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Het knooppunt voor kennis en 
krachtig samenwerken

Onderlinge samenwerking en elkaar de handel gunnen; de oude Hanzecultuur voer er wel bij. Nog 
steeds is het leggen van snelle en krachtige verbindingen de reden dat je hier heel veel voor elkaar 
kunt krijgen. ‘Met het DNA van de moderne tijd leunen we nog steeds op onze oude handelsgeest,’ 
aldus Kitty Onder de Linden van Congresregio Zwolle. 

Wat is het voordeel van de Hanzecultuur 
voor opdrachtgevers? 
‘Dankzij onze dynamische samenwerkingsstruc-
tuur zijn de lijntjes veel korter. We kunnen, zelfs 
op korte termijn, veel voor elkaar krijgen. Onze 
wens om met elkaar deze regio heel snel te laten 
groeien, creëert een grote kracht in de regio.’

Wat heeft regio Zwolle te bieden ten  
opzichte van bijvoorbeeld de Randstad? 
‘De regio is kleinschaliger en staat bekend om haar 
gemoedelijke sfeer. Veel congreslocaties en hotels 
zijn lopend of per fiets bereikbaar en de prijsstel-
ling is over het algemeen lager. Het grootste mis-
verstand is dat mensen denken dat regio Zwolle 
ver weg is. Met de Hanzelijn sta je binnen een 
uur en zes minuten vanaf Amsterdam Centraal 

in Zwolle, het tweede spoorwegknooppunt van 
Nederland. Dit maakt de regio ook heel geschikt 
voor dagbijeenkomsten. Voor wie liever met eigen 
vervoer komt: de meeste routes zijn filevrij. Ook 
het groene achterland heeft veel te bieden. ‘Prach-
tige natuur, veel buitenactiviteiten en bijzondere 
locaties. Bedrijven zoeken dit vaak bewust op. 
Kortom, deze regio is een mooie uitvalsbasis om 
iedereen bij elkaar te brengen.’

Wie in regio Zwolle wil overnachten heeft volop 
keuzemogelijkheden. ‘Voor het onderwijsevent 
Skills the Finals, lieten (v)mbo studenten uit heel 
Nederland een week lang hun talenten zien in de 
IJsselhallen. Er kwamen maar liefst 25.000 bezoe-
kers uit het hele land naar regio Zwolle en Twente, 
waarvan velen bleven overnachten. Door goed 

samen te werken met verschillende locaties heeft 
iedereen een goede nachtrust gehad. We zijn dus 
ook in staat om grote aantallen te handelen.’

Welke events zijn het meest op hun plek  
in regio Zwolle? 
‘Dit zijn evenementen die de kracht van de regio 
uitdragen. Regio Zwolle heeft veel expertise in 
e-commerce, agri & food, health en kunststoffen, 
dit zijn dan ook onze topsectoren. Behalve het 
faciliteren van bijvoorbeeld een congres, kunnen 
we ook inhoudelijk veel bijdragen. We brengen 
opdrachtgevers in contact met onze kennispart-
ners; bedrijven in de regio waaraan een bezoek 
gebracht kan worden of sprekers.’

Je bereikt meer in de regio Zwolle
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Wat biedt Congres-
regio Zwolle?
‘Ons doel is om een evenement in de breedste 
zin van het woord zo goed mogelijk te facili-
teren. Opdrachtgevers kunnen ons benaderen 
voor kosteloos advies, het opvragen van of-
fertes en het regelen van site visits. Daarnaast 
onderhouden we warme contacten met de 
gemeente, provincie en onze topsectoren.’

Meer informatie: www.congresregiozwolle.nl

Highlights van de 
regio Zwolle 
Zwolle biedt als historische Hanzestad bijzon-
dere locaties en talloze culinaire en culturele 
hoogtepunten. Op een steenworp afstand is 
het puur genieten in het groene achterland, 
met de meest uiteenlopende activiteiten. Een 
greep uit het veelzijdige aanbod:
>  Museum De Fundatie
>  Librije
>  Boekhandel Waanders In de Broeren
>  Theater Buitensoos
>  Zwolse Theaters
>  Dominicanenklooster 
>  Academiehuis de Grote Kerk
>  Lumen Hotel & Events
>  IJsselhallen
>  MooiRivier Hotel & Congres

Uit de praktijk: AgriFoodTop Symposium 
in Zwolle
Dit jaar klopt op 6 juni het hart van de AgriFoodTop 
in Zwolle. Jaarlijks verzamelen ca. 400 onderne-
mers, onderzoekers en beleidsmakers zich op dit 
evenement. Hier worden de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van innovatie en voeding gepre-
senteerd. Daarnaast wordt onderzocht op welke 
manier er beter kan worden samengewerkt. 
 
‘Agri & Food is door het ministerie van Economi-
sche Zaken aangewezen als een van de belangrijk-
ste economische sectoren in Nederland. Door de 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen te verbeteren, kan de topsector 
Agri & Food onze economie meer geld opleveren,’ 
legt Bert van Rees, communicatieadviseur voor 

TKI Agri & Food en organisator van het AgriFood-
Top Symposium uit. ‘Er wordt overlegd over waar 
de kansen liggen, welke onderzoeken nodig zijn, 
wat het bedrijfsleven bij kan dragen en wat het 
oplevert. Tijdens het AgriFoodTop Symposium 
steken we de neuzen bij elkaar om te zien hoe ver 
we zijn en hoe we nieuwe kansen kunnen benut-
ten. De dag bestaat uit presentaties, workshops en 
netwerken.’

Zwolle ligt verrassend centraal
De AgriFoodTop vindt op verschillende plaatsen in 
het land plaats. ‘We zijn altijd op zoek naar verse 
inzichten, dat is dan ook de reden dat we regelma-
tig een andere locatie voor dit symposium kiezen,’ 
aldus Bert. ‘Vorig jaar organiseerde Congresregio 
Zwolle een dag waarop eventmanagers bij ver-
schillende locaties in Zwolle werden rondgeleid. 
Zo ontdekten we wat Zwolle allemaal te bieden 
heeft. In de regio bevinden zich veel bedrijven 
die actief zijn in de agrifood sector. Daarnaast 
ligt Zwolle verrassend centraal in het land en er 
zijn goede locaties. Het AgriFoodTop Symposium 
vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit, op 
een steenworp afstand van het station en met 
een parkeergarage aan de overkant. Dus we zijn 
goed bereikbaar en beschikken er over de juiste 
faciliteiten.’ 

Echt meedenken met de opdrachtgever
Het programma is op het moment van schrijven 
nog in de maak, maar het staat al vast dat Burge-
meester Meijer de openingstoespraak verzorgt. 
‘Dit hebben we via Congresregio Zwolle geregeld. 
Zij legden voor ons ook het eerste contact met de 
Nieuwe Buitensociëteit.’ Bert is zeer te spreken 
over de samenwerking met Congresregio Zwolle. 
‘Wat mij opvalt is dat zij echt meedenken vanuit 
de belevingswereld van de opdrachtgever. Ze doen 
er moeite voor om te ontdekken wat wij belangrijk 
vinden en waar wij echt mee geholpen zijn. Vooraf 
verdiepen ze zich in wat je evenement tot nu toe is 
geweest en op welke manier je daar op een andere 
locatie invulling aan kunt geven.’  

‘Zwolle excelleert in de sectoren health, agrifood, e-commerce 
en kunststof’

Museum de Fundatie Zwolse Theaters – Schouwburg Odeon 

Lumen Hotel & Events 


