
Samenwerking in 
de Regio Zwolle:

Het vergelijkend
perspectief en
kansen voor de 
volgende fase



Programma

1. “Nieuwe regionalisering” van het NL openbaar bestuur

2. De samenwerking in de Regio Zwolle vanuit vergelijkend
perspectief

3. Brede welvaart: hype of hulp voor regionale
agendavorming?



How it started… How it’s going…



NL door de lens van 
BRE’s

• Provincie-regio’s (Friesland, 
Groningen, Drenthe, Zeeland)

• Streek-regio’s (Twente, 
Achterhoek, Zuid-Limburg)

• Stedelijke regio’s (Haaglanden, 
Rotterdam-Rijnmond, MRA)

• Grote regio’s met 1 of 2 
duidelijke centrumsteden 
(Zwolle, MRE, Noordoost 
Brabant, Midden- en West-
Brabant)



De regio Zwolle springt eruit!

• Provincieoverstijgend / doorkruisend

• De inhoud staat voorop, de structuur is ondergeschikt

• Gestart vanuit de strategische opgave i.p.v. de bestuurlijke structuren: 
atypisch want op de meeste plekken is het andersom

• Dat legitimeert: bestuurders, volksvertegenwoordigers en inwoners voelen 
en ervaren de logica van deze samenwerking en het gekozen schaalniveau. 

• Werken als één overheid komt hier goed uit de verf. Oók loyale partner van 
het rijk. 

• Regio Zwolle is goed gepositioneerd, gezonde samenwerkingscultuur, een 
sterk trackrecord, en gunstige ligging en verbindingen met andere delen 
van het land



Het DNA van de Regio Zwolle:

Een regio van betrokken mensen:
• hogere verkiezingsopkomst, 
• hogere gezondheid, 
• meer vrijwilligerswerk, en 
• hoger onderling en institutioneel 

vertrouwen…  
dan op basis van de 
bevolkingssamenstelling (opleiding en 
inkomen) verwacht mag worden. 



Hoe nu verder? Een sterke regionale 
samenwerking is geen rustig bezit. 
Een koploper worden is knap, een koploper blijven is de echte
uitdaging. Het gesprek voeren over: 

• De omgeving, Den Haag en Brussel zijn voortdurend in beweging. Die 
omgeving moet je constant aanvoelen, voeden, kansen signaleren en 
die ook aanpakken

• Inhoud moet leidend blijven, maar kun je de samenwerking op een 
bepaald niveau vastklikken? Anders moeten je op ieder dossier en bij 
elke ronde weer vanaf 0 beginnen. 

• Het DNA van de regio als unieke kracht verder uitwerken en uitventen 



De kaart van 
Nederland: 
economische welvaart



Het goede gesprek over 
regionale verschillen en kansen

Fryslân

Groot-
Amsterdam


