
 

EXPERIMENTEEL
Innovatiekracht heeft de stad gemaakt tot wat het is. Zwolle 
durft. Of het nou gaat om klimaatbestendig bouwen, innova-
tie in de zorg, digitalisering van het stedelijk weefsel of 
vormgeven aan gedurfde samenwerkingen, Zwolle doet het. 
En dat blijven we doen!

CReatief
Zwolle is een creatieve stad. De stad wemelt van kunstenaars, 
creatieve vormgevers en ontwikkelaars. Naar de toekomst 
toe willen we deze kwaliteit uitvergroten en inzetten voor de 
vernieuwing van de stad. In creatieve samenwerkingsvormen 
willen we met creatieve clusters werken maken van creatieve 
technologieën en nieuwe oplossingen voor urgente maat-
schappelijke uitdagingen.

Ondernemend
Ondernemerschap heeft Zwolle tot een bloeiende en voor-
uitstrevende stad gemaakt. De handelsgeest is overal in de 
stad voelbaar en de gevolgen ervan zijn zichtbaar in de 
rijkdom van de stad. Met die ondernemersmentaliteit willen 
we in nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven werken aan duurzame groei. 

“Experimenteel, creatief en ondernemend de brede welvaart vergroten ”

• Stijlvol pand in stedelijk gebied 
• Ambitieus met goed betaalde baan
• Kunst, cultuur en natuur

• Experimenteel wonen (community) 
• Flexibiliteit en vrijheid
• Alternatief, kleinschalig en cultureel 

Kenniswerkers 

Studenten 

Pioniers 

• Kwalitatief en klimaatbestendig wonen
• Elkaar gunnen en samenwerken
• Familiebedrijven en ondernemersgeest

Huidige bewoners 

doelgroepen

• Betaalbare woning (kamer)
• Bijverdienen in de horeca/retail
• Levendige, gezellige stad
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