een terugblik
op
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eel
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Bestuur & Team

Wij zijn
Regio Zwolle United
‘‘Sinds 2010 bouwen wij aan waardevolle activiteiten voor de regio.
Uit intrinsieke motivatie sloegen sponsoren en vrijwilligers van de club de
handen ineen om de kracht van voetbal te gebruiken als middel en metafoor
voor maatschappelijke projecten. Zo werd in 2010 PEC Zwolle United,
het maatschappelijk hart van de betaald voetbalorganisatie (BVO)
PEC Zwolle, opgericht.
Bijna vijf jaar later was de tijd rijp voor een doorontwikkeling van PEC Zwolle United.
Om hiermee alle ‘meer dan voetbal’ activiteiten - zowel op maatschappelijk als sociaaleconomisch vlak - de aandacht te geven die het nodig had en ook verdienden. Daarom werd in
juni 2014 de ANBI-stichting Regio Zwolle United, als aparte stichting naast de BVO PEC Zwolle,
opgericht. De stichting is sindsdien een kloppend hart voor bestuurlijke bindingen en
samenwerkingen met overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers voor
sociaal-economische en sportieve ontwikkelingen in Regio Zwolle.
Wij gebruiken sport als onafhankelijke katalysator om organisaties en mensen samen te
brengen, te inspireren, te faciliteren en te activeren. Sport als middel en metafoor voor de groei
van de regio op sociaal-economisch en sportief gebied. Sport maakt namelijk voor veel mensen
écht het verschil! De steun van tientallen betrokken partners is en blijft daarbij nog onmisbaar.
Wij kijken dan ook uit om ook in het seizoen 2019-2020 en de seizoenen daarna samen te
werken aan het collectieve welzijn van onze mooie en unieke regio.’’
Arjan Jansen
Directeur Regio Zwolle United

Samen voor groei
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‘Het mooiste vind ik misschien wel de honderden studenten die wij elk jaar
weer mogen meenemen in presentaties, workshops, casussen en rondleidingen.
Ook werken er jaarlijks meer dan 30 (oud) stagiaires mee op de verschillende
afdelingen binnen de organisaties’
Arjan Jansen

4.000+
studenten op werkveldbezoek
en zo’n

60

stagiaires
Samen voor groei
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Regio Zwolle United als
verbindende factor
Sport als middel en metafoor

Stichting Regio Zwolle United is - samen met betrokken
partners - het kloppend hart van Regio Zwolle op
sociaal-economisch en sportief vlak. Regio
Zwolle United (RZU) is een stichting met een ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en is onlosmakelijk
verbonden met de betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle.
Wij zijn er om de kracht van sport te gebruiken als
onafhankelijke en krachtige katalysator voor de
ontwikkeling van Regio Zwolle op sociaal-economisch en
sportief gebied. Wij gebruiken de kracht van sport als uithangbord, ontmoetingsplek en inspiratiebron voor mensen
en organisaties in de Regio Zwolle.

Samen voor groei

Samen staan Regio Zwolle United en PEC Zwolle symbool
voor regionale ambities met (inter)nationale impact.
Wij zijn, samen met betrokken partners, als geen ander
in staat om mensen en organisaties samen te brengen,
te verbinden en te motiveren op diverse terreinen.
Dit doen wij samen met anderen - die uit collectief belang
willen participeren en investeren - in het welzijn en de
ontwikkeling van de regio, vanuit een groot netwerkplatform met ons stadion als sfeervolle ontmoetingsplaats,
uithangbord en kloppend hart van Regio Zwolle.

Sport als doel

Kernwaarden REgio Zwolle United

verbindend, actief,
faciliterend, onafhankelijk
en samenwerkend

Kernwaarden PEc Zwolle

open, betrokken,
inspirerend en
ondernemend

De betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle is het kloppend
hart van Regio Zwolle op sportief, zakelijk en
maatschappelijk gebied. PEC Zwolle staat symbool voor
regionale ambities en heeft de ambitie om binnen vijf jaar
door te groeien naar structureel plek 4 t/m 8 op het
hoogste voetbalniveau van Nederland. De club biedt
supporters en sponsoren een (netwerk) platform om
hieraan mee te werken.

Samen voor groei

7

De kracht van PEc Zwolle
PEc Zwolle
Since 1910
In de Eredivisie Sinds 2012
14.000 Stadioncapaciteit
Stadion één van de Hoogste bezettingsgraden van de eredivisie
Zakelijk netwerk met 650+ bedrijven

Regio Zwolle
Schakel tussen Noord, Oost en West
700.000 inwoners
33.000 bedrijven
4e economische topregio van NL
21 gemeenten 4 provincies

Samen voor groei
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Regio Zwolle,
de ideale infrastructuur
voor groei
Regio Zwolle is een bestuurlijke samenwerking van
ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke
organisaties en overheden uit 21 gemeenten en 4 provincies.
De afgelopen jaren is deze samenwerking verder gegroeid en
heeft het tot mooie resultaten geleid.
De regio excelleert in sectoren als e-commerce, logistiek, agri & food, health en
kunststoffen. Gemeenten herkennen de gemeenschappelijke vraagstukken die
hun binden; ambities, ontwikkelingen en uitdagingen overstijgen gemeenteen provinciegrenzen. Samenwerking leidt tot erkenning van deze vraagstukken
én een gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Zo ontstaat regionaal
partnerschap in een verzorgingsgebied van ongeveer 700.000 inwoners.
Samen werken we zo aan de toekomst en een gezamenlijke ambitie:
Regio Zwolle op weg naar de 4e economische regio van Nederland!

Samen voor groei
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Domein 1

PEC Zwolle United
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij PEC Zwolle al tien jaar hoog in het vaandel.
Door het bundelen van diverse activiteiten en krachten is daarom in 2010 gestart met
PEC Zwolle United. Om mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, dan wel
verdienen, iets extra’s te bieden. PEC Zwolle United is het maatschappelijk hart van de
club en sinds 2014 één van de domeinen van Regio Zwolle United. Vanuit PEC Zwolle
United wordt er geïnvesteerd in diverse projecten en doelgroepen, van jong tot oud.
Kijk voor meer informatie op www.peczwolleunited.nl.
YoungStars

YoungStars richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie 8 - 14
jaar middels projecten als PEC kicks ASS (voetbal voor kinderen
met het autisme spectrum stoornis), PEC Zwolle Street League
(straatvoetbalcompetitie in de eigen wijken om de sociale
cohesie en sportparticipatie te bevorderen en overlast terug te
dringen), Playing for Success (leercentrum in het stadion om
sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van basisschoolkinderen te verbeteren) en Kids United Sport Zwolle (een week
lang zomervakantie voor kinderen die om verschillende
sociaal-economische redenen niet op zomervakantie kunnen).

Samen voor groei
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WorkStars

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
zoals wajongers en bijstandsgerechtigden,
stimuleren en letterlijk activeren om in beweging
te komen tot een baan. Zo krijgen ook mensen
met een functiebeperking, zoals autisme (ASS)
of AD(H)D, de gelegenheid om zich werkvaardigheden eigen te maken in het MAC³PARK stadion
of bij partners. Middels persoonlijke trajecten,
evenementen (banenmarkten) en vitaliteitsprogramma’s worden deze mensen geholpen om
arbeidsfit te worden.

De mannen van Frion

Dagelijks zijn de mannen van Frion
rondom het stadion te vinden om
ervoor te zorgen dat het terrein in
en rondom het stadion er goed uit
ziet. Van het schoonmaken van de
tribunes tot het opruimen van het
stadionterrein na een wedstrijd en
helpen met hand- en spandiensten
bij de technische dienst of in het
Spelershome; de mannen van Frion
staan al jaren klaar voor de club.
Bekijk de serie ‘De mannen van Frion’
op YouTube-kanaal van PEC Zwolle TV.

Ruim

250

(duurzame)

arbeidsplaatsingen

Structureel
meer dan

100

Het jaarlijkse OldStars Walking
Football Toernooi bij Sportcampus
de Pelikaan met zo’n 100 deelnemers
van teams uit de wijde regio

deelnemers
met
meer
dan

10

betrokken
verenigingen
uit de regio

OldStars

Naast dat sporten heel belangrijk is voor de gezondheid heeft het ook een
sociale factor, welke eigenlijk minstens zo belangrijk is. Zeker ook voor
senioren. Het focusproject bij deze doelgroep is OldStars Walking Football.
Met een heus eigen OldStars PEC Zwolle team wordt er wekelijks getraind
en regelmatig deelgenomen aan regionale en nationale toernooien.
In samenwerking met SportService Zwolle en welzijnsorganisatie WijZ
worden amateur voetbalverenigingen ondersteund bij het opstarten van
dit aanbod voor senioren. Clubs als vv WVF en vv SVI zijn in het seizoen
2018-2019 van start gegaan met een groep fanatiekelingen. Tevens
bevinden zich nog drie Zwolse verenigingen in de opstartfase. Ook buiten
stadsgrenzen worden, in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds
en ledenvereniging Icare, verenigingen op gang geholpen bij het
ontwikkelen van dit aanbod; VV Zuidwolde, VVOG (Harderwijk) en
SDC Putten zijn reeds van start. Tevens bevinden ook drie
verenigingen uit de regio zich in de oriëntatie- en opstartfase.

Samen voor groei
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‘Soms verdient iemand
gewoon een extra
steuntje in de rug’
SpecialStars

Soms verdient iemand gewoon een extra steuntje in de
rug. Iemand die normaliter altijd voor anderen klaar staat
of iemand die dit simpelweg nodig heeft om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Zo participeren wij
actief in het G-voetbal en is er een heus RZU-vak in het
stadion waar we elke wedstrijd één of meerdere groepen
uitnodigen. Naast deze doorlopende initiatieven
participeren wij ook met regelmaat in incidentele
bijzondere wensen en beroepen.

Hotel PEC

Een nieuw initiatief is ‘Hotel PEC’.
In samenwerking met Lumen Hotel &
Events nodigen wij een paar keer per
seizoen mensen uit voor een volledig
verzorgd weekendje PEC Zwolle.
Dit zijn mensen die, om verschillende
sociaal-maatschappelijke redenen, het
verdienen om eens fijn te genieten van
een gezellig weekendje weg. Met een
rondleiding door het stadion, een diner,
een overnachting bij Hotel Lumen,
een vers ontbijt en met een wedstrijdbezoek worden zij flink verwend.

Samen voor groei
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Lies van Berkel Senior adviseur Merk & Partnerships Zilveren Kruis
Gea Luttels Coördinator PEC Zwolle United

‘Lachende gezichten in
de Zilveren Kruis Goede Doelen Box’
Zilveren Kruis wil mensen helpen meer invloed te krijgen
op hun gezondheid, Lies van Berkel (Zilveren Kruis):
,,Wij geloven dat de omgeving en de relaties die mensen
hebben hierbij van grote betekenis zijn. PEC Zwolle en
PEC Zwolle United spelen een belangrijke rol als
verbinder in de regio om mensen te helpen aan de slag
te gaan met hun gezondheid.’’Een mooi voorbeeld van
hoe dit sociaal-maatschappelijk doel bij elkaar komt, is
zonder twijfel de ‘Zilveren Kruis Goede Doelen Box’.
Niet gericht op het uitnodigen van zakelijke relaties of
het gebruikelijke netwerken, maar een plaats waar
Zilveren Kruis bijna tien jaar lang graag iets wilde
betekenen voor mensen voor wie een bezoek aan een
voetbalwedstrijd niet zo vanzelfsprekend is.
De Goede Doelen Box is door Zilveren Kruis jarenlang
ingezet om vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten van
zorginstellingen in het zonnetje te zetten en met elkaar
in contact te brengen. Om juist vanuit sociaalmaatschappelijk oogpunt als zorgverzekeraar iets

positiefs te kunnen betekenen. De officiële opening van
de Goede Doelen Box vond plaats op 2 april 2010; de
afgelopen 10 jaar hebben maar liefst 3.500 gasten mogen
genieten van een heerlijk voetbaluitje. De stemming in
deze speciale skybox was altijd opperbest. Of PEC Zwolle
de drie punten nu wel of niet in eigen huis hield.
Natuurlijk werd er bij verlies door een enkele gast wel
eens een beetje gemopperd, maar dat was dan ook maar
voor heel even.
,,De mensen werden echt een middag of avond in de
watten gelegd”, zegt coördinator Gea Luttels van
PEC Zwolle United. ,,Niet alleen voetbal kijken, maar
voorafgaand aan de wedstrijd samen eten, handtekeningen scoren of op de foto met PEC Zwolle-spelers.
De lachende gezichten na afloop waren onbetaalbaar.”

Ruim

3.500

gasten in

de Zilveren Kruis
Goede Doelen Box
Samen voor groei
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Samenwerking met
eerste amateur voetbalvereniging

Start
‘OldStars Walking Football’

Aangepast wedstrijdshirt ter
promotie van de Regio Zwolle

Oprichting

Start
‘Playing for Success’
als eerste club van Nederland

(i.s.m. de Gemeente Meppel)

2014

(Meppel)

Winst KNVB
Beker & Johan Cruijff Schaal

2016

Start van het
‘Logistiek Netwerk’

Bekerfinale
PEC Zwolle Vrouwen

2018

2011

2019

2017

2013
2014

2011

2013

2015

2017

2010
Opening
‘Zilveren Kruis
Goede Doelen Box’
Start
PEC Zwolle Vrouwen

2018
2012

seizoen 2019/2020

2012

2009

Tien jaar meer dan voetbal

Oprichting PEC Zwolle United

Start voetbalproject
‘PEC kicks ASS’

Ondertekening eerste
samenwerkende partnergemeente

Eerste regiobijeenkomst

seizoen 2009/2010

Regio Zwolle United

Eerste plaatsing uit het project
‘Arbeidsparticipatie’

Eerste editie
‘Week van de Vitaliteit’

Winnaar
‘Meer dan Voetbal Award’

(Maatschappelijke profclub van het jaar)

Start
‘PEC Zwolle Street League’
FC Zwolle kampioen
Jupiler League

Oprichting havenbedrijf
‘Port of Zwolle’

Eerste editie
Havendiner Regio Zwolle
Samenwerking met
de elfde partnergemeente
(Gemeente Elburg)
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Domein 2

Regiobinding
PEC Zwolle is het kloppende hart van de Regio Zwolle op sportief,
zakelijk en maatschappelijk gebied. Een regio met 21 gemeenten uit
vier provincies die samenwerken op sociaal-economisch gebied.
Regio Zwolle biedt de ideale infrastructuur voor groei dankzij de
uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en de
onderliggende kennisinfrastructuur.
Sinds 2010 gebruiken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen de kracht van PEC Zwolle voor de Regio Zwolle.
PEC Zwolle is hiervoor een ontmoetingsplaats en een landelijk
uithangbord: de club brengt waardevolle ontmoetingen
in de Regio Zwolle tot stand (regiobinding) en vergroot de
regionale aantrekkingskracht door de regio te profileren
(regiobranding).
Bijvoorbeeld door focusprojecten worden organisaties met
elkaar verbonden en worden sociaal-economische
kernthema’s van een extra impuls voorzien. Enerzijds met
als doel een krachtige en ondernemende Regio Zwolle, waarin
iedereen een steentje bijdraagt om de leefbaarheid en het
collectieve welzijn te versterken. Anderzijds met de ambitie
van PEC Zwolle als duurzame speler in de Eredivisie.

Voorbeelden van initiatieven zijn de Kunststofderby van het
Oosten, deAgrifood-bijeenkomst, het Havendiner Regio
Zwolle, Week van de Vitaliteit, bijeenkomsten rondom
arbeidsparticipatie, het Logistiek Netwerk, Regio Zwolle Bar,
Chef’s Table, het startersprogramma en excursies /
bijeenkomsten ter versterking van de landelijke netwerken
(bijvoorbeeld rondom uitwedstrijden).

200+
regio- en themabijeenkomsten
met meer dan

8.000
deelnemers
Samen voor groei
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Logistiek Netwerk
Het Logistiek Netwerk heeft de ambitie om de Regio Zwolle
te positioneren als logistiek knooppunt van het Noordoosten. Het netwerk is een initiatief van Port of Zwolle,
PEC Zwolle en Regio Zwolle United en een
groot aantal partners.
Organisaties worden geïnspireerd en kunnen netwerken
over thema’s als arbeid, economie en kennis o.a. rondom
wedstrijden van PEC Zwolle. De kracht van sport wordt
gebruikt als ontmoetingsplaats en uithangbord om de
Regio Zwolle te positioneren als logistieke hotspot tussen
de zeehavens en het achterland. Dit kan bijvoorbeeld door
de logistiek voor bedrijven te optimaliseren, ladingen in
de Regio Zwolle op elkaar af te stemmen, krachten te
bundelen ten behoeve van lobby, door kenniscirculatie de
juiste vakkrachten op te leiden en door evenementen,
marketing en promotie de zeehavens en
het achterland te verbinden.

H av e n d i n e r R e g i o Z w o l l e ( j a n u a r i 2 0 1 9 )

Samen voor groei
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Jan Westmaas
Oud-burgemeester gemeente Meppel

‘Regio Zwolle United draagt in hoge
mate bij aan de kracht van de regio’
Sinds 2013 is de gemeente Meppel partner van Stichting
Regio Zwolle United. Daarmee is het, na de gemeente
Zwolle, de eerste gemeentelijke partner van Stichting
Regio Zwolle United en de betaald voetbalorganisatie
PEC Zwolle. Toenmalig burgemeester (2005 – 2016),
Jan Westmaas, was één van de initiatiefnemers van de
samenwerking: ,,Betrokkenheid is ontstaan toen wij ons
als gemeente Meppel aansloten bij de bestuurlijke
samenwerking ‘Regio Zwolle’. Arjan Jansen
(red. Directeur Regio Zwolle United) en Eilt Staal
(red. Coördinator Regiobinding) waren degenen
die er hard aan trokken om ook PEC Zwolle een
belangrijke rol te laten veroveren in de regio middels
het faciliteren en organiseren van bijeenkomsten met
betrekking tot regionale thema’s.’’

Geert Meijering (wethouder gemeente Kampen), Jan Westmaas
en René de Heer (wethouder gemeente Zwolle) beklinken de samenwerking.

De eerste regiobijeenkomst dateert uit 2011,
toevalligerwijs werd deze samen met de gemeente
Meppel georganiseerd. Tegenwoordig zijn de
regiobijeenkomsten niet meer weg te denken uit
de jaarplanning van de stichting, de club én de regio.
Ook Westmaas was hier een graag aanwezige gast,
waarbij hij ook regelmatig optrad als dagvoorzitter:

,,De bijeenkomsten brengen de overheden, onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven bij elkaar, waarbij actief
de verbinding met elkaar wordt gezocht en nieuwe
initiatieven worden geïnitieerd.’’ Het voorbeeld dat
Westmaas geeft wanneer hem gevraagd wordt naar zijn
mooiste c.q. beste herinnering aan de samenwerking
en de regiobijeenkomsten, is de oprichting van
‘Port of Zwolle’ in 2015: ,,Deze unieke samenwerking
tussen drie gemeenten in de regio is ontstaan en geborgd
via vele bijeenkomsten van Regio Zwolle United, waarbij
wij belangrijke partners en relaties uit Rotterdam,
Amsterdam en Antwerpen konden ontmoeten.
Het zijn die ontmoetingen geweest die ons gesterkt
hebben in de overtuiging dat we via Port of Zwolle een
belangrijke schakel zouden toevoegen aan de
nationale- en internationale havennetwerk.’’
Tot slot besluit Westmaas: ,,Regio Zwolle United draagt
door haar sociaal-maatschappelijke initiatieven en
zichtbaarheid in de Regio Zwolle in hoge mate bij aan de
kracht van de Regio Zwolle, maar ook aan de populariteit
van de betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle als
dé voetbalclub van de regio.’’

Samen voor groei
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Domein 3

PEC Zwolle Vrouwen
Sinds 2010 wordt er bij PEC Zwolle vrouwenvoetbal
gespeeld. PEC Zwolle Vrouwen komt uit in de Eredivisie
Vrouwen, de hoogste competitie van Nederland. Het
beloftenteam komt uit in de Topklasse, het hoogste
amateurniveau van Nederland. Ook komen steeds meer
jeugdspeelsters uit voor de nationale elftallen op onder
meer Europese kampioenschappen.

maatschappelijke projecten. De ambitie is om tot
de top van het vrouwenvoetbal te behoren met zoveel
mogelijk speelsters uit de regio en eigen opleiding.
De wedstrijden van PEC Zwolle Vrouwen worden
onder toenemende belangstelling van supporters
(gemiddeld 800 - 1.000), media en betrokken partners
gespeeld in het eigen MAC³PARK stadion.

Meisjes- en vrouwenvoetbal bij PEC Zwolle is topsport
met een betrokken voorbeeldfunctie. Dit zorgt voor het
waarmaken van dromen van talentvolle speelsters,
ontwikkeling van het regionale vrouwenvoetbal en ook
betrokkenheid bij sociaal-economische en

In het seizoen 2018-2019 bereikte het vlaggenschip voor
de tweede maal op rij de Kampioenspoule van Nederland
en speelde het voor het eerst in de geschiedenis
de KNVB Bekerfinale.

Djopzz & PEC Zwolle Vrouwen
ook dit seizoen de perfecte match
Djopzz complementeert haar hattrick dit seizoen als het
gaat om het hoofdsponsorschap van PEC Zwolle
Vrouwen. Djopzz is al sinds 2014 maatschappelijk partner
van Regio Zwolle United op het domein PEC Zwolle United
en sinds het seizoen 2017/2018 hoofdsponsor van PEC
Zwolle Vrouwen. Eric Krabbe, directeur van Djopzz: ,,De
afgelopen seizoenen hebben we prettig samengewerkt.
Het is dan ook heel mooi dat die samenwerking wordt
voortgezet. Het vrouwenvoetbal wordt steeds populairder,

dat bleek ook wel de afgelopen periode tijdens het WK in
Frankrijk, waar Nederland een fantastisch eindresultaat
behaalde. Al meerdere speelsters van de club komen uit
voor vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje.Via
de Sassenpoort gaan straks hopelijk ook enkele van ‘onze
speelsters’ naar een groot eindtoernooi. Middels dit
partnership hopen ook wij ons steentje bij te kunnen
dragen aan de droom van de toekomstige Oranje
Leeuwinnen, te beginnen met PEC Zwolle Vrouwen.”

Samen voor groei
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Nicolien Vrielink
Head Communication, Visits & Events
Scania Production Zwolle B.V.

‘Meer vrouwen in de techniek’

En één van deze vrouwen is Bonita Theunissen;
zij is speelster bij PEC Zwolle en combineert haar
topsportcarrière met een baan als Process Engineer
bij Scania Production in Zwolle.

Een grotere mannenwereld dan Scania is voor de buitenwereld bijna niet te bedenken. Bij Scania denk je al gauw
aan een stoere man die zijn tientonner over de wegen
stuurt. Vrouwen zijn daar sterk in de minderheid. ,,Maar
de doelstelling is om dat beeld te veranderen. Wij willen
meer vrouwen in de techniek’’ aldus Nicolien Vrielink.

met het bouwen van het frame, maar als er dan ergens
een kink in de kabel komt, stokt het hele proces. Als de
verdedigers en aanvallers hun werk doen, maar de
middenvelders niet, dan gaat het op het voetbalveld ook
niet goed. Dat is hier net zo. We hebben iedereen binnen
het bedrijf hard nodig.”

Scania is al meer dan tien jaar sponsor van PEC Zwolle en
sinds het seizoen 2018-2019 ook partner van PEC Zwolle
Vrouwen. Bij de start van de samenwerking in mei 2018
bestond ongeveer 10% van de medewerkers uit vrouwen.
De doelstelling is om in 2020 minimaal 13% vrouwen in
de organisatie te hebben. Dit lijkt niet veel, maar met
ongeveer 2.200 medewerkers in Zwolle - de grootste en
modernste assemblagefabriek van Scania in de wereld
- is dit een grotere stap dan het lijkt. ,, Op dit moment
(augustus 2019) zitten we op 12%, dus we zijn goed op
weg. Denk hierbij aan engineers en logistieke
medewerkers tot aan monteurs en HR-adviseurs.
Verscheidenheid zorgt voor de beste resultaten op de
werkvloer. Daarom zoeken wij voortdurend naar nieuwe
collega’s met allerlei achtergronden.’’

PEC Zwolle Vrouwen

De ambitie om meer vrouwen te interesseren voor de
techniek wordt dan ook kracht bijgezet middels het
partnership met PEC Zwolle Vrouwen: ,,Dit is uiteraard
een heel bewuste keuze geweest. In het kader van
diversiteit en meer vrouwen in de techniek wilden wij een
statement maken’’ besluit Vrielink.

Teamsport

De link tussen een voetbalclub en een vrachtwagenproducent is misschien moeilijk te leggen, maar Scania
bewijst het tegendeel: ,,Het is net als voetbal. Neem onze
productielijn, dat is pure teamsport. Het begint allemaal
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Bestuur & team
Het bestuur van Stichting Regio Zwolle United wordt gevormd door Klaas Feenstra,
Rob van Kessel, Janco Cnossen, Adriaan Visser en Evert Leideman
(voorzitter Regio Zwolle United). De dagelijkse leiding is in handen van
Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United).
Evert Leideman kijkt voldaan terug en met vertrouwen vooruit: ,,Dat PEC Zwolle zoveel meer dan voetbal is, is
de afgelopen jaren gebleken met hoogtepunten als de meerdere edities van de Week van de Vitaliteit (waarbij
het vlaggenschip van PEC Zwolle tijdens de tweede editie met een aangepast wedstrijdshirt speelde om de
potentie van onze regio en de inwoners te promoten), de vele regiobijeenkomsten rondom thema’s die onze
regio aangaan, de doorontwikkeling van het meisjes- en vrouwenvoetbal en de start van nieuwe initiatieven als
OldStars Walking Football, PEC kicks ASS en Kids United Sport Zwolle. Het bestuur is dan ook met recht trots
op deze en nog vele andere prachtige resultaten en ontwikkelingen. Resultaten die de afgelopen tien jaar zijn
gerealiseerd in samenwerking met betrokken partners, vrijwilligers en supporters. En resultaten waar wij met
elkaar op voort kunnen bouwen.’’
Evert Leideman
Voorzitter Regio Zwolle United
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Colofon
Tekst

Gea Luttels, Eilt Staal, Tomas Toma
Fotografie

Theo Smits, Martijn Kleingeerts, Henry Dijkman
Vormgeving

Advice creëert impact!
Druk

Veldhuis Media
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#samenvoorgroei

Pec Zwolle is ZOVEEL meer dan voetbal

REgio zwolle united
www.peczwolleunited.nl
seizoen 2019-2020

