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We stellen u voor kennis te nemen van:
de afwijzing van de RegioDeal – Investeren in mensen voor de Regio Zwolle.
Inleiding
De economische groei van de Regio Zwolle nu en in de toekomst valt en staat met de beschikbaarheid
van mensen die kunnen – willen werken. Het gaat om de verbinding tussen een sociaal – economische
agenda waarbij opleiden en ontwikkelen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden centraal
staat. Het programma draait om drie verbindende doelen: beschikbaarheid, wendbaarheid en
inclusiviteit. Overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen en het UWV werkbedrijf
bundelen binnen de HCA de krachten. Als integrale partners wordt gewerkt aan de vraag van
werkgevers én aan het gehele arbeidspotentieel van de regio. Ieder talent telt mee, ook de kwetsbare
doelgroepen op de arbeidsmarkt: de juiste mensen op de juiste plek. De Human Capital Agenda in de
Regio Zwolle bestaat uit twee sporen: 1) inhoudelijk programma en implementatie daarvan en 2)
financiering. In deze informatienota treft u meer informatie over de voortgang van beide sporen.
Kernboodschap
Binnen de Human Capital Agenda werken we aan oplossingen voor vandaag én – vooral - het leggen
van een basis voor de oplossingen van morgen op de arbeidsmarkt. Alle partners staan volledig achter
de agenda en hebben opdracht gegeven om dit programma door te ontwikkelen naar een concrete
aanpak. In 2019 dient het programma klaar te staan qua inhoud en implementatie. De financiering
bestaat uit drie onderdelen: regiogemeenten, Provincie Overijssel en het Rijk. Met betrekking tot de
regiogemeenten is budget meerjarig gereserveerd. Provincie Overijssel investeert in 2019 1 miljoen
euro vooruitlopend op de meerjarige co-financiering van 6 miljoen euro. Met betrekking tot het Rijk is
de RegioDeal (tweede tranche) niet toegekend. Naar verwachting kan in mei 2019 meegedaan worden
aan de derde tranche van de RegioDeal. Regio Zwolle sorteert hier in de komende periode op voor.
Spoor 1. Inhoud programma en implementatie
In 2019 gaat het programma van de Human Capital Agenda van start. Het programma wordt verder
uitgewerkt en geconcretiseerd met als onderdelen: sectorale – subregionale aanpak, het
ontwikkelfonds, kennis- en onderzoeksprogramma alsmede de campagne. Uitvoering geschiedt door
een klein organisatieteam. Inzet is nodig van alle stakeholders en partners. Specifiek voor de
concretisering van de agenda zijn aanjaagteams HCA ingesteld. De teams zijn in gesprek met meer
dan 50 werkgevers uit zeven sectoren: Creactieve Industrie, Energietransitie, Techniek, Bouw,
Onderwijs – lerarentekort, E-commerce en Zorg – Welzijn. Bij de uitvraag worden ook 200 werkgevers
bevraagd op hun vraagstukken rondom beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. Als voorbeeld:
in de subregio Meppel – Staphorst – Steenwijkerland – Westerveld wordt een subregionaal actieplan
ontwikkeld met het aanjaagteam. De eerste uitkomsten worden in het eerste kwartaal 2019 verwacht.
In het eerste kwartaal 2019 zijn dan ook de criteria voor het Ontwikkelfonds uitgewerkt en geklankbord
met werkgevers – werknemers. In het tweede kwartaal 2019 is het mogelijk om aanvragen in te dienen
om het Ontwikkelfonds te benutten. De eerste beoordeling volgt direct daarna. Zodat de eerste
projecten voor de zomer van start kunnen.
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Spoor 2. Financiering
De Human Capital Agenda wordt gefinancierd door regiogemeenten, Provincie Overijssel en het Rijk.
Het grootdeel van de regiogemeenten heeft aangegeven meerjarig financiering te reserveren in de
begroting. De gemeentelijke financiële bijdrage is hiermee geregeld. Daarnaast heeft het College van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel recent een voorstel gedaan aan de Provinciale
Staten om de bijdrage van de regiogemeenten te matchen. De Provincie Overijssel investeert in 2019
al 1 miljoen euro (extra) voor de start van het programma. Financiering vanuit het Rijk laat vooralsnog
op zich wachten. De RegioDeal (tweede tranche) procedure is overtekend qua aantal aanvragen (88
aanvragen, slechts 12 toegekend) en budget (1,2 miljard euro gevraagd – 215 miljoen euro
beschikbaar). Vanuit het Landsdeel Oost zijn 15 aanvragen ingediend. Regio Zwolle zit niet bij de
toegekende aanvragen in de Tweede Tranche. Vanuit het Rijk is de feedback: aanscherping is nodig
op de uitwerking van het begrip ‘Brede Welvaart’. Door het ministerie van LNV is de Regio Zwolle
uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor de derde tranche. Voor de aanvraag in de derde
tranche van de RegioDeal start de lobby direct in januari 2019. De centrumgemeente Zwolle is voor
2019 in gesprek met o.a. het ministerie van SZW om te verkennen of het mogelijk is om landelijke
middelen te benutten. Met werkgevers en private fondsen als de O&O fondsen wordt daarnaast
verkend hoe zij kunnen bijdragen. Hoe groter de overheidsfinanciering, des te groter de bijdrage van
werkgevers en O&O fondsen in de matching op projectplannen.
Communicatie
 Persbericht (zie bijlage)
 Bestuurders van alle samenwerkende partners zijn geïnformeerd per e-mailbericht
 Alle betrokkenen van samenwerkende partners worden geïnformeerd per nieuwsbrief
 Werkgevers, werknemers en werkzoekenden worden geïnformeerd middels een campagne
(uitwerking volgt)
 Actuele ontwikkelingen zijn te volgen op de website www.tafelvanderegiozwolle.nl.
Vervolg
Het programmteam en dagelijks bestuur van de Tafel van de Regio Zwolle treden gezamenlijk in
overleg over de vervolgstappen zodat het programma in het eerste kwartaal 2019 van start gaat.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.
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