
AMBITIES AGRI & FOOD SECTOR 
In Regio Zwolle werken overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers nauw samen. Zij vormen 

een krachtig, regionaal netwerk. Samen staan zij aan de basis van de vierde economische regio van 

Nederland. Wat dat betekent voor de aanpak en ambitie van de agri & food sector, vindt u hier.

 — 70.000 mensen verdienen hun inkomen dankzij de agri & food 
sector (direct en toeleveranciers/verwerkende industrie).  
Dat is maar liefst 5,3% van alle werkgelegenheid in de regio 
(Landelijk ligt dat 2,5%)

 — Het aandeel export uit regio Zwolle is €3,61 miljard (19,7%)

 — Ondernemers voelen de noodzaak en nemen de 
verantwoordelijkheid voor klimaatadaptie, circulariteit, 
digitalisering en milieu. 

 — Voorschakeltraject Switch (Groen, 
Agri en Food)

 — Talentenprogramma (0-3 jaar 
werkervaring NOP en Salland)

 — Community of Practice (Multi-level en 
Multidisciplinair leren en werken)

 — Agenda werkgevers-
ondernemerstrainingen 

 — HCA-bijeenkomsten met 
HR-medewerkers + civiel effect 
versterken

 — Maak Werk van je Droombaan

 — Platform A&F

 — Kennispoort: Innovatie advies 
en begeleiding van ondernemers 
met een plus in Overijssel 
op de thema’s Korte ketens, 
Eiwittransitie, Reststromen

Uitvoering Regiodeal projecten
transitiethema circulariteit  

 — Future Farm (Hardenberg)

 — Green Impact (Raalte, Green East)

 — Lokaal produceren en 

consumeren (Westerveld)

 — Voorbeeldprojecten 
binnen het project 
Klimaatbestendige 
Regio Zwolle  

(NOVI-gebied),  
zoals Gebiedsaanpak 
Noordwest-Overijssel 

rond ruimtelijke opgaven in relatie 
tot landschap, klimaat, milieu, 
natuur, energietransitie.

 — De vraag naar talent, ondernemerschap en slimme innovaties stijgt de komende jaren. 

 — De noodzaak voor nieuwe verdienmodellen en andere vormen van landbouw, die inspelen op 
de transitiethema’s energie, klimaat, circulariteit, digitalisering en milieu.

 — De druk van andere ontwikkelingen zoals woningbouw, natuurontwikkeling en 
infrastructurele plannen

 — De innovatiekracht in de sector is enorm. We herbergen 
vier grote en gespecialiseerde innovatieclusters en 

hubs: Noordoostpolder, Zuidwest Drenthe, Raalte en 

Hardenberg.
 — Werk, opleiding en onderzoek gaan hand in hand. 1.800 

Studenten aan de Aeres Hogeschool, Zone.College, 
Landstede Raalte, Aeres MBO en Terra MBO maken zich 
klaar voor een nieuwe toekomst in deze ambitieuze sector.

1. EEN BELANGRIJKE SECTOR

2. DE GROTE UITDAGINGEN

3. AMBITIE

4. UITVOERING

Een duurzamere agri & food sector met economisch perspectief

Waar Regio Zwolle een broedplaats is voor vernieuwende initiatieven 

Waar talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen 

Met verbindingen tussen sectoren, kennis & kunde op verschillende 

schaalniveaus

Met een nauwe samenwerking met Oost-Nederland, Nederland en Europa

MENSELIJK 
KAPITAAL (HCA) ECONOMIE

Uitvoering HCA Sectorplan met  
actielijnen Talent en Arbeid

Innovatie advisering ondernemers Versterken kennisdeling in regio:

RUIMTE

Bekijk onze website >

www.regiozwolle.info

https://www.kennispoortregiozwolle.nl/sector/agri-food/
https://regiozwolle.info/project-5-future-farm/
https://regiozwolle.info/project-4-impactgenerator-af/
https://regiozwolle.info/project-8-circulair-produceren-en-consumeren-in-westerveld/
https://regiozwolle.info/project-8-circulair-produceren-en-consumeren-in-westerveld/
https://regiozwolle.info/deltavandetoekomst
https://agrofoodcluster.com/
https://www.gc-zuidwestdrenthe.nl/
https://www.thegreeneast.nl/
https://future-farm.nl/
https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/sectortafels/agri-en-food
https://regiozwolle.info/ondernemen/topsectoren/
http://www.regiozwolle.info
https://twitter.com/regiozwolle
https://www.linkedin.com/company/regio-zwolle/mycompany/
https://www.youtube.com/c/1RegioZwolle/videos
https://regiozwolle.us15.list-manage.com/subscribe/post?u=8de978d5c9c24d4f68e06d07b&amp;id=2273c14ae6

