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Het kloppende hart van 
de 4e economische regio Over Regio Zwolle United

Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) en is onlosmakelijk verbonden aan 
PEC Zwolle. De stichting heeft als missie om samen met 
betrokken partners het kloppend hart te zijn van Regio Zwolle 
op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. Samen met 
ongeveer 60 partners (ondernemers, overheden en onderwijs-
instellingen) wordt samengewerkt aan impactvolle projecten, 
die met behulp van sport een positieve bijdrage leveren aan 
de regionale leefomgeving.

Het team zet zich dagelijks in om het verschil te maken voor 
mensen en maatschappelijk betrokken organi-saties. Bijvoorbeeld 
als het gaat om kinderen met autisme, eenzaamheid onder oude-
ren, voorlichting bij kinderen, sportparticipatie, sociale participatie, 
arbeidsparticipatie en vele andere projecten. Zo zetten wij de ver-
enigingskracht van sport in voor regionale groei, waarbij iedereen een 
steentje bijdraagt om de leefbaarheid en het collectieve welzijn te 
versterken.

De stichting focust zich op drie strategische domeinen: economie 
(Regiobinding), maatschappij (PEC Zwolle United) en vitaliteit 
(sport). Binnen deze domeinen werken we met onze betrokken 
partners samen aan ongeveer 20 projecten en 10 strategische 
speerpunten uit ons beleidsplan 2020-24.

PEC Zwolle
In de Eredivisie sinds 2012
14.000 stadioncapaciteit 
Eén van de hoogste bezettingsgraden
Zakelijk netwerk met 650+ bedrijven
Kloppend hart van Regio Zwolle 

Regio Zwolle
22 gemeenten, 4 provincies
780.000 inwoners
72.500 bedrijfsvestigingen in de regio
29,8 miljard bruto regionaal project
4e economische topregio van NL   

Circa 20 maatschappelijke 
projecten
Sinds 2010 waardecreatie voor Regio Zwolle 
Maatschappelijk, economisch en sportief
Opgericht in 2014: ANBI-stichting 
25 maatschappelijke projecten 
Clubhuis van Regio Zwolle 

MVO-resultaten 2010-2020 
500+ bijeenkomsten 
20.000+ bezoekers (economisch)
15.000+ deelnemers (maatschappelijk)
30+ bijeenkomsten met andere regio’s
Landelijke congressen 
naar Regio Zwolle gehaald
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Regio Zwolle groeit door naar 4e economische regio van Nederland 
en heeft de ambitie om de economische hoofdstructuur van 
Nederland te complementeren, naast Amsterdam, Rotterdam
en Eindhoven.

PEC Zwolle en haar maatschappelijke tak ANBI-stichting Regio 
Zwolle United zijn een katalysator voor het realiseren van deze 
ambitie. Met de provincie, Regio Zwolle (22 gemeenten), het 
bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen wordt samenge-
werkt om de positie van de regio verder te versterken. Enerzijds 
door een sterke onderlinge verbondenheid op maatschappelijk, 
economisch en vitaal gebied (regiobinding) en anderzijds om 
deze ambitie aan Nederland zichtbaar te maken (regiobranding).

PEC Zwolle en Regio Zwolle United zijn een ideaal platform voor 
organisaties om zich te positioneren in de vierde economische 
regio van Nederland. Met landelijke exposure zijn de strategische 
partners een voortrekker binnen de regionale economische 
topsectoren, opgaven en transities. Individuele en collectieve 
waarde gaan hierbij hand-in-hand.

De kracht van 
Regio Zwolle United 
in cijfers 

Bron: Regio Zwolle monitor
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Over Regio 
Zwolle United

Een netwerkorganisatieRegio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) en is als maatschappelijke organisatie 
verbonden aan PEC Zwolle. Sinds 2010 heeft de stichting zich 
met veel energie ingespannen voor Regio Zwolle op maatschap-
pelijk, economisch en vitaal gebied.

Met circa 60 betrokken partners wordt samengewerkt aan im-
pactvolle projecten die met behulp van sport een positieve bijdra-
ge leveren aan de regionale leefomgeving. De projecten focussen 
zich op (I) sport, gezondheid en educatie, (II) sociale participatie en 
menselijk kapitaal, (III) economie en innovatie.

Kernwaarden
verenigend, faciliterend, samenwerkend en onafhankelijk

De rol van Regio Zwolle United:
+ Sport als uithangbord voor de positionering van Regio Zwolle als 4 economische regio (regiobranding);
+ Sport als middel voor sterke onderlinge verbondenheid op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied (regiobinding);
+ Het programmatisch verbinden van het bedrijfsleven aan de regionale agenda (cofinanciering t.b.v. Regio Zwolle);
+ Iedereen doet mee: maatschappelijke organisatie draagt bij aan een hechte en inclusieve Regio Zwolle;
+ Unieke organisatie (geen bedreiging) die in het verlengende werkt van regionale uitvoeringsorganisaties;
+ Het stadion is een inspirerende ontmoetingsplaats voor de 4O’s; programma’s geven impuls aan regionaal draagvlak.

76

Regio Zwolle United is bij uitstek een netwerkorganisatie met de kwaliteiten om mensen 
en organisaties te verbinden, inspireren en te motiveren. Samen met betrokken partners 
investeren wij in een hechte en inclusieve Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch 
en vitaal gebied. Hierbij werken wij samen met betrokken partners en veelal vanuit een 
cellenstructuur met een verdeling van taken en verantwoordelijkheden naar gelang de 
kracht van de betrokken organisaties. 

Drie domeinen
maatschappij, economie en vitaliteit
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Organisatiestructuur
betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle ANBI-stichting Regio Zwolle United
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Regio Zwolle United is een zelfstandige en onafhankelijke stichting 
en kent haar eigen bestuur, statuten en winst- en verliesrekening.

De samenwerking met PEC Zwolle is medio 2020 vastgelegd in een 
geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst (SLA) en een nieuwe 
garantstelling van PEC Zwolle aan Regio Zwolle United.
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Talentontwikkeling Regionale verankering Maatschappij



Communicatie Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

coins

Financiën Vitaliteit & Onderwijs

1. Maatschappij 2. Economie 3. Vitaliteit 

1. Maatschappij

PEC Zwolle United is het maatschappelijke domein van 
Regio Zwolle United. Met maatschappelijke initiatieven 
en projecten worden mensen een steuntje in de rug 
geboden. 

De focusprojecten van PEC Zwolle United zijn ingedeeld 
in vier pijlers. Gericht op (1) jongeren, (2) mensen die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, (3) arbeids-
participatie en (4) ouderen.

Pijler 1:  YoungStars Bijv. Playing for Success                           
Pijler 2:  SpecialStars Bijv. Hotel PEC
Pijler 3:  WorkStars Bijv. Arbeidsparticipatie      
Pijler 4:  OldStars  Bijv. Walking Football

Overige projecten zijn bijvoorbeeld: 
G-voetbal, Kids United Sport Zwolle, De Goede Doelen 
Box, PEC kicks ASS en RZU-tribunevak.

2. economie

Sport als bind- en promotiemiddel voor de economie. Dát is 
waar het domein Regiobinding voor staat. PEC Zwolle is 
het kloppende hart van de Regio Zwolle: een regio met 
22 gemeenten uit vier provincies die samenwerken op 
sociaal-economisch gebied. 

Sinds 2010 gebruiken ondernemers, overheden en scholen 
de kracht van PEC Zwolle voor Regio Zwolle. PEC Zwolle 
is een ontmoetingsplaats en een landelijk uithangbord: 
de club brengt waardevolle ontmoetingen en draagvlak 
tot stand (regiobinding) en vergroot de landelijke aantrek-
kingskracht door de regio en de sectoren te profileren als 
4e economische regio (regiobranding).

Voorbeeldprojecten: Students Meets Business, Logistiek 
Netwerk, Regiobijeenkomsten, Startersprogramma, 
Chefs Table, Skybox van de Toekomst en 
Regio Zwolle-promotie.  

3. Vitaliteit 

Het domein vitaliteit is ons jongste domein. Dit domein zet 
de kracht van PEC Zwolle in voor breedtesportstimulering, 
sport-participatie, leefstijl en voorlichting over het belang 
van gezonde voeding, fitheid en bewegen.

Voorbeelden:

- Week van de Vitaliteit
- Vitale verenigingen 
- PEC heeft LEFF (pilotfase)
- PEC FIT 
- Clinics
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Domein 1. PEC Zwolle United 
(maatschappij)

PLAYING FOR SUCCESS
PEC Zwolle heeft in 2009 als eerste voetbalclub in Nederland 
een Playing for Success leercentrum geopend in het stadion. 
Een plek waar sport en onderwijs elkaar versterken. Playing 
for Success is een bijzonder initiatief, waarmee leerlingen in de 
leeftijd van 9 tot 14 jaar hun (sociale) prestaties in een bijzondere 
omgeving  van het stadion van PEC Zwolle.

Playing for Success stimuleert leerlingen om zich zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden 
en talenten. In een 10-wekelijks traject komen de kinderen een 
middag in de week naar het stadion. Het verbindt leren met 
de uitdagende wereld van topvoetbal. Het is bewezen dat dit 
niet alleen een groot effect heeft op het leren, maar ook op het 
zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de kinderen. Playing for 
Success is leren met een WOW-factor!

Playing for Success Zwolle is een 
unieke vorm van samenwerking 
tussen het Zwolse basisonderwijs 
(Vivente, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
en Catent), Landstede, Deltion College,  
SportService Zwolle en PEC Zwolle United.

Maatschappelijke betrokkenheid staat sinds jaar en 
dag hoog in het vaandel. Vanuit intrinsieke motivatie 
bij sponsoren en vrijwilligers van PEC Zwolle is in 2010 
gestart met PEC Zwolle United. Ondertussen wordt al 
meer dan tien jaar de kracht van sport (voetbal) ingezet 
voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig 
hebben of verdienen.

PEC Zwolle United is één van de drie domeinen van 
Regio Zwolle United en tevens het maatschappelijk hart van 
PEC Zwolle. PEC Zwolle United kent vier doelgroepen:

YOUNGSTARS (kinderen): 
inspireren door sport, spel en leren te combineren.

SPECIALSTARS (mensen met een beperking): 
mensen faciliteren, ontzorgen en een glimlach bezorgen.

WORKSTARS (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt): 
het juiste talent op de juiste plek.

OLDSTARS (senioren): 
een actief leven is een gezond streven.

Ook wordt er regelmatig meegewerkt aan activiteiten als voor 
de voedselbank en speciale (laatste) wensen.
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 PEC Zwolle United-vak
PEC Zwolle United heeft een speciaal vak in het stadion, die in samen-
werking met Hanzestrohm, Stichting Present en verschillende goede 
doelen wordt ingevuld. Elke thuiswedstrijd worden daar ongeveer 50 
mensen ontvangen die om uiteenlopende redenen zelf vaak geen 
mogelijkheid hebben om wedstrijdkaarten aan te schaffen.

Goede Doelen Box
De Goede Doelen Box wordt ingezet om mensen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken een werkelijk onvergetelijke avond te bezorgen. Hierbij kan worden gedacht 
aan cliëntgroepen van zorginstellingen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, 
of ouderen uit een verzorgingstehuis. De gasten krijgen een compleet verzorgd 
voetbaluitje aangeboden.

Zo wordt een voorbeschouwing gegeven door de technisch manager en komen vooraf-
gaand aan de wedstrijd of in de rust een paar selectiespelers een bezoekje brengen in 
de skybox. Zo kunnen ze even hun zorgen van het ziek zijn of beperking opzijzetten. 
De reacties uit het verleden zijn hartverwarmend.

 Hotel PEC
Lumen Hotel & Events is inmiddels een begrip in Zwolle en omgeving: 
hét hotel dat in het MAC3PARK stadion is gevestigd. Regio Zwolle United 
en Lumen Hotel & Events hebben de handen ineengeslagen voor Hotel 
PEC. Mensen die een steuntje in de rug verdienen worden een week-
end in de watten gelegd. Met een hotelovernachting, ontbijt, diner en 
wedstrijdbezoek in de businessclub krijgen zij een exclusief verzorgd 
voetbalweekend aangeboden.

Mensen die een steuntje in de rug 
   verdienen worden een weekend 
 in de watten gelegd.
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 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 jonge-
ren 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? Antwoord op deze vragen vind je door het zelf te ervaren. Via het 
project PEC kicks ASS ervaren zij hoe leuk (samen) sporten is!

In 2017 is PEC Zwolle United, in samenwerking met Stichting Empower, 
gestart met het project PEC kicks ASS om jongeren met ASS op een ver-
antwoorde wijze van voetbal te laten genieten. Na een ‘niet-leuk’ ervaring 
bij een vereniging stoppen zij vaak met voetballen, terwijl zij het eigenlijk 
wel een leuke sport vinden. Anderzijds zijn clubs er meestal ook niet op 
ingericht hoe om te gaan met jongeren met gedragsproblemen.

De doelstelling is om deze jongeren (weer) enthousiast te maken om te 
gaan voetballen. En op termijn door te laten stromen naar het reguliere 
amateurvoetbal. Dit doen we door het aanbieden van een wekelijkse trai-
ning in een beschermde omgeving. De training wordt gegeven door speciaal 
hiervoor opgeleide trainers onder supervisie van Stichting Empower.

KIDS UNITED SPORT ZWOLLE
In Nederland gaan zo’n 280.000 kinderen nooit op vakantie. Waar kinderen uit de 
buurt, klasgenoten en vriendjes in de zomer genieten van dagjes weg of een leuke 
vakantie, is voor een grote groep kinderen de vakantie geen leuke onderbreking van 
de schooltijd. Om deze reden wordt er sinds 2017 elk jaar een week georganiseerd 
die vol staat met leuke sport- en spelactiviteiten en leuke uitjes.

Deze week staan vitaliteit, sportiviteit en plezier centraal met elke dag een clinic van 
o.a. topsporters van PEC Zwolle (Vrouwen), Landstede Hammers en Regio Zwolle Volleybal. 
Het programma wordt aangevuld met dagelijks een gezonde gezamenlijke lunch en een 
leuke middagactiviteit, zoals naar een trampolinepark of met z’n allen gezellig bowlen.

Dit is een gezamenlijk initiatief in samenwerking met SportService Zwolle, Landstede 
Hammers, Regio Zwolle Volleybal en andere lokale (sport)organisaties- en verenigingen.

De doelstelling is om deze jongeren 
      (weer) enthousiast te maken 
   om te gaan voetballen
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ARBEIDSPARTICIPATIE
Met het focusproject ‘Arbeidsparticipatie’ activeren en stimuleren wij 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en 
bijstandsgerechtigden, om in beweging te komen en een (nieuwe) baan te 
vinden. Zo krijgen mensen met een functiebeperking of bijvoorbeeld met 
autisme (ASS) of AD(H)D de gelegenheid om zich werkvaardigheden eigen 
te maken in het MAC3PARK stadion of bij partners van Regio Zwolle 
United / PEC Zwolle. Een mooi voorbeeld hiervan zijn ‘de mannen van 
Frion’ (zie foto). Al meer dan 16(!) jaar zijn zij het hart van de onderhouds-
ploeg van het stadion van PEC Zwolle.

Daarnaast is er een specifiek traject om mensen die in de bijstand zitten te 
activeren en te stimuleren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, 
waardoor hun kansen groeien om (weer) deel uit te maken van de arbeids-
markt. In deze samenwerking worden krachten en kwaliteiten gebundeld 
met diverse partners van de club om de negatieve effecten van de bijstand, 
voor zowel de deelnemers als voor de maatschappij, tegen te gaan. 
Er zijn programma’s samengesteld die mensen uit deze situatie moet 
halen. Denk hierbij aan bijeenkomsten in het stadion, deelnemers hun 
vaardigheden en passies te laten ontdekken, maar ook door interactieve 
trainingen en vitaliteitsprogramma’s.

     OLDSTARS WALKING FOOTBALL
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 PEC Zwolle OldStars team wordt er wekelijks getraind en met regelmaat deel-
genomen aan regionale en nationale toernooien. 

In samenwerking met SportService Zwolle en ouderenorganisatie WijZ Welzijn worden voetbalverenigingen 
ondersteund bij het opstarten van dit aanbod voor senioren. Zo wordt er in Zwolle al fanatiek walking 
football gespeeld bij SVI, WVF, SV Zwolle, HTC, Be Quick ‘28 en ZAC. Ook in de regio worden clubs door 
PEC Zwolle United geholpen bij het opstarten van een OldStars groep. Bij onder meer VV Zuidwolde, 
SDC Putten en VVOG (Harderwijk) wordt er inmiddels ook wekelijks een balletje getrapt.

Het samen sporten draagt niet alleen 
    bij aan de fysieke gezondheid,  
maar zorgt ook voor sociale contacten.

De mannen van Frion, al meer dan 16 jaar   
     het hart van de onderhoudsploeg   
  van het stadion van PEC Zwolle
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Domein 2. Regiobinding 
(economie)

REGIOBIJEENKOMSTEN
De regiobijeenkomsten zijn een belangrijk project om ontmoetingen tot stand te brengen. Via deze 
bijeenkomsten brengt Regio Zwolle United ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen
 op thema’s die regionaal relevant zijn, zoals logistiek, kunststoffen, maakindustrie, techniek en agrifood. 
Het doel is om partijen met elkaar te verbinden en tot samenwerking te laten komen. Ook worden 
bijeenkomsten met andere regio’s georganiseerd. Het is een uitgelezen mogelijkheid om de ambitie 
van Regio Zwolle te promoten als vierde economische topregio van Nederland. Regio Zwolle United is, 
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 wordt gedaan 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 het MAC3PARK stadion / Clubhuis Regio Zwolle als sfeervolle 
ontmoetingsplaats, uithangbord en kloppend hart van Regio Zwolle.

+ Op jaarbasis worden circa 8 regiobijeenkomsten georganiseerd.
+ Belangrijke stakeholders hierbij zijn onder meer Kennispoort Regio Zwolle en de provincie Overijssel.

LOGISTIEK NETWERK REGIO ZWOLLE
Circa 30 logistiek gerelateerde organisaties in Regio Zwolle 
hebben de krachten gebundeld in het Logistiek Netwerk Regio 
Zwolle. Met als doel om vanuit één agenda Regio Zwolle te 
positioneren als het logistiek knooppunt van het Noordoosten.
Organisaties worden geïnspireerd en kunnen netwerken over 
thema’s als arbeid, economie en kennis rondom o.a. wedstrijden 
van PEC Zwolle. De kracht van sport wordt gebruikt als ont-
moetingsplaats en uithangbord om de schanierfunctie tussen 
Regio Zwolle en Noordoost-Europa te positioneren. Dit kan 
bijvoorbeeld door de logistiek voor bedrijven te optimaliseren, 
ladingen in 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 en 
marketing de zeehavens en het achterland te verbinden.

Havenondernemer van het Jaar
Jaarlijks worden diverse netwerkborrels en themabijeenkomsten 
georganiseerd. Terugkerend hoogtepunt is het Havendiner Regio 
Zwolle met de verkiezing van de Havenondernemer van het Jaar:

2016: Remko Germeraad (Alumax Boats)

2017: Bert Weever (Graansloot Kampen)

2018: Nutte Visser (MCS Terminals)

2019: Thecla Bodewes (Thecla Bodewes Shipyards)

2020: Peter Korpershoek (Tielbeke)

Bijvoorbeeld door projecten en activiteiten worden organisaties met elkaar ver-
bonden en worden kernthema’s (als sectoren) van een impuls voorzien. Met als 

doel een krachtige en ondernemende Regio Zwolle, waarin iedereen een steentje 
bijdraagt om de leefbaarheid en het collectieve welzijn te versterken.

Voorbeelden van initiatieven zijn de Kunststofderby van het Oosten, de Agrifood-
bijeenkomst, het Havendiner Regio Zwolle, Week van de Vitaliteit, bijeenkomsten 

rondom arbeidsparticipatie, het Logistiek Netwerk, Regio Zwolle Bar, Chef’s Table, het 
startersprogramma en bijeenkomsten ter versterking van de landelijke netwerken 

(bijvoorbeeld rondom uitwedstrijden). 

De pijlers waar dit domein zich op richt zijn:

PEC Zwolle is het kloppende hart van Regio Zwolle 
op sportief, zakelijk en maatschappelijk gebied. 
Sinds 2010 gebruiken ondernemers, overheden 

en scholen de kracht van PEC Zwolle voor Regio 
Zwolle. PEC Zwolle is een ontmoetingsplaats en een 

landelijk uithangbord: Regio Zwolle United brengt 
waardevolle regionale ontmoetingen tot stand 

(regiobinding) en vergroot de regionale aantrekkings-
kracht door de regio te profileren (regiobranding).

 Regiobranding (themaweken)
Sport is een uitgelezen uithangbord door de exposure-mogelijkheden die 
het biedt. Van oudsher voor bedrijven, maar ook voor regio’s. Regio Zwolle 
United zet gericht de marketingkracht van sport in om de Regio Zwolle 
te positioneren als 4e economische regio van Nederland. Zo stond in 
het verleden Regio Zwolle al een op het wedstrijdshirt.

Ook wordt rondom regiobijeenkomsten met Amsterdam (Ajax), 
Rotterdam (Feyenoord) en Eindhoven (PSV) de Regio Zwolle gepromoot 
in de economische hoofdstructuur van Nederland. Ook organiseert Regio 
Zwolle United bijvoorbeeld diverse themaweken waarbij Regio Zwolle 
en haar sectoren worden gepromoot. Onder andere LED-boarding, 
de social media van PEC Zwolle en free publicity worden hiervoor ingezet.
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 PEC ZWOLLE COLLEGE TOUR
Vanaf het seizoen 2018-19 is het PEC Zwolle Startersprogramma dé plek 
voor start-ups en innovatieve starters die hun ondernemerschap een boost 
willen geven. Starters worden ondersteund door het netwerk van PEC 
Zwolle, worden geïnspireerd door gevestigde ondernemers uit de business-
club en ze komen in aanraking met regionale initiatieven die ondersteuning 
bieden aan het ondernemerschap van starters.

Onderdeel van het programma zijn een inspirerend programma met bijeen-
komsten rondom de wedstrijden (PEC Zwolle College Tour), toegang tot het 
zakelijk netwerk van PEC Zwolle (600+ organisaties), een lidmaatschap van 
de businessclub (PEC Zwolle Startersvak) en de PEC Zwolle College Tour: 
spraakmakende interviews met succesvolle interviews.

Tijdens de PEC Zwolle College Tour vinden inspirerende gesprekken plaats 
met succesvolle ondernemers uit het netwerk van PEC Zwolle. Met een 
open en eerlijk verhaal met anekdotes, (video)beelden en prikkelende 
vragen worden deelnemers geïnspireerd.

CHEF’S TABLE
De Chef’s Table brengt waardevolle regionale ontmoetingen tot stand. Elkaar 
ontmoeten bij een heerlijk diner en daarna een Eredivisiewedstrijd in het 
MAC3PARK stadion bezoeken. Dat is de insteek van de Chef’s Table van 
PEC Zwolle, Regio Zwolle United en Lumen Hotel & Events.

Dit gebeurt sectoraal (bijvoorbeeld rondom logistiek), thematisch (bijvoorbeeld 
rondom innovatie) of geografisch (bijvoorbeeld met een gemeente). Er wordt altijd 
samengewerkt met een partner, sponsor en/of gemeente. Het is een uitgelezen 
project om op een informele en gezellige manier (nader) kennis te maken en om 
bijvoorbeeld met ondernemers door te praten over regionale thema’s.

Tijdens de PEC Zwolle College Tour  
     vinden inspirerende gesprekken 
  plaats met succesvolle ondernemers 
uit het netwerk van PEC Zwolle
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Domein 3. 
Vitaliteit (sport)

WEEK VAN DE VITALITEIT
Tijdens de Week van de Vitaliteit wordt de kracht van sport ingezet voor een groot aantal sportieve en 
sociaal-maatschappelijke activiteiten voor jong en oud. Deze week stimuleert een vitale Regio Zwolle met 
diverse activiteiten voor jong en oud. Met als doel om bewegen, gezonde voeding en gezond leven aan te 
moedigen, maar ook om verbinding tussen mensen en participatie te stimuleren.

Op het gebied van sport, voeding en gezondheid worden meer dan 20 activiteiten georganiseerd voor kinderen, 
scholieren, ouderen, ondernemers, bestuurders en andere doelgroepen. Daarmee wordt de kracht van 
sport ingezet voor een Regio Zwolle waarin iedereen kan meedoen en/of een steentje kan bijdragen.

Zo speelde het vlaggenschip van PEC Zwolle in het seizoen 2018-19 in een aangepast wedstrijdshirt om 
de groeipotentie van Regio Zwolle en haar (vitale) inwoners te promoten. De week wordt georganiseerd in 
samenwerking met een groot aantal partners.

PECfit
Een vitale organisatie begint bij vitale mensen. Via het programma PECFIT 
worden ook medewerkers, partners en sponsoren van PEC Zwolle en 
Regio Zwolle United gestimuleerd om (nog) bewuster bezig te zijn met 
vitaliteit. Periodiek vinden on- en offline beweegactiviteiten, voorlich-
tingen en inspiratiessessie plaats.

Medewerkers en relaties worden gestimuleerd om bewust bezig te zijn 
met vitaliteit. Voorbeelden van activiteiten zijn onder andere voetbal-
trainingen in het stadion, een les boksen, yoga en bootcamps en deelname 
aan bijvoorbeeld de Zwolse Halve Marathon. Ook de Week van de Vitaliteit 
en de vitaliteits-bijeenkomst (regiobijeenkomst) zijn voorbeelden waar 
in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan dit thema.

In het seizoen 2021-22 wordt er vanuit Regio Zwolle United nader geïn-
vesteerd in dit domein (vitaliteit). Tevens wordt er afstudeeronderzoek 
uitgevoerd door een student van de CALO (Windesheim) naar dit thema 
in relatie tot partners.

Al tien jaar zetten we de kracht van sport in om mensen in 
beweging te brengen en ontmoetingen, verbindingen en 

participatie tussen mensen en organisaties te stimuleren. 

Vitaliteit is een thema dat vandaag de dag actueler is dan 
ooit. De coronacrisis heeft het belang van vitale mensen en 

organisaties extra benadrukt. Als er ooit reden is geweest 
om gezonde leefstijl (lichamelijke activiteit en gezonde 

voeding) topprioriteit te maken, dan is dat nu.

Het derde domein van Regio Zwolle United betreft vitaliteit. 
Dit domein is sinds 1 januari 2020 toegevoegd aan de stichting 

na het overhevelen van het domein PEC Zwolle Vrouwen naar 
de betaald voetbalorganisatie. En bovenal vanwege het 

toenemende belang en waarde van dit thema binnen de regio, 
bij onze partners en daarmee ook binnen Regio Zwolle United.
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 Vitale verenigingen 
 (convenantverenigingen)

PEC Zwolle werkt nauw samen met circa 30 regionale amateurverenigin-
gen. In deze samenwerking staat kennisuitwisseling over het opleiden van 
jeugd centraal, maar ook krijgen de verenigingen diverse faciliteiten aange-
bonden als business seats en wedstrijdkaarten.

Ook pakken verenigingen steeds meer maatschappelijke initiatieven op 
die impact hebben op het sociaal domein, naar inspiratie en voorbeeld van 
Regio Zwolle United. Zo is in gemeente Steenwijkerland zelfs een ‘Steen-
wijkerland United’ opgericht naar voorbeeld van Regio Zwolle United. Regio 
Zwolle United deelt samen met haar partners hierover haar kennis en 
expertise aan verenigingen en gemeenten.

PEC heeft LEFF
Stichting Empower, SportService Zwolle en PEC Zwolle United hebben tijdens de 
coronacrisis het vitaliteitsprogramma ‘PEC heeft LEFF’ ontwikkeld. LEFF staat voor 
Lifestyle, Energy, Fun en Friends en heeft als leefstijlprogramma als doel om een 
gezonder voedings- en bewegingspatroon te realiseren en richt zich op kinderen en 
hun ouders/verzorgers, die hierbij een positief zetje in de rug kunnen gebruiken.

De bijeenkomsten worden begeleid door voedings- en beweegcoaches met een pe-
dagogische achtergrond. Dit zijn medewerkers van Stichting Empower en SportSer-
vice Zwolle, die speciaal zijn opgeleid via de landelijke LEFF-organisatie. Onderdeel 
van het programma is het vinden van een passende sport voor kinderen, die ze ook 
na afloop van PEC heeft LEFF blijven beoefenen.

Steeds meer amateurverenigingen 
    pakken maatschappelijke 
             initiatieven op



Clinics
De voorbeeldfunctie van topsporters is groot. Zeker voor kinderen 
zijn dit helden waar tegenop gekeken wordt. Het is voor hen dan 
ook een fantastische ervaring als een speler of speelster van 
PEC Zwolle aanwezig is bij een activiteit.

Spelers, speelsters en (jeugd)trainers van PEC Zwolle zijn daarom
regelmatig aanwezig bij clinics bij voetbalverenigingen, op 
basisscholen, tijdens schoolvoetbaltoernooien en bij bijzondere 
gebeurtenissen of projectweken in de regio. Hierbij wordt met 
regelmaat ook de verbinding gelegd met de andere topsport-
organisaties in Zwolle: Landstede Hammers (basketbal) en 
Regio Zwolle Volleybal. Ook is hierbij vaak een rol weggelegd 
voor de lokale breedtesport en buurtsportcoaches.
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De voorbeeldfunctie van topsporters 
    is groot. Zeker voor kinderen 
   zijn dit helden waar tegenop 
          gekeken wordt. 
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TALENTONTWIKKELING 
(ONDERWIJS)

Stichting Regio Zwolle United werkt met diverse onderwijsin-
stellingen actief aan talentontwikkeling. Samen worden projec-

ten geïnitieerd om ontwikkeling te stimuleren bij mensen van 
alle leeftijden. Ook worden faciliteiten, stageplaatsen, stage-

projecten en het wederzijdse netwerk uitgewisseld.

Kenniscirculatie staat in onze visie centraal: sportorganisaties 
zijn een platform voor ontmoeting, samenwerking en een plaats 
om te leren. Een schakel voor afstemming van vraag en aanbod 

tussen onderwijs, ondernemers en overheden, maar bovenal een 
inspiratiebron voor jeugd, studenten en scholieren. 

Onze onderwijspartners maken volop gebruik van onze 
faciliteiten en projecten om deze ambities te realiseren.

29

Projecten 
1. Waarbij studenten en scholieren ondersteunen
Met gerichte opleidingen en minoren wordt intensiever samengewerkt, waarbij al 
diverse minoren in samenwerking met Regio Zwolle United zijn ontwikkeld.
Grotere groepen studenten van opleiding doen o.a. ervaring op en bieden
ondersteuning bij:

- Beveiliging rondom wedstrijden
- Hospitality rondom wedstrijden
- Maatschappelijke projecten
- Evenementen

2. Waaraan studenten en scholieren deelnemen
Ook zijn er projecten specifiek gericht op studenten en scholieren zelf: 

- Playing for Success (basis-, voorgezet- en beroepsonderwijs) 
- Centre for Sports & Education (PEC Zwolle Voetbalacademie)
- Startersprogramma (startende ondernemers
 en ondernemende studenten)

Op deze manier dragen Regio Zwolle United en haar partners actief bij aan 
het binden, behouden, opleiden en ondersteunen van regionaal talent.

Regio Zwolle United 
en haar partners bieden

- Stageplaatsen (bij organisaties en afdelingen in het stadion en netwerk)
- Opdrachten (het bieden van cases en onderzoeksopdrachten) 
- Mastersclasses (sales, marketing, events, financiën, mvo e.a.)
- Voorlichting (Week van de Vitaliteit, Fitboek over voeding en beweging e.a.)
- Evenementen (students meets business, stagebegeleidersbijeenkomsten e.a.)
- Projecten (waarbij studenten ondersteunen en voor scholieren/studenten zelf) 



Clubhuis 
Regio Zwolle

Het vitale hart van Regio Zwolle 
Regio Zwolle United is, samen met SportService Zwolle, gevestigd in Clubhuis Regio 
Zwolle. Het Clubhuis is een inspirerende ontmoetingsplaats waar organisaties 
de kracht van sport inzetten voor waardevolle sportieve, maatschappelijke en 
economische initiatieven voor Zwolle en de regio.

Mensen en organisaties werken er samen om wederzijdse ambities te verwezenlijken. 
Zo vinden doordeweeks en rondom wedstrijden diverse ontmoetingen en (thema)
bijeenkomsten plaats met verenigingen, ondernemers, studenten, bestuurders en 
deelnemers uit maatschappelijke projecten. Het is het vitale hart van de regio op 
sportief, maatschappelijk en economisch gebied.

De locatie is gevestigd in het MAC3PARK stadion van PEC Zwolle en functioneert 
als ontmoetingsplaats voor Regio Zwolle. Een plek voor iedereen, zoals een echt 
clubhuis beaamt.

Onze kernwaarden:

verenigend, inspirerend, ondernemend en betrokken
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  Mensen en organisaties 
werken hier samen om wederzijdse 
   ambities te verwezenlijken



31

Contact

Voor meer informatie en vragen staan wij u graag te woord

united@peczwolle.nl
T. 038 453 49 48

Adresgegevens
Regio Zwolle United
Stadionplein 23
8025 CP Zwolle

Tekst

Gea Luttels, Eilt Staal, Tomas Toma

Fotografie

Theo Smits, Next Level Fotografie, Marco Slot Photo

Vormgeving

Advice creëert impact

Druk

Veldhuis Media



Pec Zwolle is ZOVEEL meer dan voetbal
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