
Criteria Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Route 3 individuele werknemers en werkzoekenden

Regio Zwolle is de regio vol groeikansen. Met volop uitdagende banen, met uitste-

kend onderwijs, met een innovatieve cultuur en een geweldig woonklimaat. Om er-

voor te zorgen dat iedereen die groeikansen kan grijpen, slaan overheid, onderwijs, 

werkgevers en vakbonden de handen ineen. We werken samen aan een vitale en  

veerkrachtige arbeidsmarkt.
  
Waarom doen we dit?

We richten ons op werknemers en werkzoekenden. Dit is het moment om werk te maken van je werk. 

Droom jij van een nieuwe uitdaging, zoals een nieuw beroep of een andere functie? Of wil je graag  

scholing volgen om je huidige functie te kunnen blijven uitoefenen? Zet de stap nu! Samen met de 

gratis werk- of loopbaancoach ontdek jij wat je wil én krijg je hulp om de volgende stap écht te zetten.

  

Voor wie doen we dit?

Groei zorgt ervoor dat werknemers en mensen die nu nog aan de kant staan of een opleiding volgen, 

hun talenten kunnen benutten en met meer plezier langer aan het werk blijven. Hierdoor kunnen ze 

werk en privé beter in balans houden.

Openstelling Ontwikkelfonds Regio Zwolle 

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle loopt tot 1 januari 2022. Neem contact op met ons als je vragen hebt.  

Het team is te bereiken via contact@upgradejezelfregiozwolle.nl. 

Wijze van aanvragen
Omdat zowel werkgevers als werknemers en individuen een aanvraag kunnen indien, zijn er 

verschillende routes. Via de zogenaamde ‘Route 3’ van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle kunnen de 

individuele werknemers en werkzoekenden een aanvraag indienen. Via het online aanmeldformulier 

kun je jouw belangstelling voor het volgen van een opleiding kenbaar maken, of een email sturen aan  

contact@upgradejezelfregiozwolle.nl. Een van de loopbaancoaches van Leren en Werken neemt 

 binnen 3 weken contact met je op.
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Criteria route 3 - voor individuele werknemers en werkzoekenden
         Minimaal € 500 – maximaal € 5.000 per individu

         Doorlooptijd van 18 maanden

         Woonachtig in een van de 20 deelnemende gemeenten van Regio Zwolle

Voor wie is ‘Route 3’ bedoeld?

Deze route is uitsluitend bedoeld voor individuele werknemers en werkzoekenden, wonend in Regio 

Zwolle. Zzp’ers vallen onder werkgevers (zie route 2; hiervoor zijn andere criteria geformuleerd.  

Deze zijn te downloaden op: www.upgradejezelfregiozwolle.nl).

Hoe worden de middelen beschikbaar gesteld?

Ontwikkelfonds Regio Zwolle biedt 100% financiering tot een maximale scholingsvoucher van

€ 5.000 om de om-, her- en bijscholing/opleiding (deels) te bekostigen. De scholingsvergoeding 

wordt rechtstreeks aan de opleider betaald. 

Toetsing en beoordelingscriteria

         Een gesprek met een loopbaancoach van Leren en Werken heeft plaats gevonden.

         Het individu is woonachtig in Regio Zwolle.

         De aanvraag wordt gedaan voor een individu die zich wil om-, her- of bijscholen,    

         vakinhoudelijk en gericht op de versterking van de positie van het individu op de  

         arbeidsmarkt in een beroep c.q. sector / branche waar men in (gaat) werk(t)en.

         Er is voor de gewenste scholing geen/onvoldoende financiering voorhanden uit andere  

         fondsen of regelingen.

         Opleider is een erkende instelling:

         (1) particulier (2) VAVO register mbo-opleidingen (3) register opleidingen hoger onderwijs.

         De startdatum van de opleiding / ontwikkeltraject ligt binnen 6 maanden na toekenning  

         van de subsidie.

Wie zijn wij?
Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een initiatief van 20 gemeenten en 4 provincies in het 

samenwerkingsverband van Regio Zwolle. Zij werken nauw samen met werkgevers,  

vakbonden, onderwijs en het UWV Werkbedrijf aan een actieplan en een interactief platform.  

Met een duidelijke ambitie: we maken van Regio Zwolle dé regio waar bedrijven en mensen 

 blijven groeien! We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het  

Ontwikkelfonds Regio Zwolle via:

upgradejezelfregiozwolle.nl
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