
Criteria Ontwikkelfonds Regio Zwolle 
Route 2 individuele werkgevers

Regio Zwolle is de regio vol groeikansen. Met volop uitdagende banen, met uitstekend 

onderwijs, met een innovatieve cultuur en een geweldig woonklimaat. Om ervoor te 

zorgen dat iedereen die groeikansen kan grijpen, slaan overheid, onderwijs, werkgevers 

en vakbonden de handen ineen. We werken samen aan een vitale en veerkrachtige 

arbeidsmarkt. Hiervoor maken we voor een periode van meerdere jaren afspraken in de 

sectoren. Als eerste lanceren we nu het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een fonds voor de 

cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers.

Waarom doen we dit?

Onze regio is één van de snelst groeiende van Nederland, maar loopt tegen grenzen aan. Het is van belang dat 

iedereen die kan en wil werken de kans krijgt om mee te doen en te groeien, zich binnen de eigen mogelijkheden 

en talenten ontwikkelt, productiever wordt en met meer plezier werkt. Bieden we die mogelijkheden niet, dan 

dreigt een tekort aan arbeidskracht waardoor onze groei geremd wordt. Daarom komen we met een integrale 

aanpak waarin, scholing en ontwikkeling, intensieve begeleiding en inspiratie samengaan.

Voor wie doen we dit?

We richten ons op (potentiële) werknemers en werkgevers. Groei zorgt ervoor dat u als werkgever kunt 

beschikken over genoeg goed gekwalificeerde medewerkers om uw ambities waar te maken. Groei zorgt 

er tegelijkertijd voor dat werknemers en mensen die nu nog aan de kant staan of een opleiding volgen, hun 

talenten kunnen benutten en met meer plezier langer aan het werk blijven. Hierdoor kunnen ze werk en privé 

beter in balans houden.

Bent u mkb’er, werkgever of zzp’er? Is uw bedrijf gevestigd in Regio Zwolle en wilt u samen met anderen extra 

investeren in de skills en knowhow van uw (toekomstige) werknemers? Dan kunt u een beroep doen op dit 

fonds. Meld u nu vast aan, dan bent u straks de eerste die Regio Zwolle helpt groeien.

Route 2 - via individuele werkgevers

Als werkgever kunt u ook direct uw plannen voor de ontwikkeling van (toekomstige) werknemers indienen. 

Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Ook kunt u via het online aanmeldformulier uw belangstelling kenbaar 

maken. Indien u geholpen wilt worden kunt u contact opnemen met contact@upgradejezelfregiozwolle.nl.
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Route 2 – via individuele werkgevers
Hoe kunnen de gelden ingezet worden? 

 Minimaal € 250,- per werknemer

 Maximaal € 25.000 aan te vragen per bedrijf 

 50/50 cofinanciering 

 Doorlooptijd van 12 maanden

Voor wie is deze route bedoeld in de eerste tranche?

Deze route is uitsluitend bedoeld voor individuele werkgevers en zzp’ers die in Regio Zwolle gevestigd zijn. 

Hoe worden de middelen beschikbaar gesteld?

Ontwikkelfonds Regio Zwolle biedt cofinanciering van 50% tot een maximale scholingsvoucher van 

€ 2.500 om de om-, her- en bijscholing/opleiding (deels) te bekostigen.

Toetsing en beoordelingscriteria

 De werkgever is gevestigd in Regio Zwolle. De werkgever kan dit aantonen met een  

 KvK inschrijving die niet ouder is dan 4 weken.

 De voucher kan ook worden ingezet voor werkzoekenden of voor om- en/of herscholing van 

 werkenden uit zogenaamde transitie-/of uitstroomsectoren (intersectorale mobiliteit).

  Er is voor de gewenste scholing geen/onvoldoende financiering voorhanden uit andere fondsen  

of regelingen.

 Opleider is een erkende instelling: 

 (1) particulier (2) VAVO register mbo-opleidingen (3) register opleidingen hoger onderwijs.

 De aanvraag dient voor de start van de scholing worden ingediend. 

 De aanvraag wordt gedaan voor één of meerdere individuen die zich willen om-, her- of bijscholen,  

 vakinhoudelijk en gericht op de versterking van de positie van het individu op de arbeidsmarkt in een  

 beroep c.q. sector / branche waar men in (gaat) werk(t)en. - toevoegen

   De startdatum van de opleiding / ontwikkeltraject ligt binnen 6 maanden na toekenning van  

 de subsidie.
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