
 
 

Wat kunt u bij Ontwikkelfonds Regio Zwolle indienen?
U kunt een aanvraag indienen voor een project waarin geïnvesteerd wordt  

in mensen. Daarbij gaat het om vergroten van vaardigheden en kennis van  

(potentiele) werknemers door een training, cursus of opleiding te volgen.  

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle co-financiert alleen scholing en ontwikke-

ling. Dat zien we als concrete investeringen in mensen in Regio Zwolle.

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle financiert geen projectkosten of activitei-

ten als organisatiekosten, voorlichtings- of imagocampagne, evenementen,  

bemiddelingskosten van mensen van werk naar werk, nieuwe werklocaties,  

innovatieve machines en/of adviesgesprekken personeel.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?
Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is sinds medio juni open en is actief tot 2023. 

De eerste tranche loopt tot 31 december 2019. Aanvragen voor de eerste 

tranche kunnen in de periode van medio juni tot en met 31 december 2019 

worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van indiening in 

behandeling genomen.

Contact
Wil je meer weten over Upgrade Jezelf en/of het ontwikkelfonds, neem  

dan contact met ons op: 

contact@upgradejezelfregiozwolle.nl
www.upgradejezelfregiozwolle.nl
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HR adviseur neemt 
contact op

START

Aanvraag
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FINISH

AANVRAAG

CRITERIA
 Maximaal € 25.000 aan te vragen per bedr�f
 Aanvraag door werkgever
 50/50 co-�nanciering 
 Maximaal 20 werknemers 
 Indienen juni t/m december 2019
 Minimaal € 1.000 - maximaal € 2.500 per werknemer

K�k voor de uitgebreide informatie op:
https:/www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle
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MONITORING
 Verantwoording:

- leernetwerk deelname
 - verplichting communicatie
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in behandeling
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FINISH

AANVRAAG
1 x per maand in 
behandeling genomen

REVIEW 
COMMISSIE/ 
DAGEL�KS 
BESTUUR
Advies

CRITERIA
 Maximaal € 100.000 per aanvraag
 50/50 co-�nanciering (in kind & middelen)
 Doorloopt�d 1 jaar
 Indienen juni t/m december 2019
 Inhoudel�ke relatie met doelstellingen HCA Regio Zwolle

K�k voor de uitgebreide informatie op:
https:/www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle

BESLUIT DOOR
SUBSIDIELOKET

5. MONITORING
 Verantwoording:

- leernetwerk b�eenkomst
 - eindrapportage
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VOORTRAJECT
Via sectortafel of met 
business developer

SAMENWERKINGSROUTE
Voor wie: samenwerkingsverband van werkgevers al dan niet  met partners 
zoals werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O fondsen en 
sectoren, onderwij sinstellingen en overheden

INDIVIDUELE ROUTE
Voor wie:  individuele werkgevers, werkenden, zzp’ers en werkzoekenden 
die in de regio Zwolle gevestigd zij n

UPGRADE JEZELF 
IN GROEIREGIO 
ZWOLLEE
Regio Zwolle is de regio vol groeikansen. Met volop uitdagende 
banen, met uitstekend onderw� s, met een innovatieve cultuur 
en een geweldig woonklimaat. Om ervoor te zorgen dat ieder-
een die groeikansen kan gr� pen, slaan de overheid, onderw� s, 
werkgevers en vakbonden de handen ineen. We werken samen 
aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investe-
ren in mensen: een leven lang ontwikkelen. Met het Ontwikkel- 
fonds Regio Zwolle helpen w�  u om dit mogel� k te maken. 

Waarom doen we dit?
Onze regio is één van de snelst groeiende van Nederland. Mensen vormen 
samen de ruggengraat van de economie en dragen bij  aan de groei van 
werkgevers. Het is van belang dat jongeren in de regio werk weten te 
vinden. Dat werkgevers investeren in hun werknemers om zich te 
ontwikkelen, zodat zij  wendbaar zij n. En dat iedereen die kan en wil 
werken de kans krij gt om mee te doen en te groeien. Samen investeren 
in beschikbaarheid van mensen, wendbaarheid van werkenden en 

inclusiviteit – iedereen doet mee. 

Voor wie doen we dit?
Bent u mkb’er, werkgever of zzp’er? Is uw bedrij f gevestigd in Regio Zwolle 
en wilt u extra investeren in de skills en knowhow van uw (toekomstige) 

werknemers? Dan kunt u een beroep doen op dit fonds. 

Hoe kunt u een aanvraag indienen?
U kunt op twee manieren een aanvraag indienen: via de samenwerkings- 
route en de individuele route. Bent u voornemens een samenwerkingsaan-
vraag in te dienen, neem dan contact op met onze business developers via 
contact@upgradejezelfregiozwolle.nl

K� k voor de uitgebreide criteria op: https:/www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle
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