
Criteria Ontwikkelfonds Regio Zwolle 
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 binnenkort een beroep doen 

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

Openstelling Ontwikkelfonds Regio Zwolle 

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle loopt tot 1 januari 2021. Neem contact op met het programmateam van de 

Human Capital Agenda Regio Zwolle over het proces en u aan te melden voor informatie over de openstelling. 

Het team is te bereiken via contact@upgradejezelfregiozwolle.nl. 
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Eerste tranche – wijze van aanvragen
In deze eerste tranche van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle zijn de regionale werkgevers aan zet. De 

cofinanciering kan op twee manieren worden aangevraagd: 

Route 1 - via samenwerkingsverbanden

U sluit zich aan bij een samenwerkingsverband van werkgevers, al dan niet samen met andere partners. Denk 

aan onderwijsinstellingen en overheden. U stelt samen een actieplan op voor uw sector en/of vraagstuk. U kunt 

hierbij geholpen worden door het programmateam van de Human Capital Agenda Regio Zwolle en bereidt 

samen een aanvraag voor.

Route 2 - via individuele werkgevers

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

Via het online aanmeldformulier kunt u uw belangstelling kenbaar maken. Indien u geholpen wilt worden 

kunt u contact opnemen met contact@upgradejezelfregiozwolle.nl.
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Route 1 – via samenwerkingsverband
Hoe kunnen de gelden ingezet worden?

 Maximaal € 100.000 per aanvraag

 Doorlooptijd van 1 jaar

 50/50 cofinanciering (in kind en in middelen)

Wie kunnen de gelden aanvragen?

 Een bedrijf of maatschappelijke organisatie uit de regio Zwolle 

 Samenwerkende bedrijven of maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties

  Bedrijven/maatschappelijke organisaties i.s.m. 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)

  Euregionale partijen (bedrijven/maatschappelijke organisaties – gemeenten 

uitvoeringsorganisaties).

Wat staat er in de aanvraag voor het Ontwikkelfonds Regio Zwolle?

De aanvraag bevat in ieder geval:

  Een beschrijving van de participerende aanvragers en eventuele andere betrokken partijen 

waaronder erkende opleiders (ministerie OCW: lijsten met erkende opleiders, NTRO, CEDEO).

  Een beschrijving van de te ondernemen activiteiten om beschikbaarheid, inclusiviteit en 

wendbaarheid te bevorderen en de verwachte opbrengsten daarvan.

 Een beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden.

  Een aanspreekpunt gedurende de looptijd van de uitvoering. De aanvrager verplicht zich tot 

samenwerking met HCA | Ontwikkelfonds.

 Een onderbouwde begroting.

 Een beschrijving van hoe de samenwerking is vormgegeven.

Bedrijven kunnen (aan) maximaal 1 aanvraag indienen/deelnemen.
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Toetsing en beoordelingscriteria

De cofinanciering van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is bedoeld om extra investeringen in opleiding 

en scholing van bedrijven, werknemers en werkzoekenden en voor specifieke doelgroepen uit te lokken. 

Deze vraaggerichte benadering impliceert dat opleidings- en scholingsaanbod van publieke en private 

onderwijs- en opleidingsinstellingen als zodanig niet voor cofinanciering in aanmerking komen. 

Aanvragen kunnen tot 1 januari 2021 worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van indiening in 

behandeling genomen. 

Bij de toetsing van de aanvragen zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de inhoudelijke relatie met de doelstellingen 

en aanpak uit de Human Capital Agenda van de regio Zwolle:

  Overkoepelende drie doelen vanuit de Human Capital Agenda:  

beschikbaarheid – inclusiviteit – wendbaarheid.

  Aanpak via sectorale plannen, als onderdeel van maatschappelijke opgaven en via regionale 

innovatieclusters.

  Daarbinnen is er prioriteit voor de opscholing van werkenden, loopbaantrajecten, (ketenaanpak) en 

kwetsbare doelgroepen (2.500-5.000 trajecten).

  Prioriteit krijgen eveneens vernieuwende, sociaal - economische en arbeidsmarktrelevante opleidings- en 

scholingsinspanningen.

Bij toetsing en beoordeling van de aanvragen is nadrukkelijk aandacht voor proportionaliteit en doeltreffendheid 

van de inzet van de fondsmiddelen:

  Proportionaliteit: de omvang van de publieke investering in verhouding tot beoogde opbrengsten of 

resultaten. Inzet van publieke middelen moet aantoonbaar leiden tot extra investeringen door partners 

en/of extra bereik (in kwantiteit en/of kwaliteit) onder te scholen mensen. 

  Doeltreffendheid: is het aannemelijk dat met de aanvraag en het onderliggende plan inderdaad het 

beoogde resultaat zal worden bereikt? Beschikken aanvragende partijen hiertoe over voldoende/

adequate uitvoerings- en doorzettingskracht?  

 De regeling geldt voor opleidingen tot en met maximaal hbo-niveau.

 De aanvraag dient minimaal 8 weken voor de start van de scholing worden ingediend.
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Route 2 – via individuele werkgevers
Hoe kunnen de gelden ingezet worden? 

 Minimaal € 1.000 – maximaal € 2.500 per werknemer

 Maximaal 20 werknemers

 Maximaal € 25.000 aan te vragen per bedrijf 

 50/50 cofinanciering 

 Doorlooptijd van 1 jaar

Voor wie is deze route bedoeld in de eerste tranche?

Deze route is uitsluitend bedoeld voor individuele werkgevers, werkenden, zzp’ers en werkzoekenden die in de 

regio Zwolle gevestigd zijn. Onder bedrijven vallen ook zzp’ers. 

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 de regio Zwolle.

  De persoon op wie de voucher van toepassing is, heeft in het verleden maximaal een hbo-diploma 

behaald.

  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 regeling geldt voor opleidingen tot en met maximaal hbo-niveau.

 De aanvraag dient minimaal 8 weken voor de start van de scholing worden ingediend.  
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Wie zijn wij?
Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een initiatief van gemeenten in het samenwerkingsverband van de Regio 

Zwolle en Provincie Overijssel. Zij werken nauw samen met werkgevers, vakbonden, onderwijs en het UWV 

Werkbedrijf aan een actieplan en een interactief platform. Met een duidelijke ambitie: we maken van de 

regio Zwolle dé regio waar bedrijven en mensen blijven groeien!

We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het Ontwikkelfonds Regio Zwolle via:  

  upgradejezelfregiozwolle.nl
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