
Voor 
ondernemers 
die verder 
willen





Verbinden

Netwerkorganisatie
Kennispoort Regio Zwolle 
stimuleert en ondersteunt 
(startende) ondernemers 
bij de ontwikkeling van 
nieuwe ideeën en helpt bij 
het op de markt brengen van 
vernieuwende producten, 
diensten en processen. Wij 
zijn een netwerkorganisatie en 
leggen verbindingen tussen 
ondernemers, onderwijs, 
onderzoek en overheid. Samen 
met onze partners stimuleren wij 
het samenwerken aan innovaties 
en het delen van kennis en 
ervaring.





Ondernemers begeleiden 
Wij begeleiden (startende) ondernemers, 
van idee tot realisatie. We geven advies, 
brengen mensen en onderwerpen 
samen en dragen bij aan de opstart 
en ontwikkeling van projecten en 
activiteiten die de regio versterken. We 
helpen bijvoorbeeld met het maken van 
een goed businessplan, het arrangeren 
van financiering en het vinden van 
samenwerkingspartners. Dit doen we 
in goed vertrouwen en kosteloos. We 
organiseren evenementen om kennis over 
te dragen, te inspireren en mensen met 
elkaar in contact te brengen.

Begeleiden





Groei stimuleren
Door innovatie en groei in de 
regio te stimuleren, dragen 
we bij aan het economisch 
en maatschappelijk sterker 
maken van de Regio Zwolle. 
Het belang van de ondernemer 
staat bij ons voorop. 

Versterken



 (foto Plastics Get 
Smart)



Onze thema’s
Wij zijn er voor alle (startende) 
ondernemers. Daarnaast hebben 
we specialistische kennis op het 
gebied van:
- E-commerce
- Internationalisering
- Startups in de regio Zwolle
- Smart industry

Ervaring





Ons netwerk 
Kennispoort Regio Zwolle 
heeft een breed netwerk in de 
regio. Wij werken nauw samen 
met andere organisaties die 
innovaties stimuleren en helpen 
te ontwikkelen, zoals het Health 
Innovation Park, het Polymer 
Science Park en het Agri & Food 
Innovatiecluster. Ook werken we 
samen met onderwijsinstellingen, 
(lokale) partners, bedrijven en 
businessclubs. 

Samen-
werken





Heb jij een idee?
Of je idee al is uitgewerkt of alleen nog 
in je hoofd zit, in een uur tijd helpen we 
jou om je idee om te zetten naar een 
businesscase. Na een afspraak met één 
van onze innovatie adviseurs heb je 
meer duidelijkheid over de haalbaarheid 
van je idee en welke vervolgstappen 
je kunt nemen. Uiteraard kunnen wij je 
ook helpen bij die vervolgstappen. Wil 
je graag vernieuwen, maar weet je niet 
hoe? Ook dan kun je bij ons terecht. 
Neem vrijblijvend contact op, wij 
helpen je graag verder.

Advies
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