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Specialistische vakkennis en sfeervolle locaties maken regio aantrekkelijk:
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Steeds meer zakelijke
bezoekers kiezen
voor de regio Zwolle
Als mooie historische Hanzestad heeft Zwolle bezoekers onder
meer op cultureel en culinair gebied veel te bieden. Wist je
dat de regio ook op zakelijk gebied talloze mogelijkheden
biedt? Niet alleen zijn er mooie congreslocaties in overvloed;
ook aan vakkennis van diverse topsectoren ontbreekt het in
Zwolle en omgeving niet!
Tekst Daphne Doemges-Engelen

E

-commerce, kunststoffen, health en agrifood: dat
zijn de sectoren waar de regio Zwolle economisch
sterk in is, en waar dus ook veel kennis over
aanwezig is. Deze regio bestaat uit twintig gemeenten
verdeeld over vier provincies. “Met brede kennis over al
deze topsectoren in de regio kunnen we ons goed onder-

scheiden; daar ligt onze expertise”, aldus Kitty Onder de
Linden, accountmanager zakelijk toerisme Regio Zwolle
van Marketing-Oost, en verantwoordelijk voor het merk
Congresregio Zwolle. Dit conventionbureau fungeert als
intermediair, bijvoorbeeld tussen een opdrachtgever die
een congres wil organiseren en de partijen die in of om
Zwolle zaken als locatie, vervoer en catering verzorgen.
“Naast zulke praktische zaken begeleiden we vooral
ook bij het zoeken naar de juiste kennispartners. Je kunt
wel zeggen: we verbinden mensen. Opdrachtgevers die
een expert op het gebied van kunststoffen of e-commerce zoeken, een burgemeester vragen om een congres te
openen, of een health-specialist zoeken als spreker bij
een zakelijke bijeenkomst: het kan allemaal. Dat doen we
niet alleen in de stad Zwolle, maar ook in het groene en
waterrijke achterland.”
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VEEL KEUS IN SFEER EN GROOTTE

Van theaters tot een voetbalstadion, van
een klooster tot congreslocaties: de regio
Zwolle biedt talloze plekken waar de zakelijke bezoeker terecht kan voor een vergadering, (netwerk)diner, congres of lezing.
“Onze grote regio heeft zoveel te bieden,
niet in de laatste plaats omdat het economisch gezien een sterk groeiende regio
is. De regio Zwolle wordt gezien als de
verbindende schakel tussen West-, Oosten Noord-Nederland. De stad Zwolle, als
kloppend hart van de regio, is natuurlijk
een mooie, historische Hanzestad, waar
veel leuke locaties op loopafstand van
elkaar liggen. Daarnaast liggen we centraal in het land, en met de Hanzelijn sta je
vanuit Amsterdam in een uur rechtstreeks
in Zwolle, dat een middelpunt is van kennis, onderwijs en cultuur. Ook de grote
regio om de stad Zwolle heen heeft veel
te bieden. Het leuke van de locaties die er
zijn, is dat ze variëren in sfeer maar ook
in grootte: van de IJsselhallen die ruim
tienduizend mensen kunnen herbergen,
tot een intiem zaaltje voor een klein gezelschap. Of wat dacht je van een prachtige
buitenlocatie zoals Mooirivier hotel &
congres?”, aldus Onder de Linden.
KRACHTIGE PRESENTATIE EN KENNISDELING

Neem de Zwolse theaters als voorbeeld, dat
bestaat uit Schouwburg Odeon en Theater
de Spiegel. Beide locaties hebben hun eigen
charme, stelt Robert Vugteveen van Zwolse
theaters. “Odeon is een stadsschouwburg,
een rijksmonument van 175 jaar oud. Het
heeft drie theaterzalen en twee vergaderruimtes. De grootste theaterzaal biedt
plaats aan bijna vijfhonderd stoelen, maar
er is ook een intieme ruimte geschikt voor
twintig personen. Schouwburg Odeon
heeft een klassieke sfeer. Wie juist op zoek
is naar een moderne uitstraling, raden we
aan om gebruik te maken van de mogelijkheden van Theater de Spiegel. Dit moderne
theater straalt internationale allure uit.
Hier worden bijvoorbeeld grote landelijke
musicals gespeeld; er is een zaal met ruim
negenhonderd stoelen en grote foyers met
meeting-mogelijkheden. Mensen kunnen
bij ons dus kiezen: wordt het intiem historisch of groots en modern?”
Vugteveen geeft aan dat de zakelijke markt
steeds vaker de weg weet te vinden naar
de Zwolse theaters. “De afgelopen jaren
is de toeloop vanuit ondernemers steeds
groter geworden. Momenteel verzorgen we

ongeveer tweehonderd evenementen per
jaar; van meetings en kleine vergaderingen
tot feestavonden, diners en congressen, en
zelfs de televisieopnames van het programma Holland’s Got Talent.”
De kracht van Congresregio Zwolle is de
professionele wijze waarop zij de regio
Zwolle vertegenwoordigt in het land, stelt
Vugteveen. “De meetinglocaties in Zwolle
worden door Congresregio Zwolle een
eenheid. Hierbij staat niet één meetinglocatie centraal: de regio Zwolle is belangrijker dan iedere locatie apart. Daarnaast
zorgt Congresregio Zwolle behalve voor
een krachtige presentatie naar buiten, óók
voor kennisdeling en inspiratie tussen de
partners.”
MEDISCH CONGRES

Ook het Zwolse Isala ziekenhuis huisvest regelmatig congressen en andere
events bij Schouwburg Odeon of Theater
De Spiegel. Managementassistent bij het
Klinisch Chemisch Laboratorium, Winy
Laan, licht toe: “Beide theaters liggen
in het centrum van Zwolle vlakbij het
station. Voor veel deelnemers aan medische congressen, die per trein naar Zwolle
reizen, is dat heel handig.” De keuze voor
Zwolle als medische congreslocatie is
voor de hand liggend, gezien in de regio
de topsector Health krachtig vertegenwoordigd is. Dat blijkt onder meer uit de
aanwezigheid van het Health Innovation
Park (HIP) in Zwolle. Op 21 en 22 november organiseert de Nederlandse vereniging

Kitty Onder de Linden
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voor Cytometrie (NVC) een congres in
Schouwburg Odeon. Winy Laan en haar
collega-managementassistent Ilse van der
Zon zitten in de organisatiecommissie van
het congres, waar tweehonderd gasten uit
de Benelux naartoe zullen gaan. Ilse van
der Zon benadrukt dat ze tijdens de organisatie specifiek kozen voor een Zwolse
locatie: “We willen heel graag Zwolle promoten; het ligt centraal, midden in het land,
maar het is ook een heel krachtige stad die
veel te bieden heeft. Mensen verbazen zich
altijd over de culturele mogelijkheden,
over de musea en uitgaansmogelijkheden.
Daarnaast er is heel veel kennis aanwezig,
ook op medisch gebied.”
Onder de Linden sluit zich daar volledig
bij aan: “We hebben veel ambassadeurs
die stad en regio op de kaart willen zetten.
Mensen die Zwolle en de regio een warm
hart toedragen en graag aan vakgenoten
informatie overdragen. De regio vormt een
vruchtbare voedingsbodem voor innovaties en verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid.
Er komen de laatste tijd ook steeds meer
internationale zakelijke bezoekers naar de
regio. Die boost; dat zit ‘m in de vibe van
de mini-metropool regio Zwolle. We zijn
niet voor niets de sterkste groeiregio buiten de Randstad!”
Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden voor
zakelijke events in de regio Zwolle? Congresregio
Zwolle biedt professioneel en kosteloos advies.
www.congresregiozwolle.nl
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