
Voortgangsverslag regionale arbeidsmarkt

‘Meer scherpte in 
onze brede aanpak’
Update over de crisis- en herstelaanpak van Regio Zwolle en de activiteiten 

van Human Capital Agenda (HCA) en Werkbedrijf Regio Zwolle.
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‘In het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt 

met elkaar. Vakbonden, werkgevers- en 

werknemersorganisaties, onderwijs, SBB, UWV 

Werkbedrijf en gemeenten. Provincies en het Rijk 

in het bijzonder als onze partners. Met als doel 

inwoners en werkgevers een steun in de rug te 

bieden. Ik wil jullie persoonlijk bedanken voor alle 

inzet tot nu toe.’ René de Heer, voorzitter Arbeidsmarkt 

Regio Zwolle

Bekijk de video

De samenwerkingspartners binnen Regio Zwolle tekenden 

in april 2021 het bestuursakkoord over het versterken van de 

regionale economie na de coronacrisis. Met hun crisis- en 

herstelaanpak willen zij een toekomstbestendige, inclusie-

ve arbeidsmarkt realiseren. De lopende programma’s vanuit 

Economic Board Regio Zwolle, Human Capital Agenda (HCA) 

en Werkbedrijf Regio Zwolle zijn daartoe opgeschaald en  

bewegen met de crisisomstandigheden mee. Bovendien is 

meer scherpte aangebracht in de taken en rollen van de net-

werken die op de regionale arbeidsmarkt actief zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=OBfrmeuGqjY
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In december 2020 deed het Kabinet Rutte III de oproep om regionale mobiliteitsteams te 
vormen. Sindsdien zet Regio Zwolle zwaarder in op het in gezamenlijkheid opbouwen van 
een sterke post-corona arbeidsmarkt. Het recente bestuursakkoord en het bijbehorende 
actieprogramma maken de crisis- en herstelaanpak van Regio Zwolle concreet. 

In Regio Zwolle is al een stevige infrastructuur beschikbaar voor het uitrollen van stimulerings-
maatregelen. Voor het inzetten van de beschikbare landelijke middelen (ook wel ‘Koolmeesgelden’ 
genoemd) wordt dan ook aangesloten op de bestaande structuur.

Actieprogramma en actielijnen
Het actieprogramma beoogt iedere werkgever en ondernemer in Regio Zwolle door de crisis te 
loodsen en te ondersteunen bij toekomstbestendig herstel. Daarnaast is de aanpak erop gericht om 
inwoners vanuit eigen kracht en eigen regie aan het werk te houden, of juist zo snel mogelijk naar 
werk toe te leiden. Ten slotte geldt als belangrijke opgave dat iedere jongere of jongvolwassene een 
stageplaats of leerbaan kan bemachtigen, zicht heeft op het behalen van een kwalificatie of diplo-
ma, aan betaald werk kan komen en ook nadien duurzaam inzetbaar blijft (‘leven lang ontwikkelen’).

1. Regionale crisis- en herstelaanpak U
PD

AT
E

Langs zes actielijnen geeft Regio Zwolle invulling aan deze ambitie:

  Actielijn 1. Meten is weten
  Signaleren en monitoren van (crisisgerelateerde) ontwikkelingen, knelpunten  
  en kansen op de arbeidsmarkt.

  Actielijn 2. Vergroten bereik van werkgevers/ondernemers 
  Proactieve support bieden bij personele uitdagingen en opleidingsvraagstukken,  
  o.a. via Kennispoort, Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle en het  
  Ondernemersteam.

  Actielijn 3. Digitale dienstverlening 
  Beschikbaar maken van een laagdrempelige online portal voor werkenden,  
  werkzoekenden en jongeren met werkgerelateerde vragen, zorgen of  
  uitdagingen.

  Actielijn 4. Aanvullende crisisdienstverlening 
  Inzet van de aanvullende middelen vanuit het ministerie van SZW voor  
  werknemers, werkzoekenden en jongeren, praktijkleren mbo en tijdelijke  
  ondersteuning Banenafspraak.

  Actielijn 5. Perspectief voor jongeren
  Jongeren en jongvolwassenen zicht bieden op een stageplaats/leerbaan en  
  op het behalen van een kwalificatie of diploma.

  Actielijn 6. Groei Vooruit
  Promoten en blijvend bevorderen van de leercultuur binnen bedrijven en  
  stimuleren van ‘leven lang ontwikkelen’ (met oog voor grote opgaven, zoals digitalisering).
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‘In het afgelopen jaar hebben we hard verder gebouwd 

aan onze Human Capital aanpak. Als partners: 

vakbonden, werkgevers- en werknemersverenigingen, 

onderwijs, UWV werkbedrijf en gemeenten, provincies 

en het Rijk, met als doel inwoners en werkgevers een 

steun in de rug te bieden. Ik ben, als Regio Zwolle 

voorzitter, trots op de tot nu toe behaalde resultaten. Ik 

wil iedereen bedanken voor alle inzet!’

Peter Snijders – Regio Zwolle voorzitter, burgemeester Zwolle
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‘De wereld verandert, de markt verandert, je bedrijf verandert. 

Werkgevers die inspelen op de veranderingen, zijn voorbereid 

op de toekomst. Kijk wat er tussen nu en 3 jaar verandert in het 

grootste kapitaal van je eigen bedrijf: je werknemers en je zal 

zien dat dat nu al om actie vraagt. “Upgrade jezelf” ondersteunt 

werkgevers daarbij met een scan en cofinanciering. Als VNO-NCW 

Regio Zwolle zijn wij trotse partner. 

Laurens de Lange - VNO-NCW Regio Zwolle 

‘Ondernemers die hun medewerkers vakinhoudelijk, 

willen laten om-, her-, of bijscholen kunnen daarvoor 

cofinanciering krijgen van Upgrade jezelf Regio Zwolle. 

Een aanvraag indienen is eenvoudig en snel geregeld. 

Zoals het hoort.’’ Jelle Weever, MKB-Nederland Regio Zwolle
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Als samenwerkingsverband stimuleert Human Capital Agenda regionale bedrijven te in-
vesteren in hun huidige én toekomstige medewerkers. Centrale doelen zijn het realiseren 
van een ruimere beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers, het verbeteren van 
hun inzetbaarheid (wendbaarheid en ‘leven lang ontwikkelen’) én het versterken van een 
inclusieve arbeidsmarkt. 

Vier solide pijlers – oorspronkelijk geformuleerd als kwalitatieve doelen – stutten HCA. Zo is het 
Ontwikkelfonds Regio Zwolle gerealiseerd, het KOERS-programma, de sectorale aanpak en de 
regiobrede promotiecampagne. De inzichten en ervaringen die zijn opgegaan in de coronaperiode 
hebben bovendien geleid tot aanvullende initiatieven en gerichte crisisinterventies. 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle co-financiert projecten voor om-, her- en bijscholing van me-
dewerkers. Projecten komen voor co-financiering in aanmerking als ze aansluiten op de centrale 
doelen van HCA.

De aanvragen voor co-financiering komen langs verschillende routes binnen. Er zijn routes voor 
bedrijven (incl. zzp’ers), samenwerkingsverbanden en voor individuele inwoners. Vanwege de 
gevolgen van de coronapandemie voor banen en werknemers is in de zomer van 2020 de laatst-
genoemde route toegevoegd aan het Ontwikkelfonds. Daarnaast zijn experimenten mogelijk die 
niet strikt binnen de geldende criteria vallen.

2. Human Capital Agenda (HCA)U
PD

AT
E

Route 1:  Individuele inwoners
In de eerste helft van 2021 was sprake van een gestage toename van het aantal aanvragen vanuit 
individuele inwoners. Ze dienden hun aanvragen in via de hiervoor in het leven geroepen website 
www.groeivooruit.nl:

Aanvragen per maand

Route 2: Werkgevers
Al in de eerste helft van 2021 overtrof het aantal aanvragen van werkgevers en zzp’ers dat van het 
gehele jaar 2020:

Aanvragen per maand

Route 3: Samenwerkingsverbanden
Veel samenwerkingsverbanden hebben in 2019 en (met name) in het coronajaar 2020 hun aanvragen 
ingediend. In de eerste helft van 2021 zijn geen nieuwe aanvragen gedaan:

Aanvragen per maand

 

KOERS
Het doel om in 2021 het KOERS-programma op te tuigen is grotendeels behaald. KOERS is het lerende 
programma van de Human Capital Agenda en bestaat uit vier onderdelen: Monitoring, Denktank 
HCA, Onderzoek en Lerende aanpak. KOERS richt zich onder meer op innovatieve, systeemdoorbre-
kende methodes voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarbij maakt KOERS experimenten mogelijk 
waarin samenwerkingspartners leren van én met elkaar.  

Inmiddels is het lectoraat ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van Hogeschool Windesheim gevraagd om 
de scholingstrajecten van de individuele inwonersroute van het Ontwikkelfonds te evalueren. 
Momenteel loopt dit onderzoek en is er een (positief gestemde) tussenrapportage gemaakt. Sa-
men met Hogeschool Windesheim en de regionale sociale partners is daarnaast het ontwikkelen 
van een Human Capital Monitor in gang gezet. Deze monitor biedt straks een actueel inzicht in de 
HCA-resultaten.
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Peter Snijders – Regio Zwolle voorzitter, burgemeester Zwolle

‘Corona laat zien dat een leven lang ontwikkelen van 

belang is om weerbaar en wendbaar op de arbeidsmarkt 

te zijn. Als gemeente Raalte vinden we het belangrijk 

dat mensen hierbij een steuntje in de rug krijgen. 

Daarom bundelen we in Regio Zwolle de krachten om 

onze inwoners en werkgevers perspectief te bieden. 

Inwoners worden ondersteund om van werk naar 

werk te gaan of werk te vinden. En werkgevers krijgen 

ondersteuning vanuit de Regio Zwolle brigade, een 

samenwerking tussen WSP Regio Zwolle, VNO-NCW & 

MKB Regio Zwolle en Kennispoort.’

Martijn Dadema, burgemeester Raalte

Sectorale aanpak
Juist in coronatijd heeft de sectorale aanpak van HCA zijn nut bewezen. Om bedrijven goed te 
bedienen en een vitale arbeidsmarkt te creëren is sectoraal maatwerk vereist. De website www.
upgradejezelfinregiozwolle.nl laat inmiddels fraaie resultaten en succesverhalen zien.

Binnen Upgrade Jezelf zijn negen sectoren actief: 

  

Elke sector heeft een eigen Sectortafel. Deze tafels zijn intussen volledig bemenst met een be-
stuurlijk kartrekkersduo (vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven) en een aanjager.

De aanjagers hebben samen met de bestuurlijke kartrekkers en hun achterban een actieagenda 
opgesteld die concrete projecten omvat. Deels zijn deze projecten ook al in uitvoering, zoals het 
voorschakeltraject in Transport & Logistiek en de HRM-netwerken voor mkb-bedrijven.

Agri & Food

Zorg en Welzijn

Transport & Logistiek

IT & E-Commerce

Vrijetijdseconomie

Creatieve industrie

Bouw

Techniek & Energietransitie Onderwijs

0010100011
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Campagne 
De website www.upgradejezelfinregiozwolle.nl en de op 1 april 2021 gelanceerde website www.
groeivooruit.nl vormen het hart van de promotiecampagne van HCA. Upgrade Jezelf spoort werk-
gevers aan om hun werknemers te (laten) scholen. Met het nieuwe initiatief Groei Vooruit wil HCA 
alle inwoners van Regio Zwolle perspectief bieden op nieuw of ander werk.

De online-middelen (websites, arbeidsmarktvideo’s, social mediaberichten en digitale nieuwsbrie-
ven) hadden in 2020 een bereik van 345.947 personen. Naar verwachting wordt dat aantal in 2021 
overtroffen. De teller stond eind juni al op een bereik van circa 210.000 personen.

Ook het bereik van de offline-promoties neemt toe, zeker nu de beperkingen voor fysieke evene-
menten en bijeenkomsten steeds meer komen te vervallen. De ambassadeurs van HCA kunnen nu 
meer persoonlijke bezoeken afleggen. Ook alle persmomenten krijgen meer kleur en schwung.

 
 
‘

Een leven lang ontwikkelen is belangrijk  
voor werknemers en werkgevers. Nieuwe kennis  
en vaardigheden zorgen ervoor dat je up-to-date  
bent en door kan groeien.  

Ben jij ondernemer in Regio Zwolle?
Wil jij jouw werknemers uitdagen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen? Blijf dan 
niet stilstaan en geef je mensen nu de kans om bij te leren. Het Ontwikkelfonds betaalt 
maximaal 50 procent van de kosten voor om-, op- en bijscholing van je (toekomstige) 
werknemers*.  

Ben jij werkzoekende of werknemer in Regio Zwolle?
Droom jij van een nieuw beroep of wil je doorgroeien naar een andere functie of groeien  
in je huidige functie? Wil je ontdekken wat jij echt wil? ‘Upgrade jezelf’ biedt jouw de 
mogelijkheden om de volgende stap te kunnen zetten:
• Gratis gesprek met loopbaancoach
• Scholingsvoucher (vergoeding van jouw scholingskosten)*

upgradejezelfregiozwolle.nl

Zowel werkgevers als werknemers/werkzoekenden kunnen voor co-financiering van  
scholing gebruikmaken van het Ontwikkelfonds ‘Upgrade jezelf’ wanneer men gevestigd  
is of woont in Regio Zwolle. Hiertoe horen ook de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Dalfsen. 
Voor de overige voorwaarden en het indienen van een aanvraag gaat u naar 
www.upgradejezelfregiozwolle.nl. ‘Upgrade jezelf’ is een samenwerkingsverband tussen  
20 gemeenten, 4 provincies, Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf  
en onderwijs. Samen investeren we in mensen. 

Meld je aan bij Upgrade jezelf

Blijf ontwikkelen
Pak die kans!

Lees ook  het artikel  op pagina 43   in deze uitgave

* zie de voorwaarden op de website 

‘Upgrade jezelf is er ook voor jou voor landelijke regelingen zoals ‘NL Leert Door’ 

Groei Vooruit is een initiatief in Regio Zwolle van 20 gemeenten, 4 provincies en het Rijk in samenwerking 
met partners als VNO-NCW, MKB-Nederland Regio Zwolle,onderwijsinstellingen en het UWV. 

500  inwoner Regio Zwolle
ste

GROEIT STAP
VOORUIT 
www.groeivooruit.nl

 

‘Een leven lang ontwikkelen, een thema wat de 

gemeente Noordoostpolder omarmd. De wereld om ons 

heen verandert. Werk ontwikkelt snel. Vaardigheden 

en kennis van vandaag zijn morgen misschien niet 

meer voldoende. Goed dat Regio Zwolle hier volop in 

investeert.‘  Roger de Groot – burgemeester Noordoostpolder
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3. Werkbedrijf Regio Zwolle U
PD

AT
E

Met hun gezamenlijke aanpak willen de partners binnen Werkbedrijf Regio Zwolle zo veel 
mogelijk mensen een plek op de arbeidsmarkt garanderen. Ze streven naar een inclusie-
ve arbeidsmarkt, waarin ieder talent meetelt en iedereen kansen krijgt om zijn of haar 
inzetbaarheid te verbeteren. 

In het Jaarplan 2020 laat Werkbedrijf Regio Zwolle die ambitie duidelijk zien. Langs drie actielijnen 
zijn projecten uitgewerkt, gericht op specifieke thema’s en doelgroepen. 

Opplussen projecten
Het jaarplan 2020 – opgesteld eind 2019 – bleek coronabestendig. Door de crisisomstandigheden 
nam de relevantie van de actielijnen zelfs toe. Alle projecten zijn dan ook onverminderd doorgezet, 
zonder concessies te doen aan de doelstellingen.

In 2020 is het pakket aan projecten bovendien ‘opgeplust’, onder andere met crisisdienstverlening 
aan ondernemers en werkgevers vanuit de Regio Zwolle Brigade. Ook het ondersteunen van in de 
knel geraakte werkenden en werkzoekenden vanuit de Taskforce werk Regio Zwolle kwam erbij. 

Opverende arbeidsmarkt
De eerste helft van 2021 liet een opverende regionale arbeidsmarkt zien. Uit de rapportage van 
Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle valt op te maken dat meer vacatures werden ingevuld 
ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (zie grafiek; cijfers t/m week 17). Nadere analyse (zie de 
volledige rapportage) wijst uit dat vooral het aantal succesvolle bemiddelingen vanuit WW en Bij-
stand toenam. Daarentegen stagneerde de doorstroming vanuit Werkervaringsplaatsen en Wajong. 

Bovenregionaal

Zwolle

Zwartewaterland

Westerveld

Steenwijkerland

Staphorst

Raalte

Ommen

Oldebroek

Meppel

Kampen

Hattem

Hardenberg

Dalfsen

0 20 40 60 80 100 120

WK 17 2021 WK 18 2020

Woonplaats kandidaat

Actielijn 1:
Matchen op werk
(basis dienstverlening op orde)

Werkzoekendendienstverlening
+ Taskforce werk Regio Zwolle
Werkgeversdienstverlening
+ Regio Zwolle Brigade
SROI

Project
• Werkgeversservicepunt 
• Werkzoekendendienstverlening / vliegende brigade
• Leeragenda
• SROI Expertisepunt
 

+ Regio Zwolle Brigade

+ Taskforce 
werk Regio Zwolle

Banenafspraak /
beschut werk

Onderwijs-arbeidsmarkt
(leren en werken, praktijk-

leren en pro-vso)

GGZ - psychisch 
kwetsbaren

Actielijn 2:
Perspectief op werk
Experimenteertuin en versnelling
gekoppeld aan HCA

Project
• Methodiek versterken kandidaten in beeld
• Van, voor en door werkgevers - vraag in beeld / kandidaatfit
• Kansen in sectoren - inclusiviteitsroute voor Upgrade Jezelf
• Monitoring - borgen uitkomsten  (praktische handreikingen)

Actielijn 3:
Opgavegericht werken
voor het Rijk - projecten

Project
• GGZ / psychisch kwetsbaren
• Harmonisatie instrumentarium
• Leren en werken
• Praktijkleren

Thema’s
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Herijking positie
Begin 2021 vond een herijking plaats van de positie die Werkbedrijf Regio Zwolle inneemt. De 
partners spraken daarbij de wens uit om de inclusieve arbeidsmarkt als doel te benadrukken, in 
combinatie met het stimuleren van de wendbaarheid van werkenden en niet-werkenden (‘leven 
lang ontwikkelen’).

Deze focus op inclusiviteit en wendbaarheid is ook in de actielijnen van de Human Capital Agenda 
terug te vinden. Werkbedrijf Regio Zwolle trekt nu de thema’s inclusiviteit en wendbaarheid nadruk-
kelijker naar zich toe. Daarbij neemt Werkbedrijf de taak op zich om beide thema’s stelselmatig te 
agenderen bij de Sectortafels van HCA. Met de ontvangen input kunnen de Sectortafels hun aanpak 
binnen de verschillende economische sectoren steviger onderbouwen en doelgerichter maken. 
De brede regionale crisis- en herstelaanpak wint daardoor aan scherpte.

De nieuwe positionering maakt het daarnaast mogelijk de financiële ondersteuning voor de crisis- 
en herstelaanpak vanuit het Rijk (‘Koolmeesgelden’) doelmatig te besteden. Een groot deel van deze 
gelden komt immers bij UWV en gemeenten terecht (en daarmee bij Werkbedrijf Regio Zwolle). 
In het Jaarplan 2021-2022 zullen concrete projecten worden opgenomen die zich toespitsen op 
inclusiviteit en wendbaarheid. 

‘Met ons arbeidsmarktprogramma dragen wij bij 

aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte 

arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat er voldoende 

vakmensen beschikbaar zijn en blijven op de 

arbeidsmarkt. Onze focus is op

een aantal thema’s: 

inclusiviteit, tegengaan van

krapte en mismatch op de 

arbeidsmarkt en leren en 

werken met nieuwe 

technologieën.’ 

Tijs de Bree - gedeputeerde 

Provincie Overijssel
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 Door de gezamenlijke 

inzet vanuit ‘Regio 

Zwolle’ werken we aan 

groei en ontwikkeling; 

voor de gehele 

regio en daarmee 

ook voor gemeente 

Dalfsen. Onze inwoners en ondernemers maken veelvuldig gebruik van 

de kansen die Upgrade jezelf en Groei Vooruit bieden. Maar liefst 171 van 

onze inwoners en 28 werkgevers zijn aan de slag met een Leven Lang 

Ontwikkelen met (financiële) ondersteuning vanuit de Human Capital 

Agenda. Prachtig hoe geboden kansen benut worden!’

Erica van Lente – burgemeester Dalfsen

‘In Regio Zwolle werken we samen, op meerdere belangrijke 

thema’s. De Human Capital Agenda draagt bij aan het 

versterken van de arbeidsmarkt waardoor iedere inwoner 

die dat wil een stap kan zetten. Denk aan om-, her- of 

bijscholing (financieel ondersteund) of loopbaancoaching. 

Ook werkgevers worden ondersteund wat mooie resultaten 

oplevert.’ Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester Elburg
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‘De mens raakt niet uitgeleerd. Om-, her- 

en bijscholing blijft belangrijk voor alle 

werkzoekenden, werknemers, en voor 

ondernemers zelf. Deze tijd vraagt meer dan 

ooit om nieuwe vaardigheden die helpen om de 

ondernemende rol die Regio Zwolle vervult, nog 

verder te ontwikkelen.’

Marleen Sanderse – burgemeester Hattem

‘Het samen werken in Regio Zwolle brengt de 

verschillende gemeenten veel, door gezamenlijk de 

lobby naar Den Haag en Brussel te voeren krijgen we 

meer financiële middelen naar de regio. En met die 

financiële middelen kunnen we nog meer inwoners en 

ondernemers bereiken en helpen om te investeren in de 

eigen ontwikkeling of die van hun werknemers.’

Richard Korteland, burgemeester Meppel
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‘Regionaal samenwerken om de arbeidsmarkt te versterken 

is nu nog belangrijker, het onderwijs heeft een grote rol 

hierin en vanuit de 12 mbo en hbo onderwijsinstellingen in 

Regio Zwolle dragen wij hier dagelijks aan bij. Bijvoorbeeld 

met middag- en avondopleidingen zodat je kan omscholen 

terwijl je nog werkt. Om-, her- en bijscholing is een 

belangrijk thema ook de komende tijd.‘ 

Theo Rietkerk - Landstede Groep

‘De coronacrisis laat de scherpe contouren van onze 

regionale arbeidsmarkt zien. Eén van die punten die 

we zien is dat o.a. een leven lang ontwikkelen niet kan 

zonder regionale samenwerking. Vanuit FNV zijn wij met 

Vakbeweging powered bij FNV & CNV actief betrokken bij de 

Human Capital Agenda en regionale crisis- en herstelaanpak. 

Zo werken we aan eigen regie van de werknemer en werken 

we toe naar duurzame banen.‘ 

Coby Adema - regiocoördinator FNV


