
Regio Zwolle United
Terugblik seizoen 2018-2019



Het bestuur is trots op de prachtige resultaten die zijn gerealiseerd door 
onze partners, vrijwilligers, supporters en alle mensen die deelnemen 
aan onze activiteiten. Voorbeelden van hoogtepunten waren de Week 
van de Vitaliteit, het grote aanbod voor activiteiten met ouderen, het 
Havendiner Regio Zwolle met de Teddy Bear Toss en het toernooi van 
PEC Kicks ASS met teams uit een groot aantal regionale gemeenten.

Het bestuur bedankt de partners van onze ANBI-stichting voor het 
vertrouwen. Dankzij uw betrokkenheid hebben wij waardevolle 
initiatieven écht een impuls geven. Dit jaarverslag geeft u inzicht in 
datgene wat wij in seizoen 2018-2019 hebben bereikt met de middelen 
die onze partners en andere betrokkenen beschikbaar hebben gesteld.

Ontzettend veel mensen hebben daardoor een onvergetelijke dag 
beleefd (zoals de Goede Doelen Box), hun gevoel van waarde in 
de maatschappij teruggevonden (zoals arbeidsparticipatie) of 
vriendschappen gesloten (zoals OldStars). De verbindende 
kracht van sport maakt voor veel mensen écht het verschil.

Uw steun aan onze stichting is voor ons onmisbaar. Wij 
kijken er daarom naar uit om ook in het nieuwe seizoen 
samen met u te werken aan een betrokken Regio Zwolle. 

Evert Leideman 
Voorzitter Regio Zwolle United  

Voorwoord
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Algemeen



Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen 

Nut Beogende Instelling) en is onlosmakelijk verbonden aan PEC 

Zwolle. Wij zijn in het leven geroepen om sport te gebruiken als 

onafhankelijke katalysator voor de ontwikkeling van de Regio 

Zwolle. Qua strategische ligging, ondernemerschap, arbeids-

ethos en handelsmentaliteit heeft onze regio de potentie om op 

allerlei terreinen duurzaam op het hoogste niveau te acteren. 

De stichting staat symbool voor de regionale ambities en is als 

geen ander in staat om mensen uit de regio samen te brengen 

en te motiveren op sociaal-economisch en sportief gebied. Zij 

biedt fans, sponsoren en partners een groot netwerkplatform 

om hieraan mee te werken, vanuit onze thuishaven als sfeervolle 

en veilige ontmoetingsplaats. Wij nemen het initiatief om waar-

devolle economische en maatschappelijke projecten samen met 

anderen te realiseren en werken actief aan talentontwikkeling.

Wat gebeurde er in Eredivisieseizoen 2017-2018? Dit document 

zet alles op een rijtje. 

Organisatie

↗ Wie zitten in ons bestuur? 

Over Regio Zwolle United



PEC Zwolle bouwt vanaf 2010 aan waardevolle sociaal economische 

activiteiten. Uit intrinsieke motivatie sloegen vrijwilligers en sponsoren 

van PEC Zwolle de handen ineen om de kracht van betaald voetbal te 

gebruiken voor regionale, maatschappelijke en economische project-

en. Samenwerkend met honderden organisaties bedachten zij oplos-

singen voor diverse vraagstukken en gebruikten hiervoor PEC Zwolle 

als ontmoetingsplaats en uithangbord. 

Dat deze initiatieven ontstaan in de Regio Zwolle is geen toeval. In de 

14e eeuw verspreidde zich vanuit Zwolle een nieuwe beweging over de 

Hanzesteden in Europa. Intrinsiek gemotiveerde mensen vestigden de 

aandacht op verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking 

en zorg voor de studerende jeugd. Deze ‘moderne devotie’ oversteeg 

het individuele belang en had oog voor het collectieve welzijn. 

Ook in 2020 wordt de Regio Zwolle gekenmerkt door inwoners met 

toewijding voor diegenen die bijvoorbeeld zorg, arbeid en onderwijs 

nodig hebben. Het zijn mensen en organisaties die uit collectief belang 

bijdragen aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling in de 

regio. PEC Zwolle wil deze mensen samenbrengen, activeren en 

faciliteren om hun ambities door middel van voetbal te verwezenlijken.

Om deze ambities te realiseren heeft PEC Zwolle een stichting in het 

leven geroepen: Regio Zwolle United. Organisaties in de Regio Zwolle 

kunnen in deze stichting participeren en investeren om de kracht van 

voetbal en andere sporten te gebruiken als katalysator voor waarde-

volle sportieve, maatschappelijke en economische projecten. Met als 

doel een krachtige en ondernemende Regio Zwolle, waarin iedereen 

een steentje bijdraagt om de leefbaarheid en het collectieve welzijn te 

versterken.

Missie

Samen met betrokken partners het kloppend hart zijn van 

de Regio Zwolle op sociaal-economisch en sportief gebied. 

Kernwaarden

PEC Zwolle Regio Zwolle United

> Open > Verbindend

> Betrokken > Actief

> Inspirerend > Faciliterend

> Ondernemend > Onafhankelijk 

> Samenwerkend 
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Algemeen

↗ Aftrapbijeenkomst Regio Zwolle United seizoen 2018-2019

↗ Campagne Veilig Sporten met Bram van Polen

↗ Zwolse partijen werken samen voor integratie statushouders

Samenwerkingen 

↗ Gemeente Raalte partner van Regio Zwolle United

↗ Verenigingen gemeente Dalfsen ondertekenen alliantie

↗ Regio Zwolle United en Veiligheidsregio IJsselland slaan handen ineen

↗ Krachten bundelen voor sector met Techniekpact Regio Zwolle

↗ ELLLA, PEC Zwolle en Regio Zwolle United gaan van start

↗ Port of Zwolle en Regio Zwolle United verlengen samenwerking

↗ Regio Zwolle United en Windesheim verlengen samenwerking

↗ Nieuwe leden: Oost NL, CTS Group en Consolid

↗ TGN|Fritom viert rentree met Logistiek Netwerk-lidmaatschap

↗ Derde editie Week van de Vitaliteit op komst

↗ Aftermovie Week van de Vitaliteit

↗ Terugblik Week van de Vitaliteit

↗ Campagnesite Week van de Vitaliteit 

↗ Event Center gevuld met fruitslangen

↗ De toppers van Van Wijnen

↗ Ruim 100 OldStars genieten van potje voetbal

↗ Hotel PEC en Zilveren Kruis Goede Doelen Box

↗ Veiligheidsregio IJsselland verzorgt EHBO les voor kinderen

↗ Regen geen spelbreker voor WRZV De Boog

https://peczwolle.nl/nieuws/aftrap-regio-zwolle-united
https://www.zwolle.nl/sporten-sluit-niemand-uit-daar-win-je-mee
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/164-zwolse-partijen-werken-samen-voor-optimale-integratie-statushouders
https://www.raalte.nl/nieuws/gemeente-raalte-partner-van-regio-zwolle-united
https://www.peczwolle.nl/nieuws/clubs-gemeente-dalfsen-en-pec-zwolle-zetten-handtekening-onder-alliantie
http://peczwolle.nl/nl/nieuwsarchief/rzu-en-veiligheidsregio-ijsselland-slaan-handen-ineen2018-06-22
https://www.peczwolle.nl/nieuws/krachten-bundelen-voor-technieksector
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519196595202990080
https://www.peczwolle.nl/nieuws/port-of-zwolle-en-regio-zwolle-united-verlengen-samenwerking
https://www.peczwolle.nl/nieuws/regio-zwolle-united-en-hogeschool-windesheim-verlengen-samenwerking
https://www.peczwolle.nl/nieuws/seizoenkick-off-logistiek-netwerk
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6518421520191234048
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/166-derde-editie-week-van-de-vitaliteit-in-aantocht
https://peczwolle.tv/watch/1096
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/172-terugblik-week-van-de-vitaliteit
http://weekvandevitaliteit.peczwolle.nl/
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/168-eventcenter-gevuld-met-fruitslangen
https://vimeo.com/325150811/b462f3d01a
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/170-ruim-100-oldstars-genieten-van-een-gezellig-potje-voetbal
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/169-hotel-pec-zilveren-kruis-goede-doelen-box
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/171-veiligheidsregio-ijsselland-verzorgt-ehbo-les-voor-kinderen
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/167-regen-geen-spelbreker-voor-wrzv-de-boog


Domein 1 PEC Zwolle United  
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Maatschappelijke betrokkenheid staat bij PEC Zwolle al jaren hoog 

in het vaandel. In 2010 is PEC Zwolle United gestart door het bundelen 

van allerlei maatschappelijke initiatieven. Zo worden mensen die een 

steuntje in de rug nodig hebben iets extra’s geboden. 

De focusprojecten van PEC Zwolle United zijn ingedeeld in vier pijlers: 

Pijler 1:  Sportief Leren Playing for Success

Pijler 2:  Zorg & Welzijn OldStars Walking Football

Pijler 3:  Altijd in Beweging Arbeidsparticipatie

Pijler 4:  Sportiviteit en Respect PEC Zwolle Street League

Overige projecten (die wij ondersteunen) zijn bijvoorbeeld: 

Zilveren Kruis Goede Doelen Box, G-voetbal WRZV De Boog, 

Kids United Sport Zwolle, PEC Kicks ASS, en het Regio Zwolle 

United-vak. 

http://www.peczwolle.nl/nl/projecten-pijler-sportief-leren
http://www.playingforsuccesszwolle.nl/index.php?section=5&page=79
http://www.peczwolle.nl/nl/projecten-pijler-zorg-en-welzijn
https://www.peczwolleunited.nl/pijlers-projecten/zorg-welzijn/i/70-zorg-welzijn/50-youth-united
http://www.peczwolle.nl/nl/projecten-pijler-altijd-in-beweging
http://www.werkenaanminderbijstand.nl/
http://www.peczwolle.nl/nl/projecten-pijler-sportiviteit
http://www.peczwollestreetleague.nl/
https://www.peczwolleunited.nl/pijlers-projecten/zorg-welzijn/i/70-zorg-welzijn/49-achmea-goede-doelen-box
https://www.peczwolleunited.nl/pijlers-projecten/zorg-welzijn/i/70-zorg-welzijn/47-gehandicaptenvoetbal
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/154-op-naar-een-mooie-tweede-editie-van-kusz
https://www.peczwolleunited.nl/pijlers-projecten/zorg-welzijn/i/70-zorg-welzijn/74-pec-kicks-ass


Sportief Leren

↗ Event Center gevuld met fruitslangen

↗ Nieuwe website voor Playing for Success

Zorg & Welzijn 

↗ PEC kicks ASS in the picture

↗ Regen geen spelbreker voor WRZV De Boog

↗ Zilveren Kruis Goede Doelen Box: wat een feest!

Altijd in beweging 

↗ Samen met Wavin en PEC Zwolle over de finish

↗ Succesvolle tweede editie van Kids United Sport Zwolle

Sportiviteit & Respect 

↗ Geslaagde editie van het PEC Zwolle Street League FIFA Toernooi

Arbeidsparticipatie 

↗ Zie arbeidsparticipatie

OldStars Walking Football  

↗ Zie OldStars Walking Football

Overig 

↗ 5000 gewassen knuffels terug in Zwolle

↗ Mindervalidetribune feestelijk geopend

↗ Kayleigh voor een dag materiaalvrouw

↗ Bas Tietema fietst zeven dagen voor Fonds Gehandicaptensport

↗ Doelman Boer stelt Cas gerust: met 9 vingers kun je het tot Ajax schoppen

↗ Hotel PEC met Against Cancer Foundation en stichting Present

↗ Zwolse organisaties werken samen voor optimale integratie statushouders

↗ Pa (95) en ma (92) Brugman: nog één keertje naar PEC Zwolle

↗ Prinses Beatrix Spierfonds en Sarah Fay op training PEC Zwolle 

Terugblik 2018-2019
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https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/168-eventcenter-gevuld-met-fruitslangen
https://www.playingforsuccesszwolle.nl/
https://www.peczwolle.nl/nieuws/pec-kicks-ass-in-the-picture
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/167-regen-geen-spelbreker-voor-wrzv-de-boog
http://https/www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/176-wat-een-feest
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/150-samen-met-wavin-en-pec-zwolle-over-de-finish
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/157-succesvolle-tweede-editie-kids-united-sport-zwolle
https://twitter.com/pecesports_/status/1123561661468741632
https://t.co/Hv4fVFBc5W
https://twitter.com/PECZwolle/status/1041599155066601474
https://www.peczwolle.nl/nieuws/kayleigh-voor-een-dag-materiaalvrouw
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/173-gas-erop-voor-fonds-gehandicaptensport
https://www.destentor.nl/pec-zwolle/pec-zwolle-doelman-boer-stelt-cas-6-gerust-met-negen-vingers-kun-je-het-zelfs-tot-ajax-schoppen~ac9b5023/
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/169-hotel-pec-zilveren-kruis-goede-doelen-box
https://www.facebook.com/AgainstCancerNL/photos/a.193317397459561/1229553010502656/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6510562515653660672
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/164-zwolse-partijen-werken-samen-voor-optimale-integratie-statushouders
https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1114898536171220995
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/158-groot-pec-zwolle-fan-op-bezoek


Onder de titel "PEC kicks ASS" heeft PEC Zwolle 

United, de maatschappelijke tak van de club, een 

voetbalproject voor jongeren met autisme uit 

Zwolle en de regio. 

Veel amateurclubs zijn er niet op ingericht om op 

een verantwoorde manier met kinderen uit deze 

doelgroep te sporten. Het geeft vaak spanning over 

en weer, waardoor het plezier in voetbal verdwijnt. 

Gekwalificeerde trainers van Stichting Empower

verzorgen wekelijks een voetbaltraining voor 

jongeren met autisme. Met als doel deze jongeren 

uiteindelijk terug te keren bij de amateurclubs.

Nieuwe voetbalkleding

Het project PEC kicks ASS loopt nu bijna twee jaar en 

de huidige spelersgroep was hard toe aan nieuwe 

voetbaltenues. Op Sportcampus de Pelikaan, de 

wekelijkse trainingslocatie, vond de uitreiking plaats 

van de nieuwe Craft voetbalkleding. En wat is er nu 

leuker dan je PEC Zwolle tenue te ontvangen uit 

handen van een speler. Best spannend hoor als je 

een nieuw shirt krijgt van Bram van Polen of Lennart 

Thy. En helemaal geweldig natuurlijk als ze ook nog 

een balletje meetrappen tijdens de training. 

Overigens werden ook de trainers van Empower niet 

vergeten. Lotte Morsink en Celien Tiemens van PEC 

Zwolle Vrouwen voorzagen deze heren van een 

Craft-trainingstenue.

Waarom PEC kicks ASS

Bewegen is belangrijk. Het geeft energie, een goed 

gevoel en zorgt voor het kwijtraken van spanning of 

een teveel aan energie. Sporten kan voor jongeren 

met een autisme spectrum stoornis (ASS) lastig zijn. 

Hoe weet je welke sport je leuk vindt? Hoe plan en 

organiseer je dit? Hoe maak je contact met anderen? 

Een antwoord op deze vragen vind je door het zelf te 

ervaren.

Bij PEC kicks ASS, voor jongeren met autisme in de 

leeftijd tussen 10 en 16 jaar oud, laten de trainers 

van Empower jou ervaren hoe leuk voetballen en 

bewegen is. Je maakt contact met leeftijdgenoten en 

leert samenwerken volgens vaste afspraken. En het 

allerbelangrijkste; lekker voetballen met z’n allen.

Kom je mee voetballen?

Lijkt het je leuk om mee te doen met PEC kicks ASS? 

Of wil je eerst een keertje komen kijken? De 

wekelijkse voetbaltraining vindt plaats op 

Sportcampus de Pelikaan; op woensdagmiddag van 

15.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie en/of 

aanmelding kun je een mailtje sturen naar Dylan 

Visscher (één van de trainers van Stichting 

Empower): dylan@stichtingempower.nl. 

Samen met Wavin 
en PEC Zwolle over 
de finish

> PEC Zwolle United - uitgelicht 

PEC kicks ASS 
in the picture

> PEC Zwolle United - uitgelicht 
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Regiobinding werkt samen met strategische partners om de kracht 

van sport in te zetten voor kansrijke economische, maatschappelijke 

en sportieve initiatieven. Enerzijds als samenwerkingsplatform en 

uithangbord voor de Regio Zwolle. Anderzijds als voedingsbodem 

voor PEC Zwolle en Regio Zwolle United.

PEC Zwolle, Regio Zwolle United en hun partners bouwen sterke 

netwerken, stimuleren inspirerende initiatieven en bouwen bruggen 

met andere regio’s. Zowel de Regio Zwolle als PEC Zwolle verankeren 

zich hiermee duurzaam in hun omgeving. Met als doel om de potentie 

te benutten van een sociaal-economische topregio (Regio Zwolle) en 

duurzame en betrokken speler in de Eredivisie (PEC Zwolle). 

Regiobinding brengt mensen, ondernemers, overheden en onderwijs-

instellingen samen op thema’s die regionaal relevant zijn, zoals 

logistiek, kunststoffen, health, agrifood en energie. 



Regiobijeenkomsten

↗ Derde editie van Kunststofderby van het Oosten

↗ Overijsselse Techniekuitdaging trapt af

↗ Havendiner met hoog knuffelgehalte

↗ Matchmaking op agrifood-bijeenkomst

↗ Netwerklunch regio’s Zwolle en Emmen biedt potentie

Techniek

↗ Krachten bundelen voor sector met Techniekpact Regio Zwolle

↗ Duurzaam leren binnen de installatiebranche

↗ Overijsselse Techniekuitdaging trapt af

↗ PEC Zwolle en Scania: vrouwen & techniek een mooie combinatie

Circulair

↗ MAC3PARK stadion huiskamer voor Circulair Challenge

↗ Geslaagde bijeenkomst Cirkelstad Zwolle: geen afval, geen uitval

↗ Plastic bierglazen recyclen

Logistiek 

↗ Zie Logistiek Netwerk

Ondernemerskringen 

↗ Businessclub NV start seizoen bij PEC Zwolle

↗ Bestuursleden ondernemerskringen bezoeken MAC3PARK stadion

↗ Zestig ondernemers uit Oldebroek bezoeken wedstrijd

↗ Ondernemend Hoogeveen op excursie naar de Regio Zwolle

Overig

↗ Krachten bundelen voor technieksector

↗ Masterclass Travelbags voor Topcentrum E-commerce

↗ Netwerkbijeenkomst Beter Benutten in Week van de Vitaliteit

Regio & talentontwikkeling 

↗ Sport en onderwijs centraal bij bezoek minister Arie Slob

↗ Boeiende thema-avond voor 31 samenwerkende amateurverenigingen

↗ Street League inspireert Drontense jongerenwerkers en buurtsportcoaches 

↗ Hattemer prijswinnaars Week van de Opvoeding naar PEC Zwolle 

↗ Derde editie van de Week van de Vitaliteit

Terugblik 2018-2019
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https://peczwolle.nl/nieuws/derde-editie-van-de-kunststofderby-van-het-oosten
https://peczwolle.nl/nieuws/hg
https://www.peczwolle.nl/nieuws/havendiner-met-hoog-knuffelgehalte
https://www.peczwolle.nl/nieuws/matchmaking-op-de-agrifood-bijeenkomst
https://www.peczwolle.nl/nieuws/netwerklunch-regio-zwolle-en-regio-emmen-biedt-potentie
https://www.peczwolle.nl/nieuws/krachten-bundelen-voor-technieksector
https://www.otib.nl/over_otib/nieuws/otib_zet_met_‘de_aftrap’_de_innovatieve_toon_voor_duurzaam_leren_binnen_de_installatiebranche
https://peczwolle.nl/nieuws/hg
https://www.scania.com/productionunitnetherlands/nl/home/media/MediaArchive/Hernieuwde-samenwerking-Scania-en-PEC-Zwolle.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6417446549344915456
https://www.peczwolle.nl/nieuws/geslaagde-bijeenkomst-cirkelstad-zwolle-geen-afval-geen-uitval
https://www.youtube.com/watch?v=kHGgFyJvR0U
https://www.businessclubnv.nl/nieuws/business-club-n-v-is-seizoen-2019-gestart-bij-pec-zwolle/
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/ondernemerskringen-inspireren-elkaar-op-transitiethemas/
https://www.peczwolle.nl/nieuws/ondernemerskringen-gemeente-oldebroek-op-bezoek-in-zwolle
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/ondernemend-hoogeveen-op-excursie-voor-kennismaking-met-de-regio-zwolle/
https://peczwolle.nl/nieuws/krachten-bundelen-voor-technieksector
https://peczwolle.nl/nieuws/mini-masterclass-travelbags-pec-zwolle
https://www.twentemobiel.nl/terugblik-netwerkbijeenkomst-mobiliteit-en-vitaliteit-bij-pec-zwolle/
https://www.peczwolle.nl/nieuws/sport-en-onderwijs-centraal-thema-bij-bezoek-minister-slob
https://www.peczwolle.nl/nieuws/terugblik-op-thema-avond-xxl
http://www.peczwolle.nl/nl/nieuwsarchief/drotense-buurtsportcoaches-en-jongerenwerkers-bezoeken-pec-zwolle2018-05-01
https://www.peczwolle.nl/nieuws/gemeente-dronten-op-bezoek-bij-pec-zwolle
https://www.facebook.com/JOGGHattem/photos/prijswinnaars-week-van-de-opvoeding-bekendvan-1-tot-en-met-11-oktober-hebben-het/1716608675115977/


Elkaar ontmoeten bij een heerlijk diner en daarna 

samen genieten van een Eredivisiewedstrijd in het 

MAC3PARK stadion. Dat is de insteek van de Chef’s 

Table die in seizoen 2018-2019 van start is gegaan.

Jaap Zijffers (Sales Manager Lumen Hotel & Events): 

,,Samen met PEC Zwolle en Regio Zwolle United zijn 

wij de Chef’s Table gestart. Hiermee stimuleren wij 

gezamenlijk waardevolle ontmoetingen rondom 

wedstrijden. Dit doen wij sectoraal zoals rondom 

logistiek, thematisch zoals rondom innovatie of 

geografisch zoals met een gemeente. Wij werken 

altijd samen met een partner om de juiste bezetting 

te krijgen aan de tafel, bijvoorbeeld met een partner, 

sponsor of gemeente. De Chef’s Table, de wedstrijd 

en het bezoek aan de businessclub worden volledig 

door ons aangeboden aan de deelnemers. Voor ons 

als Lumen Hotel & Events een mooie manier om 

invulling te geven aan onze betrokkenheid bij de 

Regio Zwolle.’’ 

Ger Pesman (accountmanager gemeente 

Hardenberg): ,,Het is voor ons als actieve 

gemeente in de Regio Zwolle belangrijk om onze 

ondernemers goed aan te sluiten op de regio. 

Stichting Regio Zwolle United is voor ons een goed 

platform om contacten te vinden en stimuleren. De 

Chef’s Table is daarvan een voorbeeld hoe wij 

afgelopen jaar de aansluiting hebben gezocht. Met 

een aantal bedrijven hebben wij een geslaagde 

avond gehad en hun betrokkenheid bij de regio 

versterkt. Er wordt door onszelf als gemeente en 

voor Hardenbergse bedrijven echt handel gedaan in 

de Regio Zwolle, o.a. met dank aan de netwerken 

waar wij gezamenlijk actief in zijn.”

Rogier Eenkhoorn (innovatieadviseur Kennispoort 

Regio Zwolle): ,,De wedstrijd tegen FC Emmen was 

aanleiding om als Kennispoort de bestuursleden van 

Drentse ondernemerskringen in de Regio Zwolle uit 

te nodigen aan de Chef’s Table. Het informeel met 

elkaar dineren was goed voor de onderlinge 

contacten. Een van de dingen die daaruit is 

voorgekomen is dat Ondernemend Hoogeveen een 

excursiedag heeft georganiseerd naar Hasselt en 

Zwolle voor kennismaking met de Regio Zwolle. 

En uit deze excursiedag zijn weer diverse leads 

gekomen: Hoogeveense ondernemers die door 

Kennispoort worden geholpen bij hun innovatie-

en vernieuwingsvraagstukken.”

Ook in seizoen 2019-2020 blijft de Chef’s Table van 

kracht. Heeft u interesse om als partner van Regio 

Zwolle United een keer gebruik te maken van de 

Chef’s Table? En hiermee bij de dragen aan een 

waardevolle verbinding voor de Regio Zwolle? Leg 

contact met uw contactpersoon van PEC Zwolle, 

Lumen Hotel & Events of Regio Zwolle United of via 

united@peczwolle.nl

Waardevolle regionale 
ontmoetingen aan de 

Chef’s Table 

> Regiobinding - uitgelicht 



Domein 3 PEC Zwolle Vrouwen



Sinds 2010 wordt er vrouwenvoetbal gespeeld bij PEC Zwolle. Het 

vrouwenelftal komt uit in de hoogste competitie van Nederland en 

is ondergebracht bij Regio Zwolle United. 

PEC Zwolle Vrouwen is topsport met een betrokken voorbeeldfunctie 

in de Regio Zwolle. Dit zorgt voor ontwikkeling van het regionale 

vrouwenvoetbal en betrokkenheid van de speelsters bij de sociaal-

economische projecten. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het 

MAC3PARK stadion, onder toenemende belangstelling. 

PEC Zwolle Vrouwen speelt met veel speelsters uit de regio. De ambitie 

is om met deze (jeugd)spelers een duurzame middenmoter te zijn op 

het hoogste niveau. Jong PEC Zwolle Vrouwen speelt in de Topklasse, 

het hoogste amateurniveau van Nederland. Steeds meer jeugdspeel-

sters komen uit voor de nationale elftallen en mogen deelnemen aan 

bijvoorbeeld Europese kampioenschappen. 

In het seizoen 2018-2019 bereikte PEC Zwolle Vrouwen de kampioens-

poule (voor de tweede maal op rij) en de KNVB Bekerfinale. 
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Hoofdsponsor: Tenuesponsor: 

Toelichting

Hoofdsponsor: Tenuesponsor: Broeksponsor: 



↗ PEC Zwolle Vrouwen naar bekerfinale 

↗ Vrouwen Ajax bekerwinnaar na late ‘lucky’ goal 

↗ Recordaantal fans ziet PEC Zwolle Vrouwen kampioensgroep halen

↗ Babiche Roof verkozen tot Eredivisie Speelster van het Jaar

↗ Kom in actie met #TeamLaLeague

↗ Djoppz ook dit seizoen hoofdsponsor PEC Zwolle Vrouwen

↗ Joran Pot volgt Wim van der Wal op bij PEC Zwolle Vrouwen

↗ Voetbaldag voor meiden in de meivakantie

↗ Jubileum: Eredivisie Vrouwen bestaat 10 jaar

↗ NOS-rapportage over Oranje O-17 met o.a. Lotje de Keijzer

↗ Oranje O-17 bereikt finale EK na doelpunt Lotje de Keijzer

Scania 

↗ Hernieuwde samenwerking Scania en PEC Zwolle

↗ Speelster PEC Zwolle Vrouwen scoort baan bij Scania

↗ Scania – PEC Zwolle: 1-1

Terugblik 2018-2019
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https://www.peczwolle.nl/nieuws/halve-finale-pecado
https://nos.nl/artikel/2284170-vrouwen-ajax-bekerwinnaar-dankzij-late-lucky-goal.html
https://nos.nl/artikel/2271127-recordaantal-fans-ziet-pec-vrouwen-kampioensgroep-halen.html
https://www.peczwolle.nl/nieuws/babiche-roof-verkozen-tot-goal-eredivisie-speelster-van-het-jaar-2018
https://www.peczwolle.nl/nieuws/kom-in-actie-met-teamlaleague
https://www.peczwolle.nl/nieuws/djopzz-ook-dit-seizoen-hoofdsponsor-pec-zwolle-vrouwen-2-2-2
https://www.peczwolle.nl/nieuws/joran-pot-volgt-wim-van-der-wal-op-bij-pec-zwolle-vrouwen
https://www.peczwolle.nl/nieuws/pec-zwolle-vrouwen-organiseert-voetbaldag
https://www.peczwolle.nl/nieuws/jubileum-de-eredivisie-vrouwen-bestaat-tien-jaar
https://nos.nl/l/2283725
https://nos.nl/artikel/2284636-vrouwen-onder-17-stunten-tegen-spanje-en-bereiken-ek-finale.html
https://www.scania.com/productionunitnetherlands/nl/home/media/MediaArchive/Hernieuwde-samenwerking-Scania-en-PEC-Zwolle.html
https://www.scania.com/productionunitnetherlands/nl/home/media/MediaArchive/pec-zwolle-speelster-scoort-baan-bij-scania.html
https://www.scania.com/productionunitnetherlands/nl/home/Werken-bij/onze-medewerkers/scania---pec-zwolle--1---11.html


Het is PEC Zwolle Vrouwen niet gelukt om de eerste 

prijs in de historie te pakken. In Rotterdam speelde 

het een puike wedstrijd tegen favoriet Ajax 

Vrouwen, was het voetballend ruim driekwart 

wedstrijd heer en meester, maar liep het in 

blessuretijd tegen een zure nederlaag aan: 2-1. 

De start was veelbelovend, want al in de zesde 

minuut nam PEC Zwolle Vrouwen brutaal de leiding. 

Leonie Vliek werd aan de rechterkant van het veld 

weggestuurd en legde de bal perfect voor op 

Maxime Bennink, die Lize Kop het nakijken gaf: 0-1. 

Heel lang konden de Zwollenaren niet genieten van 

de voorsprong, want ook de eerste serieuze Ajax-

aanval leverde een doelpunt op. Linda Bakker klopte 

op snelheid de defensie van PEC Zwolle Vrouwen op 

randje buitenspel en passeerde vervolgens de 

uitkomende Nienke Olthof: 1-1.

Ajax Vrouwen zette hierop aan en kwam via Vanity

Lewerissa bijna op voorsprong, ware het niet dat 

haar uithaal eindigde op de lat. PEC Zwolle Vrouwen 

nam daarna het heft weer in handen, combineerde 

makkelijk, maar strandde voor het strafschopgebied. 

Babiche Roof was met twee schoten van afstand nog 

wel gevaarlijk en de grootste kans was voor 

doelpuntenmaakster Bennink, die eveneens van 

afstand het doel onder vuur nam en maar net naast 

schoot. Yvette van Daelen zorgde koppend nog voor 

gevaar, maar kon de bal niet de juiste richting 

meegeven.

PEC Zwolle Vrouwen begon ook sterk aan het tweede 

deel en speelde in rap tempo twee hoekschoppen bij 

elkaar, waar echter geen gevaar uit kwam. Die 

tweede helft stond bol van de spanning. Dat kwam 

het spelbeeld niet ten goede. Kansen waren schaars, 

hoewel Ellen Jansen het net namens Ajax Vrouwen 

nog wel liet bollen, maar wel na een overtreding te 

hebben begaan op Olthof, waardoor de treffer werd 

geannuleerd. Invalster Eshly Bakker leek Ajax 

Vrouwen vier minuten voor het sluiten van de markt 

de zege te bezorgen, maar Olthof voorkwam dit op 

voortreffelijke wijze. In de negentigste minuut kreeg 

Roof nog een beste kans. De aanvoerster wist de bal 

wel al struikelend langs Kop te krijgen, maar kwam 

daarna alsnog drie Ajacieden tegen. Een verlenging 

leek aanstaande, maar in de laatste seconden van de 

blessuretijd ging het mis voor Zwolle. Een hoekschop 

werd in het doel gefrommeld door Lewerissa: 2-1. 

Tijd om te repareren kregen de Zwolse Vrouwen 

niet, waardoor trainer Van der Wal zijn laatste 

wedstrijd als coach met lege handen afsloot.

PEC Zwolle Vrouwen
verliest de bekerfinale 
met opgeheven hoofd

> PEC Zwolle Vrouwen - uitgelicht 



Uitgelicht: Onderwijs



PEC Zwolle en Regio Zwolle United werken met onderwijsinstellingen 

actief aan talentontwikkeling. Samen worden projecten geïnitieerd om 

ontwikkeling te stimuleren bij mensen van alle leeftijden. Ook worden 

faciliteiten, stageplaatsen en het wederzijdse netwerk uitgewisseld.

Voorbeelden van projecten zijn:

> Playing for Success

> PEC Zwolle Street League

> HBO-minor ‘Sport, Bewegen en Vitaliteit‘

> Centre for Sports & Education

Kenniscirculatie is hierbij een toverwoord: sportorganisaties zijn 

een platform voor ontmoeting, samenwerking en talentontwikkeling. 

Een schakel voor afstemming van vraag en aanbod tussen onderwijs, 

ondernemers en overheden. Onze partners maken volop gebruik van 

de faciliteiten van PEC Zwolle om deze ambities te realiseren.

In ons droombeeld gaan in het (basis)onderwijs bewegen, gedrag en 

leren hand-in-hand. Vanuit de wetenschap is namelijk aangetoond dat 

motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met cognitieve 

en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toelichting
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Terugblik 2018-2019
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↗ Studenten krijgen kijkje in trainersvak

↗ Emerwelda College op bezoek bij PEC Zwolle Vrouwen

↗ Mini-masterclass voor eerstejaars studenten Deltion

↗ Minister Arie Slob bezoekt regio- en onderwijspartners RZU

↗ Logistiek Netwerk bezoekt Deltion College

↗ HRM-studenten Windesheim op bezoek bij PEC Zwolle

↗ Werkveldbezoek studenten CALO Windesheim

↗ Op bezoek bij de Baron van Dedemschool en Sint Cyriacusschool

↗ Regio Zwolle United en Windesheim verlengen samenwerking

↗ Opening Bruisweken in het MAC3PARK stadion

https://www.peczwolle.nl/nieuws/studenten-krijgen-kijkje-in-het-trainersvak
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/162-emelwerda-college-op-bezoek-bij-pec-zwolle-vrouwen
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/159-mini-masterclass-voor-eerstejaars-studenten-deltion-college
https://www.peczwolle.nl/nieuws/sport-en-onderwijs-centraal-thema-bij-bezoek-minister-slob
https://peczwolle.nl/nieuws/themabijeenkomst-tijdens-bezoek-aan-deltion-college
https://twitter.com/PECZwolle/status/1047124641054150656
https://peczwolle.nl/nieuws/werkveldbezoek-studenten-calo-windesheim
https://twitter.com/PECVrouwen/status/1057650536013533184
https://www.peczwolle.nl/nieuws/regio-zwolle-united-en-hogeschool-windesheim-verlengen-samenwerking
https://twitter.com/PECZwolle/status/1034807230950977536


Rondom de wedstrijd PEC Zwolle - Ajax organi-

seerde Regio Zwolle United een bijeenkomst met 

als thema ‘sport & onderwijs’. Naast de samen-

werkende partnergemeenten en onderwijs-

instellingen waren er ook een aantal ‘special 

guests’ aanwezig. 

Jolanda Hogewind (directrice Calvijn College 

Amsterdam), Ger Boer (manager onderwijs Ajax) en 

Arie Slob (minister van Basis- en Voortgezet 

Onderwijs en Media). Onder het genot van een 

buffet werden de gasten ontvangen in Hotel Lumen, 

waarna Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United) 

het inhoudelijke programma aftrapte.

Regio Zwolle United

Jansen nam de gasten mee in de ontwikkelingen en 

activiteiten van Regio Zwolle United, met de nadruk 

op de verbinding tussen sport en onderwijs. PEC 

Zwolle bouwt vanaf 2010 aan waardevolle 

sociaaleconomische activiteiten. Eerst onder de vlag 

van PEC Zwolle United en sinds 2014 als Regio Zwolle 

United. Sinds 2014 is PEC Zwolle United, de 

maatschappelijke poot van de club, één van de 

domeinen van Regio Zwolle United. De stichting staat 

symbool voor de regionale ambities en is als geen 

ander in staat om mensen uit de regio samen te 

brengen en te motiveren op sociaal-economisch en 

sportief gebied. PEC Zwolle wil mensen activeren en 

faciliteren om hun ambities door middel van voetbal 

te verwezenlijken.

Calvijn College

Jolanda Hogewind nam vervolgens het stokje over. 

De directrice boeide de gasten met een inspirerend 

verhaal over het Calvijn College in Amsterdam, waar 

sport een centrale rol speelt. In de loop der jaren 

begon sport een steeds groter deel uit te maken van 

het Calvijn College. Momenteel zijn diverse 

topsporters werkzaam bij de school en is sport een 

deel van het DNA. Al tien jaar wordt jaarlijks de 

zogenaamde ‘Zuidas toernooi’ georganiseerd bij het 

Calvijn College, maar dit jaar kreeg het een andere 

wending; voor het eerst werd de ‘Abdelhak Nouri

Fair Play Prijs’ uitgereikt. De directrice benadrukte de 

belangrijke rol die Nouri te allen tijde heeft gehad -

en nog steeds heeft - voor de school.

Na deze inspirerende en interessante verhalen 

ontstond het gesprek met als centraal onderwerp ‘de 

kracht van sport’, waarbij de gasten met elkaar in 

gesprek gingen over het belang van sport binnen het 

onderwijs. Aansluitend vertrokken de gasten naar de 

Regio Zwolle Bar voor de wedstrijd.

Sport en onderwijs 
centraal thema bij 

bezoek minister Slob

> Onderwijs - uitgelicht 



Uitgelicht: OldStars



Door het aanbieden van een structureel sportaanbod wil PEC Zwolle 

United meerdere doelgroepen de mogelijkheid bieden om lekker te 

bewegen en fit te worden en/of te blijven. Zo is er in het najaar van 

2016 in samenwerking met ouderenorganisatie WijZ gestart met 

OldStars Walking Football voor ouderen (55+).

OldStars Walking Football is een van oorsprong Engelse vondst en een 

vorm van voetbal waarbij, de spelers niet mogen rennen. Het is een 

prachtig alternatief voor ouderen die vanwege fysieke beperkingen 

niet meer mee kunnen doen aan het traditionele voetbal, maar wel 

graag een balletje willen trappen. Bovendien is naast lekker bewegen 

ook het sociale aspect voor deze doelgroep van groot belang. Na een 

uurtje sporten gezellig even nazitten is minstens zo belangrijk.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld: 

> Een wekelijkse training in Zwolle

> Stimuleren beweegaanbod bij regionale verenigingen

> Een jaarlijks toernooi voor verenigingen in Zwolle 

> Een jaarlijks Eredivisietoernooi 

> Activiteiten als wedstrijdbezoek voor ouderen 

> Stimuleren breder activiteiten- en beweegaanbod (dan voetbal)

Toelichting
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Algemeen

↗ Het voetbalvirus raak je nooit meer kwijt

↗ Omgeving Zwolle omarmt Walking Football

↗ Eredivisie OldStars Walking Football-toernooi in Almelo

↗ Sjaak Swart (80) in Zwolle de fitste van allemaal

Verenigingen

↗ Ruim 100 OldStars genieten van een gezellig potje voetbal

↗ Nu ook Walking Football bij VV Zuidwolde

↗ OldStars voor training te gast bij WVF

↗ Kick-off Walking Football bij SDC Putten

↗ Leden VVOG op bezoek bij de Zwolse OldStars

Overig 

↗ Laagdrempelig beweegprogramma met OldStars Bootcamp

↗ Pa (95) en ma (92) Brugman: nog één keertje naar PEC Zwolle

↗ Huis Assendorp bezoekt PEC Zwolle: ‘Verloren, maar reuze gezellig’

Terugblik 2018-2019
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https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1041943451120689152
https://oldstars.nl/omgeving-zwolle-omarmt-walking-football/
https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1048234017814994945
https://www.destentor.nl/zwolle/sjaak-swart-80-in-zwolle-de-fitste-van-allemaal~aa23fe20/
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/170-ruim-100-oldstars-genieten-van-een-gezellig-potje-voetbal
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/161-nu-ook-oldstars-bij-vv-zuidwolde
https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1095645752741761029
https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1113061489475182593
https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1118507772272885760
https://oldstars.nl/nieuw-laagdrempelige-bewegingsvormen-met-oldstars-bootcamp/
https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1114898536171220995
https://twitter.com/PECZwolleUnited/status/1060452253356699649


Zwolle stond vandaag in het teken van OldStars 
bootcamp en vitaliteit voor ouderen. Een mooie dag 
georganiseerd bij PEC Zwolle United door het 
Nationaal Ouderenfonds en Icare Ledenvereniging 
Espria, waar 100 deelnemers benieuwd waren naar 
OldStars bootcamp. Ook ex-internationals zoals 
Sjaak Swart, Kees Kist, Henk Warnas, Berry van 
Aerle, Harry Lubse en Bennie Wijnstekers waren van 
de partij. OldStars bootcamp is geschikt voor 
ouderen die de spelvormen van OldStars 
aantrekkelijk vinden, maar daar niet direct aan 
(kunnen) meedoen. Toch komen ook zij graag in 
bewegen, waar OldStars bootcamp de oplossing 
vormt: het boegbeeld voor de ouderenvriendelijke 
sportvereniging waar met dit beweegprogramma 

laagdrempelige beweegvormen centraal staan.

Ouderen, maar ook de coaches en initiatiefnemers 
luisteren geïnteresseerd naar de lezing en 
paneldiscussies over het belang van het plezier 
hebben in bewegen voor ouderen. Zo gaf 
beweegstrateeg René Wormhoudt informatie over 
hoe je verantwoord beweegt op latere leeftijd. En 
vandaag werd goed duidelijk dat iedereen kan 
genieten van verschillende bewegingsvormen! Waar 
meedoen aan OldStars spelvormen voor sommigen 
toch nog een uitdaging is, is OldStars bootcamp een 
beweegvorm waar alle ouderen aan mee kunnen 
doen. Zo is OldStars bootcamp een welkome 
aanvulling op het huidige OldStars aanbod, waardoor 

ook minder vitale ouderen tussen 55 en 100 jaar 
fysiek en sociaal actief blijven.

Nieuwsgierig en enthousiast betreden de mannen en 
vrouwen het veld, klaar om te ontdekken wat 
OldStars bootcamp inhoudt. Er werden oefeningen 
gedemonstreerd die een bijdrage leveren aan het 
versterken van kracht, lenigheid en coördinatie. Denk 
hierbij aan eenvoudige balspellen om de doelgroep 
op het voetbalveld te mobiliseren. Maar er was zoals 
bij elk OldStars evenement bovenal ruime aandacht 
voor samenwerken en ontmoeten. Want sociaal 
actief blijven op ouderen leeftijd is minstens zo 
belangrijk als blijven bewegen.

OldStars bootcamp smaakt naar meer
Vandaag is er een mooie eerste stap voor OldStars 
bootcamp gemaakt. En dit smaakt naar meer! Samen 
streven wij ernaar om dit de komende weken verder 
uit te rollen binnen Nederland, zodat alle ouderen 
een OldStars spel- of bewegingsvorm kunnen vinden 
die bij hem of haar past. Wil jij bij jou het initiatief 
nemen om OldStars bootcamp een stap verder te 
brengen en ouderen het plezier hiervan te laten 
ervaren? Samen maken we het mogelijk! 

Bron: www.oldstars.nl 

Eerste stap OldStars 
bootcamp in Zwolle > OldStars - uitgelicht



Uitgelicht: Logistiek Netwerk



Toelichting
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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 ontmoetings-

plaats 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.



Ambities  

> Regio Zwolle positioneren als logistiek knooppunt van het Noordoosten

> Versterken gezamenlijke regionale logistieke agenda en samenwerking

> Versterken (landelijke) zichtbaarheid Port of Zwolle en Regio Zwolle

> Versterken netwerk met zeehavens en stakeholders achterland

> 7 bijeenkomsten o.a. over arbeid, economie en lobby 

> Doorontwikkeling (structuur en inbedding) Logistiek Netwerk 

Georganiseerde bijeenkomsten 2018-2019

> Zaterdag 6 oktober 2019 - Netwerkborrel (Seizoenkick-off) 

> Vrijdag 9 november 2018 - Themabijeenkomst (Bezoek Deltion) 

> Zaterdag 19 januari 2018 - Themabijeenkomst (Internationalisering) 

> Vrijdag 8 februari 2019 - Havendiner (Smart Logistics)

> Zondag 31 maart 2019 - Netwerklunch (Corridor Zwolle - Emmen)

> Vrijdag 14 juni 2019 – Seizoenafsluiting (Bezoek haven Meppel)

Havendiner Regio Zwolle

↗ Havendiner met hoog knuffelgehalte

↗ Nutte Visser (MCS) Havenondernemer van het Jaar

↗ Video: Sfeervol Havendiner Regio Zwolle

↗ Videoboodschap Stieneke van der Graaf (Tweede Kamer)

↗ Meer schepen en overslag in Port of Zwolle

Overige nieuwsberichten

↗ Zonnig Meppel stemt Logistiek Netwerk gelukkig 

↗ Seizoenkick-off Logistiek Netwerk

↗ Logistiek Netwerk bezoekt Deltion College

↗ Netwerklunch regio’s Zwolle en Emmen biedt potentie

↗ Port of Zwolle en Regio Zwolle United verlengen samenwerking

↗ Nieuwe leden: Oost NL, CTS Group en Consolid

↗ TGN|Fritom viert rentree met Logistiek Netwerk-lidmaatschap

Terugblik 2018-2019
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https://www.peczwolle.nl/nieuws/havendiner-met-hoog-knuffelgehalte
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/regio/864308/nutte-visser-van-mcs-uitgeroepen-tot-havenondernemer-van-het-jaar.html?harvest_referrer=https://www.google.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=T1qixnQlWJI&t=5s
https://twitter.com/PortofZwolle/status/1093904896057896960
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/meppel/966445/meer-schepen-en-overslag-in-port-of-zwolle.html
https://www.peczwolle.nl/nieuws/zonnig-meppel-stemt-logistiek-netwerk-gelukkig
https://www.peczwolle.nl/nieuws/seizoenkick-off-logistiek-netwerk
https://www.peczwolle.nl/nieuws/themabijeenkomst-tijdens-bezoek-aan-deltion-college
https://www.peczwolle.nl/nieuws/netwerklunch-regio-zwolle-en-regio-emmen-biedt-potentie
https://www.peczwolle.nl/nieuws/port-of-zwolle-en-regio-zwolle-united-verlengen-samenwerking
https://www.peczwolle.nl/nieuws/seizoenkick-off-logistiek-netwerk
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6518421520191234048


Op vrijdag 8 februari 2019 werd het derde 
Havendiner Regio Zwolle gehouden. Het diner stond 
in het teken van ‘smart logistics’ en het was voor de 
circa 130 gasten uit de sector een avond met een 
hoog knuffelgehalte. Nutte Visser (eigenaar MCS 
Terminals) werd uitgeroepen tot havenondernemer 
van het jaar. Het jaarlijks terugkerende evenement 
werd georganiseerd door Port of Zwolle en Regio 
Zwolle United / PEC Zwolle.

Welkom
Dagvoorzitter Danny Pol heette de gasten van harte 
welkom. De logistieke sector in de Regio Zwolle is 
volop in beweging; hij benoemde dat eerder in de 
week een banenmarkt werd gehouden bij Sandd met 
partners uit de sector. Circa 200 werkzoekenden 
konden in contact komen met werkgevers in de 
logistiek. Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) gaf 
een welkomstwoord namens de aandeelhouders van 
Port of Zwolle. Hij refereerde aan de rijke 
handelshistorie van de regionale steden en het 
toekomstige potentieel van de Regio Zwolle. 

Babiche Roof (aanvoerster PEC Zwolle Vrouwen) gaf 
een voorbeschouwing op de wedstrijd. Zij benadrukte 
het belang van betrokkenheid van het bedrijfsleven 
bij het vrouwenvoetbal. Shirtsponsor Scania is 
hiervan een goed voorbeeld. Zij zetten zich in 
samenwerking met PEC Zwolle Vrouwen en Regio 

Zwolle United in voor meer vrouwen in de techniek.

Havenrede
Jeroen van den Ende (managing director Port of 
Zwolle) blikte in zijn havenrede terug op het jaar 
2018. Eén van de hoogtepunten was het werkbezoek 
van minister Cora van Nieuwenhuizen. Tijdens dit 
werkbezoek werd haar een rapport aangeboden als 
onderdeel van de lobby voor de verbreding van de 
Kornwerderzandsluis. Hierdoor kunnen grote 
schepen de Regio Zwolle bereiken, waardoor de 
werkgelegenheid een impuls krijgt. Volgens Van den 
Ende komt het jaar 2019 in het teken te staan van de 
doorontwikkeling van Port of Zwolle, waarbij 
‘nautisch beheer’ en ‘veiligheid’ belangrijke 
onderdelen zijn. In een videoboodschap benadrukte 
Stieneke van der Graaf (Tweede Kamerlid 
ChristenUnie) het belang van de Kornwerder-
zandsluis. Zij diende in de Tweede Kamer een motie 
in, die de minister oproept om proactief met de regio 
samen te werken aan de realisatie van de sluis. 

Smart Logistics
Bart Banning (sectorbanker logistiek ABN AMRO) 
inspireerde de bezoekers met de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van innovatie en smart 
logistics. Volgens Banning staan voor een uitdagende 
periode met een verandering van een tijdperk. In dat 
nieuwe tijdperk draait het o.a. om digitalisering, 

automatisering en duurzaamheid. Ontwikkelingen die 
fundamenteel zijn voor het versterken van de 
regionale concurrentiekracht 

Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), 
Peter Korpershoek (manager sales & business 
development Tielbeke), Netty Wakker (directeur 
Kennispoort Regio Zwolle) en Jeroen van den Ende 
gingen aansluitend in gesprek over de betekenis van 
deze ontwikkelingen voor de Regio Zwolle. Innovatie, 
slimme mobiliteit en slimme logistiek spelen een 
belangrijke rol om onze positie in de toekomst te 
versterken of verliezen. De Regio Zwolle heeft al een 
aantal bedrijven die als koploper voorsorteren op 
verandering van het tijdperk. Denk aan zelfrijdende 
vrachtwagens, automatisering van warehouses, 
slimme stadsdistributie, afstemming van onderlinge 
ladingen en just-in-time delivery bij warehouses.

Gijs IJssel de Schepper (kapitein Maersk Moscow) is 
schipper van een van de grootste containerschepen 
ter wereld. Als speciale gast van de avond nam hij de 
bezoekers mee in het schippersleven. Zo sprak hij 
over het leven aan boord, maar ook over moderne 
technieken, cyberaanvallen en onbemande schepen. 

Havenondernemer van het jaar 
Tijdens het diner werd Nutte Visser van MCS 
Terminals uitgeroepen tot ‘Havenondernemer van 

het Jaar 2018’. Met deze eervolle titel volgt hij Remko 
Germeraard (2016 - Alumax Boats) en Bert Weever 
(2017 - Graansloot Kampen) op. Gedeputeerde van 
de provincie Drenthe Henk Brink las het juryrapport 
voor. Daarin stelt de jury dat Nutte Visser een 
havenman en ondernemer in hart en nieren is. “Nutte 
Visser is een man die met weinig woorden veel heeft 
bereikt. Hij is een waardig ambassadeur voor de 
Regio Zwolle in het algemeen en voor de logistieke 
sector in het bijzonder,” aldus de jury, die bestond uit 
Jeroen van den Ende, Alfred Peterson (hoofd 
economie provincie Overijssel) en Bert Weever 
(havenondernemer van het jaar 2017). 

Hoog knuffelgehalte
Aansluitend werd de wedstrijd tussen PEC Zwolle 
Vrouwen en ADO Den Haag Vrouwen bezocht. De 
gasten genoten van een spannende wedstrijd: deze 
werd met 1-0 gewonnen en daarmee plaatsten de 
vrouwen zich voor de kampioenspoule van de 
Eredivisie. Naast het sportieve belang, stond de 
wedstrijd in teken van de Teddy Bear Toss; onder het 
credo ‘knuffel mee = gratis entree’ kon iedere 
bezoeker gratis naar binnen. Na het laatste 
fluitsignaal gooide een record aantal toeschouwers -
van ruim 4.500 - massaal knuffels op het veld. Deze 
knuffels zijn bestemd voor de goede doelen Against 
Cancer Foundation, Kadera en Leger des Heils. Dit 
maakte de avond helemaal compleet.

Havendiner met een
hoog knuffelgehalte

> Logistiek Netwerk - uitgelicht



Uitgelicht: Arbeidsparticipatie



In het project arbeidsparticipatie zetten de stichting en haar partners 

zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze 

afstand te verkleinen is stichting Regio Zwolle United een samenwerking 

aangegaan met arbeidsgerelateerde organisaties. 

Zo krijgen mensen met een functiebeperking - zoals autisme (ASS) 

of AD(H)D - de gelegenheid om hun werkvaardigheden te versterken 

in het MAC3PARK stadion of bij partners van Regio Zwolle United.

Ook is er een traject om mensen in de bijstand te activeren en te 

stimuleren, waardoor hun kansen groeien om (weer) actief deel uit 

te maken van de arbeidsmarkt. De partners bundelen hierbij hun 

krachten om de negatieve effecten van de bijstand tegen te gaan. 

Er zijn programma’s samengesteld om de situatie van de deelne-

mers te verbeteren. Denk hierbij aan bijeenkomsten in het stadion, 

deelnemers hun vaardigheden en passies te laten ontdekken, 

maar ook door interactieve trainingen en vitaliteitsprogramma’s.

Projecten

> Wajongeren en mensen uit het doelgroepenregister 

> Bijstandsgerechtigden 

> Dagbesteding 

Nieuwsberichten

↗ Samenwerken aan een optimale integratie van statushouders 

↗ Kitcentrum helpt afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen

↗ De Rode Loper maakt talenten zichtbaar 

↗ Habion en De Pelikaan: samenwerkend naar een betaalde baan

Nieuwsberichten (sectoraal) 

↗ Een Leven Lang Ontwikkelen in de Logistieke sector

↗ Team Transport & Logistiek vindt oorsprong bij PEC Zwolle

↗ Banenvent rondom het havendiner met 200 werkzoekenden

↗ Overijsselse Techniekuitdaging trapt af

↗ Aftrap campagne OTIB in het stadion

Terugblik 2018-2019
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Toelichting

https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/164-zwolse-partijen-werken-samen-voor-optimale-integratie-statushouders
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/174-kitcentrum-helpt-de-afstand-naar-de-arbeidsmarkt-te-verkleinen
https://deswollenaer.nl/cultuur/de-rode-loper-talenten-zichtbaar-maken
https://www.peczwolleunited.nl/nieuws/i/33-nieuws/178-samenwerkend-naar-een-betaalde-baan
https://www.peczwolle.nl/nieuws/themabijeenkomst-tijdens-bezoek-aan-deltion-college
https://wspregiozwolle.nl/2019/03/%EF%BB%BFde-werkgever-wil-wel-wij-moeten-laten-zien-hoe-het-kan/
https://twitter.com/EHStaal/status/1093055314696519680
https://peczwolle.nl/nieuws/hg
https://peczwolle.nl/nieuws/aftrap-campagne-otib-in-stadion


Regio Zwolle United zet zich door middel van het 
project arbeidsparticipatie in voor doelgroepen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers aan 
het traject krijgen de mogelijkheid om werkervaring 
op te doen in het MAC3PARK stadion of bij partners 
van Regio Zwolle United en PEC Zwolle. Kitcentrum 
is één van deze partners waar deelnemers aan het 
traject terecht kunnen.

Kitcentrum is specialist in alles wat te maken heeft 
met kit en lijm. Dagelijks is het bedrijf bezig met het 
adviseren en verkopen van afdichtingsproducten. De 
webshop is hierin erg belangrijk, maar het is ook 
mogelijk om bij het bedrijf in Wapenveld de gewenste 
producten te kopen. Bestellingen worden verwerkt in 
het magazijn en verzendklaar gemaakt. Met 14 
personeelsleden heeft Kitcentrum alle onderdelen 
van het verwerkingsproces zelf in de hand, van back-

end programmeur tot orderpicker.

Tijdens een wedstrijd van PEC Zwolle raakten Linda 
en Martien van Stegeren, de eigenaren van 
Kitcentrum, in gesprek met Arjan Jansen (directeur 
Regio Zwolle United): ,,Wij zijn al enige tijd lid van de 
businessclub van PEC Zwolle. Tijdens een wedstrijd 
vertelde Arjan over Regio Zwolle United. De 
maatschappelijke betrokkenheid van Regio Zwolle 
United sprak ons enorm aan en daarom zijn we de 
samenwerking aan gegaan. Wij proberen een 
springplank te vormen voor mensen die een afstand 
naar de arbeidsmarkt voelen of hebben. Iedereen 
krijgt hierdoor de mogelijkheid om ervaring in het 
arbeidsproces op te doen. Wij proberen een fijne 
werkplek te bieden met een goed geautomatiseerd 
orderpick systeem. Hierdoor kan vrijwel iedereen 
bijna direct zelfstandig aan de slag in ons magazijn. 

Met Martin (foto) hebben wij iemand erbij die 
ontzettend enthousiast is en goed bij onze 
organisatie past. Dat dit win-win is voor alle 
betrokken partijen is natuurlijk fantastisch.’’

Kitcentrum probeert voor andere kleine en 
middelgrote bedrijven een inspiratie te zijn: ,,Veel 
bedrijven hebben door onwetendheid nog nooit 
nagedacht over trajecten zoals deze. Voor bedrijven 
met een goed en duidelijk georganiseerd logistiek 
proces, kan het volgens ons een aanwinst zijn om iets 
te gaan betekenen in arbeidsparticipatie. Ons huidige 
personeel krijgt een inkijkje in een andere situatie die 
voor velen niet of nauwelijks bekend zijn. Hierdoor 
geeft het ook hen mooie inzichten en ontstaan er 
goede gesprekken die anders niet snel op de 
werkvloer tot stand komen.”

Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United) over de 
partnership van Regio Zwolle United met Kitcentrum: 
,,Wij zijn uiteraard erg blij met Kitcentrum als 
partner. Samen met hen kunnen wij nog meer 
mensen de kans bieden om de stap (terug) naar de 
reguliere arbeidsmarkt te zetten. Onze partners zijn 
hierbij cruciaal; dankzij hen kunnen deelnemers 
(weer) positieve werkervaring op doen en zo hopelijk 
weer doorstromen tot de reguliere arbeidsmarkt in 
onze florerende Regio Zwolle.’’ Naast 
werkervaringsplekken en coaching trajecten speelt 
ook vitaliteit een belangrijke rol in het programma; zo 
hebben deelnemers de mogelijkheid om, in 
samenwerking met studenten van de minor ‘vitaliteit‘ 
van Hogeschool Windesheim (CALO), te werken aan 
hun persoonlijke gezondheidsdoelen op het gebied 
van sporten en voeding. Op deze manier kunnen zij 
optimaal arbeidsfit worden.

Kitcentrum helpt 
de afstand naar de 
arbeidsmarkt te verkleinen

> Arbeidsparticipatie- uitgelicht



Uitgelicht: Startersvak



Het PEC Zwolle Startersprogramma is dé plek voor start-ups en 

innovatieve starters die hun ondernemerschap een boost willen 

geven. Maak een goede start in de Regio Zwolle met het PEC Zwolle 

Startersprogramma. Het sterkste start-up netwerk van de regio met 

een inspirerend programma voor start-ups én starters. Dat is de 

ambitie van de Start-up Academy van PEC Zwolle en partners.

Vanaf het seizoen 2018/2019 is het PEC Zwolle Startersprogramma de 

plek voor start-ups en innovatieve starters die hun ondernemerschap 

een boost willen geven. Een lid krijgt masterclasses van toponder-

nemers, heeft toegang tot het zakelijk netwerk van PEC Zwolle 

en een unieke Business Seat in het startersvak bij PEC Zwolle.

De scores op een rij: 

> Lidmaatschap van hét start-up netwerk in Regio Zwolle

> Thematische masterclasses van topondernemers

> Toegang tot belangrijkste regionale partners en netwerken

> Unieke kijk in de keuken bij inspirerende en gevestigde organisaties

> Kennisdeling met ondernemers / mentoren in Regio Zwolle

> Lidmaatschap PEC Zwolle Businessclub met 600+ ondernemers

> Business seats startersvak en toegang tot businessclub

> Toegang tot alle thuiswedstrijden in de Eredivisie van PEC Zwolle

Toelichting
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Op zaterdag 8 december vond de kick-off van het 
PEC Zwolle Startersprogramma plaats. Voorafgaand 
aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax kwamen 
20 gasten bijeen voor een gezellige onderlinge 
kennismaking en bekendmaking van het 
programma. 

De gasten werden welkom geheten door Edwin 
Peterman, commercieel directeur PEC Zwolle: ,,De 
club en haar aangesloten ondernemers zetten zich in 
voor waardevolle ontwikkelingen in de Regio Zwolle. 
In de businessclub komt een grote diversiteit aan 
ervaren ondernemers met de meest prachtige 
bedrijven. PEC Zwolle is blij om nu het 
startersprogramma aan de businessclub toe te 
voegen, om starters de weg te wijzen in het netwerk 
van PEC Zwolle en Regio Zwolle, met als doel om een 

waardevolle bijdrage te leveren aan hun 
ondernemerschap”.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, provincie 
Overijssel, benadrukte het belang van startende 
ondernemers: ,,Provincie Overijssel kent prachtige 
ondernemingen. Deze zijn ook ooit begonnen als 
starter of start-up. Een goed klimaat om te starten als 
ondernemer is van belang voor de concurrentiekracht 
van de regionale economie. Wij zijn daarom blij met 
een regionaal initiatief als het startersprogramma van 
PEC Zwolle, waarbij starters met een breed netwerk 
en expertise worden ondersteund. Wij wensen de 
starters en PEC Zwolle veel succes.’’

ELLLA is een van de partners van het 
startersprogramma en verzorgt de masterclasses. 

Arjan Gosker (directeur ELLLA) en Emmely Lefèvre 
(moderator masterclasses) namen de gasten mee in 
het programma voor de komende periode. De 
deelnemers dachten actief mee over relevante 
thema’s. Arjan Gosker: ,, Ik ben trots dat ELLLA en 
PEC Zwolle gaan samenwerken. Want ondernemers 
helpen in hun groei en succes, zowel ‘businesswise’ 
als op het gebied van persoonlijk leiderschap, dat is 
waar wij goed in zijn. De masterclasses zijn daarom 
zowel gericht op kennis, zoals marketing & 
positionering, als op het potentieel van de startende 
ondernemer zelf. In het programma brengen o.a. 
ervaringen in van succesvolle PEC-businessleden en 
laten we ons inspireren door de omgeving van PEC 
Zwolle waar team-topsport dagelijkse kost is. Goed 
om vanavond al te ervaren hoeveel enthousiasme er 
bij de deelnemers is!’’ 

Meer informatie
Het PEC Zwolle Startersprogramma is een plek voor 
startups en innovatieve starters die hun 
ondernemerschap een boost willen geven. Het is een 
initiatief van PEC Zwolle, Regio Zwolle United en 
diverse partners. De deelnemers krijgen 
masterclasses (o.a. van succesvolle ondernemers), 
hebben toegang tot het zakelijke netwerk van PEC 
Zwolle en krijgen een unieke businesseat in het 
startersvak van PEC Zwolle. In januari starten de 
eerste 20 deelnemers aan de masterclasses van 
ELLLA. In september start de tweede groep van 20 
deelnemers aan het startersprogramma.

PEC Zwolle Starters-
programma afgetrapt

> Startersprogramma - uitgelicht



> PEC Kicks ASS in the picture

Video’s 2018-2019 
V

id
eo

’s
 <

> Havendiner Regio Zwolle > Van Wijnen actief op vitaliteit 

> Week van de Vitaliteit 2019> Thema-avond amateurverenigingen > Circular Challenge Zero Waste Events

> Bekerfinale PEC Zwolle Vrouwen > NOS-rapportage Teddy Bear Toss > Babiche Roof bij FOX Sports over finale

https://www.youtube.com/watch?v=M8d4qwkINik
https://www.youtube.com/watch?v=T1qixnQlWJI
https://www.youtube.com/watch?v=2W5k_AtJFzM
https://www.youtube.com/watch?v=T1qixnQlWJI
https://vimeo.com/325150811/b462f3d01a
https://www.youtube.com/watch?v=mD1m3MuB6aw
https://www.youtube.com/watch?v=jVbzcXV5exg
https://www.youtube.com/watch?v=kHGgFyJvR0U
https://www.youtube.com/watch?v=M8d4qwkINik
https://nos.nl/artikel/2271127-recordaantal-fans-ziet-pec-vrouwen-kampioensgroep-halen.html
https://www.youtube.com/watch?v=2W5k_AtJFzM
https://www.youtube.com/watch?v=mD1m3MuB6aw
https://vimeo.com/325150811/b462f3d01a
https://www.youtube.com/watch?v=jVbzcXV5exg
https://www.youtube.com/watch?v=kHGgFyJvR0U
https://www.foxsports.nl/video/3062021/vrouwenvoetbalpraat-wedstrijden-tussen-ajax-pec-zijn-altijd-spannende-duels/
https://nos.nl/artikel/2271127-recordaantal-fans-ziet-pec-vrouwen-kampioensgroep-halen.html
https://www.foxsports.nl/video/3062021/vrouwenvoetbalpraat-wedstrijden-tussen-ajax-pec-zijn-altijd-spannende-duels/


Het resultaat in seizoen 2018-2019 was €-374.000 ten opzichte 

van €-208.000 in seizoen 2017-2018. Dit wordt veroorzaakt door 

lagere omzet, hogere kosten en het afboeken van een vordering.  

De daling van de omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door 

lagere inkomsten uit subsidies en giften (€-82.000). Ook waren 

er geen inkomsten uit plaatsingen vanuit het project arbeids-

participatie, in tegenstelling tot vorige seizoenen. 

De stichting maakte hogere kosten door stijging van de lasten rond 

wedstrijden en trainingen van het vrouwenvoetbal. Ook werd een 

vordering van een sponsorschap PEC Zwolle Vrouwen uit voorgaande 

jaren (-€25.000) afgeboekt en verwerkt onder de algemene kosten. 

In seizoen 2019-2020 is besloten om, in verband met verdere 

professionalisering, het PEC Zwolle Vrouwen voetbal vanaf 1 januari 

2020 over te hevelen naar PEC Zwolle B.V. (de BVO). De omzet en 

kosten rondom het vrouwenvoetbal worden vanaf deze datum dan 

ook niet langer verantwoord in de stichting maar in PEC Zwolle B.V.

Fi
n

an
ci

ee
l <

(EUR x 1000)

Recettes
Sponsoring
Subsidies en giften
Bijdrage KNVB
Overige baten
TOTAAL OMZET

Loonkosten 
Doorbelaste loonkosten PEC Zwolle (SLA)
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

Verkoopkosten 
Brandingkosten
Huisvestingskosten
Wedstrijd- en trainingskosten
Algemene kosten
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN

BEDRIJFSRESULTAAT (voor rente baten & lasten)

Bankrente en kosten
TOTAAL BANKRENTE EN KOSTEN

RESULTAAT (BIJDRAGE PEC ZWOLLE)

10
455

66
50

6

448
85

92
175

35
78
48

0

Jaarcijfers
2018 - 2019

EUR    |   EUR

587

533

428

-374

0

-374

4
436
148

50
58

420
85

97
175

31
65
31

0

Jaarcijfers
2017 - 2018

EUR    |   EUR

696

505

399

-208

0

-208

Financieel 2018-2019 



Bent u geïnteresseerd en wilt u meer

informatie ontvangen of heeft u vragen? Via

onderstaande gegevens kunt u contact met

ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Contactgegevens

E regiozwolleunited@peczwolle.nl

T 038 453 49 48

Bezoekadres

MAC3PARK stadion

Stadionplein 1

8025 CP Zwolle

Postadres

Stichting Regio Zwolle United

Postbus 402

8000 AK Zwolle

Bestuur Regio Zwolle United 

Evert Leideman (voorzitter)

Janco Cnossen

Rob van Kessel 

Klaas Feenstra

Adriaan Visser

Heeft u vragen?
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