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Procescommunicatie Regio Deal Regio Zwolle 
 

Verzonden aan - Regiegroep 

 - Accounts  - Regio Zwolle  

- Communicatie-afdelingen gemeenten 

Kopie aan - Bestuurssecretariaten 

Onderwerp Berichtgeving – richtlijn communicatie berichtgeving 

Regio Deal  

Bijlagen  1. Informatienota 

2. Infographic  

3. Persbericht   

En zie voor het Bidbook met toelichting actielijnen en 

projecten: https://regiozwolle.info/publicatie/ 

 

 

In dit document treft u beknopt de (communicatie)strategie, de mogelijk gestelde vragen, 

kernboodschappen en toelichting op de actielijnen (de rode draad van de ingediende Regiodeal). Ons 

verzoek is hiervan kennis te nemen.  

 

1. Strategie 
 

Procesdoel:  

Bij een (gedeeltelijke) deal: de onderhandelingen na de deal in goede banen leiden, positivisme 

uitdragen, we zijn een krachtige sterke regio.  

 

Communicatie: 

Het is belangrijk dat er verbinding onderling is bij partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

de Regio Deal. Met aandacht voor kennis over het proces en hoe de definitieve Regio Deal tot stand 

komt. De inhoud van de communicatie is daarop gericht.  

 

Procesboodschap:  

Een prachtig bericht uit Den Haag op deze Valentijnsdag. De uitnodiging om samen te werken aan 

een Regio Deal is een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen onze regio met 

overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het is een erkenning voor de 

positie die de Regio Zwolle inneemt in de economische structuur van Nederland. Door de investering 

van het Rijk kunnen we vanuit onze ambitie nog voortvarender aan de slag. Zichtbaar voor inwoners 

en ondernemers in onze regio. 

 

De volgende stap is dat we nu in gesprek gaan met een zogeheten dealmaker vanuit het ministerie 

LNV om de regiodeal verder uit te werken aan de hand van onze aanvraag. Het geld is er nog niet en 

dat vraagt dus nadere uitwerking in onderdelen. Dus de definitieve verdeling en inzet moet nog 

gebeuren in de komende maanden (voor de projecten zie het bijgaande Bidbook).  
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2. Mogelijk gestelde vragen 
 

1. Wie heeft de lead in de communicatie over de Regio Deal? 

Vrijdag 14 februari heeft  het kabinet over de verdeling van de derde tranche Regiobudget besloten. 

Regio Zwolle krijgt een Regio Deal toegekend van 22,5 miljoen euro. Regio Zwolle Bureau brengt  

een persbericht uit naar enkele landelijke en regionale media dat ook naar alle 22 regiogemeenten 

(projectindieners, accounts, communicatie, bestuurssecretariaten en colleges, Regiegroep), de vier 4 

provincies en onze andere partners gestuurd wordt.  

 

2. Hoe is de woordvoering georganiseerd? 

De projectindieners, accounts, de communicatieadviseurs en de colleges ontvangen vanuit Regio 

Zwolle Bureau kernboodschappen voor hun eigen bestuurlijke communicatie (zie op de volgende 

pagina). We kunnen ons voorstellen dat een bestuurder van een gemeente of organisatie die een 

project heeft ingediend hierover wordt benaderd door de media en dat hij of zij die vragen graag 

beantwoordt. De kernboodschappen sluiten aan bij het persbericht. Op deze manier wordt de 

communicatie vanuit Regio Zwolle versterkt met ruimte voor de lokale kleur. 

 

Graag ontvangen we van iedere gemeente de output richting de lokale pers (linkjes van geplaatste 

artikelen in de media). Mocht je persvragen krijgen die over het proces gaan, dan kun je de 

contactgegevens van de journalist of redacteur doorgeven aan Harmieke Paters van Regio Zwolle 

Bureau. Zelf beantwoorden kan natuurlijk ook met eventuele afstemming met Harmieke.  

We laten omgevingsrapporten maken via Obi4wan (digitale omgevingstool). 

 

3. Wie zijn de contactpersonen voor de Regio Deal binnen Regio Zwolle? 

Ambtelijk opdrachtgever: Kees Praamstra via 06-10863969 of cj.praamstra@zwolle.nl 

Programmamanager: Manon Koldewijn via  06-53520540 of m.koldewijn@zwolle.nl 

Communicatie en woordvoering: Harmieke Paters via 06-10224335 of h.paters@zwolle.nl en 

harmiekep@gmail.com. 

 

4. Wat is de volgende stap nu het bekend is dat het Kabinet aan Regio Zwolle een Regio Deal 

heeft toegekend?  

In maart gaat Regio Zwolle onder leiding van Kees Praamstra en Manon Koldewijn in gesprek met 

een zogeheten dealmaker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Dat betekent dat er 

onderhandelingen gevoerd worden over hoe we het geld  gaan inzetten over de  over de 4 actielijnen.   

1. Duurzaam groeien en circulair ondernemen van MKB 

2. Toekomstbestendig maken arbeidsmarkt 

3. Schaalsprong stad en land in balans 

4. Experimenteren met klimaatverandering 

 

5. Waarom is het een kwestie van onderhandelen? 

De Regio Deal is een erkenning van het Rijk. Het geld staat nog niet concreet op de rekening van 

Regio Zwolle. Het Rijk zal ook een voorkeur aangeven voor bepaalde thema’s. De verwachting is dat 

deze gesprekken zeker tot eind 2020 plaatsvinden. 

 

6. Welke rol hebben de indieners van de projecten in de onderhandelingen?  

De onderhandelaars vanuit Regio Zwolle zullen veel afstemming zoeken met de indieners van de 

projecten. Dit wordt in alle zorgvuldigheid gedaan. In feite gaat dat vooral op de achtergrond. 

Tegelijkertijd zal er een projectorganisatie ingericht worden om alles in goede banen te leiden.  
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7. Hoe is de communicatie over de onderhandelingen ingericht? 

De communicatie is vooral gericht op procescommunicatie over de stappen die we zetten binnen de 

onderhandelingen. Gezien de status van onderhandelingen is het niet altijd gewenst om alle 

inhoudelijke stappen vanuit de gesprekken breed te delen.  

 

8. Zijn de projecten in te zien?  

Ja, die zijn openbaar maar we hebben ze niet online of actief met de media gedeeld. De 

projectindieners hebben een totaaloverzicht. Als hier een persvraag overkomt, graag contact 

opnemen met Harmieke Paters van Regio Zwolle Bureau. 

 

3. Kernboodschappen 
Onderstaand een aantal varianten van kernboodschappen die partners van Regio Zwolle kunnen 

gebruiken.  

 

Vernieuwen en verduurzamen 

Regio Zwolle verbindt Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. We bieden infrastructuur voor 

groei voor ondernemers en inwoners. We investeren in 18 projecten vanuit 4 actielijnen. We 

vernieuwen en verduurzamen en maken onze samenleving en de manier waarop we ons geld 

verdienen gereed voor de toekomst. Regio Zwolle is een voorbeeld voor de nieuwe Nederlandse 

economie.  

  

Investering in Regio Zwolle is investering in Nederland 

Regio Zwolle is de proeftuin van Nederland. In een overzichtelijke regio komen vier opgaven samen 

die cruciaal zijn voor de toekomstperspectieven van Nederland: circulair ondernemen, adaptief 

omgaan met klimaatsverandering, de arbeidsmarkt van de toekomst en de balans tussen stad en 

ommeland. Regio Zwolle als experimenteerregio is er klaar voor om in de praktijk aan de slag te gaan 

met de toekomst van heel Nederland. Een investering in Regio Zwolle is uiteindelijk een investering 

die heel Nederland ten goede komt.  

 

Regio Zwolle versterkt BV Nederland 

Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd heeft zij 

als groeiregio ook met uitdagingen te maken. De focus ligt op het gebied van circulair ondernemen, 

adaptief omgaan met klimaatsverandering, de arbeidsmarkt van de toekomst en de balans tussen 

stad en ommeland. Met de investeringen vanuit de Regio Deal creëren we extra toegevoegde waarde 

ten gunste van 740.000 inwoners woonachtig in Regio Zwolle om met elkaar BV Nederland verder te 

versterken.  

 

Regio Zwolle is Nederland in het klein en daarmee ideale experimenteerregio  

Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie. In de basis ligt dit 

succes in onze cultuur van samenwerken, elkaar iets gunnen zonder grote overheadkosten. Minimaal 

vergaderen en maximaal doen! Regio Zwolle is Nederland in het klein en daarmee de ideale 

experimenteerregio om aan de slag te gaan met de toekomst van heel Nederland. We blijven als 

regionale partners gezamenlijk investeren. Een investering in Regio Zwolle is een investering in 

Nederland.  
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4. Communicatie vanuit de vier actielijnen (concreet wat het betekent voor 

inwoners en ondernemingen) 
 

1.) DE NIEUWE ECONOMIE 

We versterken de concurrentiepositie van mkb- en familiebedrijven. Door samen met ondernemers 

gericht te investeren in innovatie, vernieuwende verdienmodellen, netwerken, productie en logistieke 

processen. Met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk. 

 

2.) DE NIEUWE ARBEIDSMARKT 

We brengen balans in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelingskansen te 

bieden. Gericht op het benutten van ieders talenten investeren we in kennis en kunde van ieder die 

kan werken. We benutten onze kanssectoren waar de vraag toeneemt naar personeel. 

 

3.) DE NIEUWE LEEFOMGEVING - BALANS TUSSEN STAD & OMMELAND 

We realiseren meervoudige gebiedsontwikkeling, we ontwikkelen de regio evenwichtig door - met 

balans tussen stad en ommeland. Onze natuurgebieden laten we floreren in een stedelijk landschap 

met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Met voldoende hoogwaardige voorzieningen en woningen 

voor alle fasen in het leven van onze inwoners. 

 

4.) DE NIEUWE DEMO-DELTA 

In Regio Zwolle realiseren we een demo-delta voor heel Nederland, met specifieke aandacht 

voor watersystemen in relatie tot klimaatverandering, zowel in de stad als in het ommeland en in 

nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven. 

 

Woordvoering 
De Regio Deal is ingediend namens de Regiegroep Regio Zwolle, Peter Snijders en René de Heer 

zijn bestuurlijk kartrekkers/bestuurlijk opdrachtgevers. De woordvoering in de gemeente gaat via de 

eigen communicatieadviseurs/bestuurders. Over het proces of inhoud kun je uiteraard terecht bij 

Regio Zwolle – wij kunnen de woordvoering doen. We adviseren je Regio Zwolle te informeren en/of 

te bevragen voor advies.  
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