
De arbeidsmarkt in Regio Zwolle verandert in rap tempo. Beroepen 
verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Bedrijven vinden moeilijk 
personeel, terwijl er mensen niet lekker op hun plek of op de juiste 
plek zitten. Tijd voor een upgrade!

Samen investeren in jouw mensen
Door te investeren in de ontwikkeling van je werknemers, investeer je in de 
toekomst van je bedrijf. En het mooie is, dit hoef je niet alleen te doen. Upgrade 
jezelf helpt je hierbij. Een win/win situatie; nieuwe kennis en vaardigheden 
maken jouw bedrijf klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd biedt het 
werknemers optimale kansen in hun loopbaan.  

Scholingssubsidie
Upgrade jezelf biedt ondernemers een platform vol inspirerende verhalen, 
handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug 
vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Voor werkgevers is er cofinanciering; 
tot 50 procent van de kosten voor om-, her- en bijscholing van werknemers 
wordt vergoed.

Talent vinden, ontwikkelen én binden 
Upgrade jezelf is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, 4 provincies, 
Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs. 
Er zijn negen sectortafels, waar afspraken gemaakt zijn tussen werkgevers, 
onderwijs en overheid. Samen werken we aan een krachtige, aantrekkelijke 
arbeidsmarkt in Regio Zwolle die tegen een stootje kan. Met ruimte voor 
ieders talent.

jezelf
Upgrade

Bereid jouw werknemers voor 
op de arbeidsmarkt van morgen

Upgradejezelfregiozwolle.nl

https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl
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Dit is het moment om te investeren in het kapitaal van je bedrijf: 
jouw mensen. Dit kun jij als werkgever vandaag al doen:

Doe de upgrade-scan
Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies 
verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden. Wat betekent dit voor jouw 
organisatie en eventuele bij- of omscholing van medewerkers? Beantwoord 
8 vragen en ontdek welke volgende stap je kunt zetten. 

Neem plaats aan de sectortafel
Denk mee, praat mee én kom in actie. In jouw eigen sector. 
Bekijk de (groei)ambities van jouw sector en zie wat jij kunt betekenen:
 

Vul het upgrade plan in 
Maak eenvoudig een strategisch hr-plan door het Upgrade plan in te vullen 
en ga daarna in gesprek met onze hr-professional tijdens het maandelijkse 
spreekuur.

Laat jouw mensen leren
Geef je mensen nu de kans om bij te leren. Nieuwe kennis en nieuwe vaar-
digheden houden jouw bedrijf up-to-date en klaar voor groei. 

Vraag cofinanciering aan*
Ontwikkelfonds Regio Zwolle is voor werkgevers, werknemers, mkb’ers en 
zzp’ers in Regio Zwolle. De cofinanciering voor vakinhoudelijke om- en bij-
scholing is aan te vragen via een samenwerkingsverband of als werkgever. 

Jij bent    
aan zet

Klik hier voor de upgrade-scan

(Groei) ambities van de sectortafels

Co-financiering voor om- en bijscholing

* Kijk voor de voorwaarden en actuele informatie op onze website.  
   Aan deze flyer kunnen geen rechten ontleend worden.

https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/over-upgrade-jezelf/upgrade-scan
https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/sectortafels
https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle

