
Meest gestelde vragen 
Human Capital Agenda regio Zwolle
Hierbij in een notendop de meest gestelde vragen 
rondom de Human Capital Agenda van de regio Zwolle.

1.  Is het Ontwikkelfonds Regio Zwolle de Human Capital Agenda Regio Zwolle?

  Nee, het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een onderdeel van de Human Capital Agenda Regio Zwolle. 

Deze agenda is meer dan alleen het ontwikkelfonds. Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

2.  Wanneer gaat het Ontwikkelfonds Regio Zwolle van start?

  Vanaf medio juni 2019 is het fonds definitief opengesteld en is indienen van een subsidieaanvraag 

mogelijk. U kunt nu een belangstellingsformulier invullen voor het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.  

Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen en nemen contact met u op om het proces 

verder met u uit te lijnen.

3.  Wat zijn de criteria van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle?

  Op de website upgradejezelfregiozwolle.nl staan de criteria van  

het Ontwikkelfonds Regio Zwolle gepubliceerd.

4.  Wie kan een aanvraag doen voor het Ontwikkelfonds Regio Zwolle?

  Een bedrijf of maatschappelijke organisaties uit de regio Zwolle

  Samenwerkende bedrijven of maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties

    Bedrijven/maatschappelijke organisaties in samenwerking met brancheorganisaties  

en/of fondsen van werkgevers en werknemers

   Samenwerkende bedrijven/maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld op sectoraal niveau 

in samenwerking met branche en werknemersorganisaties

    Samenwerkende bedrijven/maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen(publiek 

en privaat)

    Subregionale partijen (bedrijven/maatschappelijke organisaties – 

gemeentenuitvoeringsorganisaties)
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5.  Hoe kan ik mijn werkgevers uit mijn gemeente activeren om óók in beweging te komen?

  Achter de schermen wordt er gewerkt aan de activeringscampagne rondom de Human Capital 

Agenda in de regio Zwolle. Onderdeel van deze campagne zijn verhalen, digitale bestanden en 

handige tools die u eenvoudig kunt inzetten ten behoeve van uw eigen communicatie. Deze staan als 

toolbox voor u klaar op de website.

6.  Waarvoor dient de website: tafelvanderegiozwolle.nl?

  Op de website van de Tafel van de Regio Zwolle kunt u o.a. de totstandkoming van de Human Capital 

Agenda Regio Zwolle lezen, een overzicht van de betrokkenen uit de regio Zwolle, de laatste stand 

van zaken rondom de RegioDeal; enzovoorts.

7.  Waarvoor dient de website: upgradejezelfregiozwolle.nl?

  Op de website upgradejezelfregiozwolle.nl vindt u inspirerende succesverhalen van andere 

werkgevers die hun bedrijf hebben geupgrade. Ook leest u er meer over de verschillende sectortafels 

en hun ambities. Daarnaast kunt u een toolbox downloaden die in de loop der tijd steeds verder 

uitgebreid wordt met handige upgrade tools. Support u het Upgrade Jezelf initiatief?  

Gebruik dan ook het logo in uw communicatiemiddelen!  

Ook deze kunt u downloaden op    upgradejezelfregiozwolle.nl

8.   Waar kan ik terecht bij vragen specifiek gericht op de gemeente waar ik woon of werk?  

En hoe kom ik in contact met partners die ook actief zijn in de sector?

  Via deze link kunt u zien wie vanuit de regio Zwolle betrokken zijn met  

de desbetreffende contactgegevens.
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