
 

 

 

Regio Zwolle Connect - 

Communicatiepakket Groepen 
T.b.v. verspreiding vanuit bedrijvenkringen 

Samen bereiken we meer! 

De community wordt pas een succes als de hele regio zijn schouders eronder zet. Met jullie willen 

we iedereen vertellen over de gezamenlijke bruggen die we willen bouwen. Daarvoor vragen we 

jullie om jullie leden en achterban op te roepen om vooral mee te doen! In dit communicatiepakket 

vind je de teksten hiervoor. En maak je zelf ook een account aan?  
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Agency No9 
www.no9.com 

 

https://regiozwolleconnect.nl/account/create
http://www.no9.com/


Community Regio Zwolle Connect  

Introductie community 

Regio Zwolle Connect | Hét ondernemersnetwerk van de regio Zwolle 

Regio Zwolle Connect creëert een netwerk op relevante thema’s voor alle individuele ondernemers 

in de regio Zwolle: van, voor én door ondernemers. Regio Zwolle Connect is een initiatief van MKB 

Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle.  

 

Waarom doen we het? 

Samen het beste halen uit alles wat de regio te bieden heeft om zo meer economische kansen te 

creëren voor elke ondernemer uit de regio Zwolle! 

Hoe doen we het? 

We delen onze uitdagingen en successen. Zo leren we van elkaar en groeien we iedere dag. Daarbij 

draait het om kennis en kunde en de wetenschap dat we er niet alleen voor staan. Stel je vragen, 

bied je antwoorden, laat jezelf zien! 

Wat doen we? Wat levert het op? 

Als individuele ondernemer krijg je toegang tot een netwerk, een platform waar je snel contact kunt 

leggen met de juiste ondernemers over de relevante thema’s met de best mogelijke kennis op een 

laagdrempelige wijze. Het digitale platform/ de app is voor iedereen te gebruiken. We bieden een 

dynamische en interactieve infrastructuur die alle relevante partners kunnen gebruiken met 

behoud van hun identiteit, denk aan de lokale ondernemersverenigingen/bedrijvenkringen. We 

willen niet concurreren, we willen elkaar versterken met een gezamenlijke regionale droom! 

Voor wie doen we het? 

Deze community is voor ambitieuze en actieve ondernemers die verbonden zijn aan de regio Zwolle. 

Mannen en vrouwen die de regio samen nog sterker, mooier en aantrekkelijker willen maken. De 

mensen achter kleine en grote bedrijven, die de mouwen op willen stropen en schouder aan 

schouder aan de slag willen.  
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Artikel voor website en / of e-mail  

Onderwerp: Samen de schouders eronder 

 

We mogen trots zijn op onze ondernemende regio Zwolle. Het is hier goed wonen en nog beter 

werken. Dagelijks zetten we onze schouders onder de meest uiteenlopende uitdagingen. En 

samen zorgen we voor flinke groei. 

 

En groeien is geweldig, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. 

● Waar vind ik de juiste mensen voor mijn team? 

● Moet ik niet eens iets terugdoen voor de samenleving? 

● En waar haal ik de tijd vandaan om dat privacy statement echt goed te regelen? 

 

We zijn verschillend, en we doen uiteenlopende dingen, maar als we elkaar de juiste vragen stellen, 

blijken we ineens veel gemeen te hebben. 

 

Ondernemend regio Zwolle in je broekzak 

De nieuwe online community van regio Zwolle, voor, van én door ondernemers, maakt het mogelijk 

om snelle en krachtige connecties leggen met alle ondernemers uit de regio op de momenten dat 

jij dat wilt. 

 

● kom snel in contact met andere ondernemers 

● stel je vraag of deel jouw kennis over energie, de arbeidsmarkt of mobiliteit 

● blijf op de hoogte van netwerk-evenementen en borrels bij jou in de buurt 

 

Een netwerk van gedreven ondernemers die mee doen omdat het kan, niet omdat het moet.  

Samen staan we sterk. Samen weten we meer. En samen bereiken we meer. Op onze historie 

mogen we trots zijn, maar onze gezamenlijke toekomst, die doet je versteld staan.  

 

Meld je direct aan en laat van je horen! 

 

 

 

Regio Zwolle Connect is een initiatief van MKB Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle.  
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https://regiozwolleconnect.nl/map
https://regiozwolleconnect.nl/posts
https://regiozwolleconnect.nl/events
https://regiozwolleconnect.nl/account/create


Social media teksten 

➔ Samen de schouders eronder. Want ondernemen doe je niet alleen. Meld je aan bij onze 

groep in Regio Zwolle Connect en zorg samen met ons voor groei van onze regio.  

 

➔ Samen voor economische groei. Hoe? Door gezamenlijke uitdagingen als gemeenschap aan 

te gaan. Meld je aan bij de community:  

 

➔ Groeien is geweldig, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Maar je bent niet de enige. 

Stel je vraag of meld je uitdaging, wie weet is een mede-ondernemer je al voorgegaan!  

 

➔ Waar vind ik de juiste mensen voor mijn team? En hoe haal ik het beste uit mijn personeel? 

Leer van collega-ondernemers uit onze regio, in de Regio Zwolle Connect community. Meld 

je aan!  

 

Linken naar: https://regiozwolleconnect.nl/account/create 

 

Stappenplan account aanmaken 

1) Ga naar https://regiozwolleconnect.nl/account/create 

2) Vul je naam, emailadres en een wachtwoord in 

3) Zet jezelf op de kaart door je openbare profiel aan te vullen. Doorloop de vier stappen. Je 

kunt dit later altijd wijzigen.  

4) Ga naar de pagina’s van jouw bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen waar jij lid van 

bent.  

5) Druk op Deelnemen en je ziet voortaan al het nieuws dat jouw verenigingen plaatsen.  

6) Bekijk de overige functies van de community:  

a) Plaats een post met jouw ondernemersuitdaging of vraag aan collega’s 

b) Bekijk de bibliotheek met voor jou relevante downloads 

c) Meld je aan bij diverse evenementen in de regio.  
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https://regiozwolleconnect.bigdash.community/account/create
https://regiozwolleconnect.nl/account/create
https://regiozwolleconnect.nl/groups
https://regiozwolleconnect.nl/posts
https://regiozwolleconnect.nl/documents
https://regiozwolleconnect.nl/events


Nog vragen? 

We zijn enorm benieuwd naar je feedback op dit communicatiepakket en op de community Regio 

Zwolle Connect. Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties? Neem dan contact op met Lisa 

Heethaar via L.Heethaar@zwolle.nl of via contact@regiozwolleconnect.nl. 

 

Veel succes met het verspreiden van de informatie! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Regio Zwolle Connect 
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