
Uitdagende opgave Regio Zwolle
‘Groeien in Balans’ is een gezamenlijk ambitie van 4 provincies,  

21 gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners 

 in Regio Zwolle.
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REGIO ZWOLLE - DE NIEUWE ECONOMIE
We versterken de concurrentiepositie van MKB- en familiebedrijven. 
Door samen met ondernemers gericht te investeren in innovatie, 
vernieuwende verdienmodellen, netwerken, productie en logistieke 
processen. Met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk.
 
REGIO ZWOLLE - DE NIEUWE ARBEIDSMARKT
We brengen balans in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid  
en ontwikkelingskansen te bieden. Gericht op het benutten van  
ieders talenten investeren we in kennis en kunde van ieder die kan 
werken. We benutten onze kanssectoren waar de vraag toeneemt  
naar personeel.
         
REGIO ZWOLLE - DE NIEUWE LEEFOMGEVING - 
BALANS TUSSEN STAD & OMMELAND
We realiseren meervoudige gebiedsontwikkeling, we ontwikkelen  
de regio evenwichtig door met balans tussen stad en ommeland.  
Onze natuurgebieden laten we floreren in een stedelijk landschap  
met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Met voldoende hoog-
waardige voorzieningen en woningen voor alle fasen 
in het leven van onze inwoners. 

REGIO ZWOLLE - DE NIEUWE DEMO-DELTA
Als Regio Zwolle zijn we een demo-delta voor heel 
Nederland, met specifieke aandacht voor 
watersystemen in relatie tot klimaatverandering. 
Zowel in de stad als in het ommeland. In nauwe 
samenwerking met inwoners en bedrijven. 
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‘Groeien in Balans’ 2020-2023

Regio Zwolle verbindt Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. We 
bieden infrastructuur voor groei voor ondernemers en inwoners. We in-
vesteren in 18 projecten vanuit 4 actielijnen. We vernieuwen en verduur-
zamen en maken onze samenleving en de manier waarop we ons geld 
verdienen klaar voor de 21e eeuw. Regio Zwolle is een voorbeeld voor de 
nieuwe Nederlandse economie. 
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....de regio door - met balansde zin leest anders niet lekker dus streepje voor met 
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MKB moet met kleine letters. Veel mensen doen het fout 
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klaar... liever gereed. En we zitten toch al in de 21eeuw? Al 20 jaar... Sorry maar die had ik nog even gemist. 
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verduurzamen. En we maken...dus zin knippen.
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de Randstad 
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komt een beetje steno over. Maar dat had ik al aangegeven in eerdere feedback. Andere keuze blijkbaar.
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www.regiozwolle.infoik zou publicatie weghalen. Te specifiek, En onze site is niet zo goed dat alles overal kan wat zichtbaarheid betreft 




