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Kennis delen, krachten bundelen 
en allianties vormen



Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020

Door de perfecte mix van industrie, logistiek, 
dienstverlening, zorg, landbouw en toerisme, 
is de Regio Zwolle al jaren één van de best 
presterende regio’s van Nederland. 

Ze behoort tot de top 3 van Nederland. Een 
land dat op de 5e plaats staat van meeste 
competitieve economieën in de wereld. 

Regio Zwolle is ook een industriële, sterk op 
materialen georiënteerde regio. Er worden 
hier producten bedacht, geproduceerd, 
gedistribueerd en verhandeld over de hele 
wereld. 

Daarnaast is het fantastisch wonen, werken en 
verblijven in deze regio, die eveneens digitaal 
en fysiek goed bereikbaar is. 

En met goede opleidingsinstellingen in deze 
regio, bezit deze regio een breed en kwalitatief 
goed arbeidspotentieel.

In het verleden behaalde resultaten bieden 
geen garantie voor de toekomst. De regio 
heeft laten zien dat ze over een uitstekend 
vestigings- en investeringsklimaat 
beschikt. Maar de concurrentie op de 
internationale markten neemt toe, kennis 
en creativiteit worden steeds belangrijker 
en het aantrekken van vreemd vermogen 
of publieke financiering is ingewikkelder 
geworden. 

De economie in de Regio Zwolle moet zich 
blijven doorontwikkelen, wil de regio ook 
in de toekomst de perfecte plek zijn voor  
ondernemers. Om als regio goed te blijven 
presteren is het daarnaast belangrijk 
om onze kennis te delen en allianties te 
vormen. Er is behoefte aan ondernemers die 
initiatief nemen, kansen benutten en over 
grenzen heenkijken. En er is behoefte aan 
samenwerking als een belangrijke sleutel tot 
succes.
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Aantal kenmerken van de Regio Zwolle

Zeer strategische ligging

20% regionaal inkomen verdiend met 
industrie

Veel familiebedrijven, veel MKB, 50% in 
maakindustrie

Sterke vertegenwoordiging van de agro- 
en diensten- en zorgsector

Excellente kennisinfrastructuur

Identiteit van handelsgeest (Hanze), 
verantwoordelijkheid, vertrouwen en 
gemeenschapszin (moderne devotie)



Ondernemers, onderwijs en overheid hebben in de afgelopen periode een start gemaakt met de samenwerking. Ze hebben hun krachten 
in 2013 gebundeld in de Economic Board regio Zwolle.  Er zijn in de afgelopen drie jaar door de gezamenlijke inzet van partijen en 
uitvoeringsorganisaties (Kennispoort Regio Zwolle, Polymer Science Park, Health Innovation Park en het innovatiecluster Agro&Food) al 
aansprekende resultaten geboekt.  

(Zie schema hieronder. Bron: Kennispoort Zwolle, resultaten 2015)

De partijen hebben besloten voor de periode tot 2020, op basis van een nieuwe geactualiseerde 
economische agenda, de samenwerking te intensiveren.

Samenwerking als succesfactor in een coalitie met grote ambities



Agenda 2016-2020

Het doel blijft: Het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, met name van 
het MKB,  leidend tot economische activiteit en groei van werkgelegenheid voor de Regio Zwolle 
door: 

 

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de agenda is sterker maken wat al sterk is: de 
doorontwikkeling van de sectoren Kunststoffen, Health, Agro&Food. De regionale innovatiekracht 
schuilt in de verscheidenheid van bedrijven en in de samenwerking tussen bedrijven die elkaar 
goed kunnen aanvullen. Met deze agenda willen we niet alleen vernieuwen in belangrijke 
sectoren, maar ook dwars door sectorgrenzen heen (de zogenaamde cross-overs). Denk hierbij 
aan thema’s als duurzaamheid/energie, logistiek en ICT/e-commerce.

De nieuwe agenda voor de periode 2016-2020 sluit niet alleen aan bij de sterke punten van 
de Regio Zwolle – Kunststoffen, Health, Agro&Food -  maar zorgt ook voor een structurele 
voedingsbodem voor vernieuwing door een “rollende”  agenda toe te voegen.  De Economic 
Board regio Zwolle biedt daarmee ruimte voor verkenning en ontwikkeling van actuele en 
potentieel belangrijke thema’s voor de regio, zoals  logistiek , vrijetijdseconomie, e-commerce, 
smart industries,  innovatieve starters en financiering MKB. 

Behoud of toename omzet regionale bedrijfsleven
Toename private en publiekprivate samenwerkingsverbanden
Introductie van meer innovatieve producten/diensten op de markt
Meer exporterende bedrijven

Innovatie en vernieuwend ondernemerschap
Kunststoffen, Health, Agro&food
Menselijk kapitaal
Internationalisering
Ruimte voor nieuwe cross-over thema’s

Doel economische agenda

Een dynamische agenda

De basisagenda:

Het Polymer Science Park (PSP) heeft een centrale positie binnen het kunststoffen domein 
in de Regio Zwolle. PSP is de industriële broedplaats voor de kunststoftechnologie. Het loket 
voor ondernemers met technisch inhoudelijke vragen op het gebied van industrieel toegepaste 
kunststoftechnologie, meer specifiek thermoplasten, thermoharders, rubbers en coatings. Van 
idee tot productrijpe prototypes. Het PSP is:

Binnen het health domein heeft het Health Innovation Park een centrale positie. Het Health 
Innovation Park (HIP) helpt zorginnovaties op de markt te brengen en wil hiermee de kwaliteit 
van zorg bij zorgaanbieders verbeteren en de zorgkosten verlagen. Hiermee wordt ook de omzet 
en de werkgelegenheid van en bij ondernemers in de Regio Zwolle gestimuleerd. Het Health 
Innovation Park richt zich met haar initiatieven op:

dé verbindende schakel met het brede netwerk van de onderzoek, onderwijs, 
ondernemers en overheid en organiseert en stimuleert de samenwerking hiertussen 
met als doel om waarde toe te voegen aan de ondernemers en met name het MKB.

vervult tevens een belangrijke platform functie voor de deelnemers, waar kennis gedeeld 
wordt.

biedt een leerwerkplek, waar studenten zich kunnen ontwikkelen.

expert op het vlak van recycling, coatings en 3D-printen.

Transitie van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg en het vergroten van zelfredzaamheid;

Vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen;

Medische toepassingen

Kunststoffen

Health

Het innovatiecluster Agro&Food is in ontwikkeling. Inzet is om aan te haken bij bestaande 
initiatieven in de Noordoostpolder en daardoor elkaar in deze regio te versterken. Een plan met 
daarin de ambities voor deze sector is de eerste opdracht voor het cluster Agro&Food.

Agro&Food

1)

2)

3)



Om succesvol te innoveren zijn nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers nodig. Naar 
verwachting is er over een aantal jaar een tekort aan gekwalificeerd personeel op verschillende 
terreinen en op verschillende niveaus. Het belang van een stevige Human Capital agenda voor 
de regio neemt toe. Partijen willen nu op dit thema extra stappen zetten. Daarbij gaat het om: 
vergroting van de instroom van studenten, structurele samenwerking tussen bedrijfsleven 
en onderwijs, behoud en ontwikkeling van kwalitatief goed personeel, vasthouden van hoog 
opgeleiden voor de regio, vergroting van de zij-instroom en het aantrekken van internationale 
kenniswerkers.

Internationalisering

Er is in 2013 een sturingsplatform ingesteld: de Economic Board regio Zwolle. Hierin zitten 
ondernemers, onderwijs en overheid. Zij zetten met elkaar de lijnen uit op het gebied van 
vernieuwend ondernemerschap/innovatie. 

Daarnaast stemmen ze af over het bredere economisch beleid, het regionale vestigingsklimaat, 
een gezamenlijke regioprofilering en lobby acties. Om de uitvoering van de nieuwe agenda tot 
een succes te maken wil de board zijn inzet en slagkracht vergroten. 

Op internationaal gebied liggen er grote kansen en uitdagingen. De Regio Zwolle is niet een van 
de meest internationaal opererende regio’s van Nederland. Ondernemers, onderwijs en overheid 
hebben daarom in 2014 de handen ineen geslagen om het aandeel internationaal opererende 
ondernemingen in de regio te verhogen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Trade Office, 
een onderdeel van Kennispoort. Trade Office helpt ondernemers bij internationaal zakendoen 
en creëert samenwerkingen op het gebied van internationalisering. 

Agendavormgever
Inzet op een gezamenlijke economische agenda door agendering en adressering;

Gangmaker
Initiëren van nieuwe initiatieven/projecten, samenbrengen organisaties om resultaat te 
bereiken;

Verbinder
Platform van afstemming tussen partijen op uitvoering van de agenda;

Ambassadeur
Waar mogelijk bijdragen leveren aan positionering en profilering van regio: leden zijn 
ambassadeurs

Economic Board: nog meer zichtbare inzet voor de regio

Om al deze ambities waar te 
maken hebben is Kennispoort 
Regio Zwolle een belangrijk 
instrument. Kennispoort 
Regio Zwolle is de centrale 
schakel en ontwikkelaar op 
het gebied van vernieuwend 
ondernemerschap, innovatie en 
kennis. De inhoudelijke koers 
van Kennispoort Regio Zwolle 
wordt bepaald door de Economic 
Board regio Zwolle.

Nieuwe werkwijze van de Board

Een slagvaardige aanpak:

Kennispoort Regio Zwolle

Bevat de gezamenlijke inzet van partijen 
op versterking van de economische 
structuur van de regio. 

Met thema’s en acties die jaarlijks wordt 
geactualiseerd.

Per thema wordt bepaald wat er moet 
gebeuren: verkennen, ontwikkelen, 
doorontwikkelen.

Als partijen zich verbinden aan de 
agenda, dan verbinden ze zich ook aan 
het mogelijk maken van de uitvoering 
door de inzet van middelen.

Partijen dragen elk vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden 
bij aan de uitvoering van de agenda. 

De aanwijzing van portefeuillehouders 
per thema uit de Board om het thema 
verder te brengen.

Afhankelijk van de opgaven per thema 
wordt bepaald wat er moet gebeuren 
en wie wat gaat doen en in welke 
uitvoeringsstructuur er nodig is (bijv. 
Kennispoort, HIP, PSP, Trade Office, 
etc.). 

Er is een kernteam dat de Board 
ondersteunt onder leiding van de 
voorzitter.
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Ondersteunt ondernemers 
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Ondersteunt HIP, PSP 

en Agro&Food cluster 

met innovatie en 

financieringsadvies, bij 

evenementen en

marketing/

communicatie.

Menselijk kapitaal/Human Capital Agenda



Economic Board regio Zwolle, 
Programmasecretariaat Jolanda Walman: 
jc.walman@overijssel.nl 
Janko Lolkema: j.lolkema@overijssel.nl 

De Economic Board regio Zwolle is een samenwerkings 
verband van bedrijfsleven (VNO/NCW, MKB, Isala, Rabobank),
de kennisinstellingen (Zwolse 8: Windesheim en Deltion 
College namens de HBO en MBO-instellingen en Universiteit
Twente), de overheid (de provincie Overijssel, Drenthe, 
Flevoland, Gelderland en de Regio Zwolle gemeenten) en 
Natuurmonumenten.

www.ebrz.nl

Voor meer informatie:


