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Even voorstellen

Pierre Satink 
partner bij accountants- en 
advieskantoor Baker Tilly en de 
oprichter en vorige voorzitter 
van Stichting Metropool 
Regio Zwolle en een van de 
initiatiefnemers van Regio 
Zwolle Congres 

Steven van den Heuvel
directeur van het Institute of 
Leadership and Social Ethics (ETF 
Leuven), leider van ‘The Hope 
Project’ en mede-onderzoeker 
Regio Zwolle Monitor 2021

Marnix van Daal
voorzitter Stichting Metropool 
Regio Zwolle, de drijvende kracht 
achter Regio Zwolle Congres 
én advocaat en partner 
Dommerholt Advocaten

Winst voor later,
in Regio Zwolle
‘Winst voor later’ is het thema van zowel het Regio 
Zwolle Congres, georganiseerd door Stichting 
Metropool Regio Zwolle, als deze editie van ZON’regio 
Zwolle. Aan tafel zitten vier professionals die ieder 
een link hebben met het Regio Zwolle Congres en de 
Regio Zwolle Monitor die dit jaar voor de tiende keer 
respectievelijk worden georganiseerd en uitgegeven.

Peter Snijders
burgemeester van Zwolle en 
voorzitter van Regio Zwolle 

Pierre Satink en Marnix van Daal, 
welke winst voor later hadden 
jullie in gedachten toen jullie in 
2012 Stichting Metropool Regio 
Zwolle oprichtten en voor het 
eerst het Regio Zwolle Congres 
organiseerden?
Pierre Satink: ‘We hadden de drijfveer 
om de regio mooier te maken en meer 
identiteit te geven.’

Marnix van Daal: ‘In de tien jaren die 
volgden, is er een fundament gebouwd. 
Zowel de monitor, waarin we de 
stand van de economie en de brede 
welvaart belichten, als het congres waar 
ondernemers elkaar ontmoeten en zich 
laten inspireren, dragen daaraan bij.’

Pierre Satink: ‘De gemeenten en 
ondernemers in de regio zijn daardoor 
meer met elkaar in verbinding gekomen 
en de regio heeft een eigen identiteit 
gekregen. Echt als Regio Zwolle zijnde. 
Ik weet nog dat Peter Snijders een van 
de eersten was die daar het belang van 
inzag. Hij zei ‘als jullie dit doen voor de 
grote Regio Zwolle’ – dat waren destijds 
16 gemeenten – ‘dan kan dat veel moois 
teweegbrengen.’

En, is dat moois tot stand gekomen?
Pierre Satink: ‘Enerzijds is er zeker succes 
geboekt. Niet voor niets zijn er veel 
mensen die daaraan refereren en zich 
in heel Regio Zwolle onderdeel voelen 
van dat succes. Anderzijds zie ik ook nog 
veel stilstand in de regio. We raken de 

intelligentie kwijt. Ik heb vier kinderen en 
alle vier zitten ze op het vwo. Maar zodra 
ze gaan studeren, zijn ze weg uit Regio 
Zwolle. Mijn hoop is dat er een nieuwe 
generatie komt die blijft investeren in 
deze regio. De bredewelvaartindex in de 
monitor zegt dat we het goed hebben 
hier in de regio. Daar ben ik blij om. Maar 
tegelijkertijd zijn er problemen met drugs, 
criminaliteit en de stijgende huizenprijzen. 
Dat zijn excessen waaraan we iets 
moeten doen. Ik vind het dan ook van een 
arrogante naïviteit getuigen dat we dit 
soort dingen op zijn beloop laten.’ 

Marnix van Daal: ‘We mogen inderdaad 
niet zelfgenoegzaam kijken naar hoe goed 
we het hebben gedaan; we moeten actief 
aan de slag blijven met het verbeteren van 
de regio.’ 

Wat kan en wil u zelf doen om 
problemen in de regio op te lossen?
Pierre Satink: ‘We moeten onze 
functionele jas uittrekken en onze ervaring 
en denkkracht inzetten voor de hele regio. 
Als je overal je hand voor gaat houden met 
het idee dat een ander de kunst niet bij je 
mag afkijken, kom je niet samen verder. In 
Regio Zwolle moeten we een vibe creëren. 
Een flow waarin we met zijn allen 
mee kunnen.’

Marnix van Daal: ‘Een van de problemen 
waar ondernemers in Regio Zwolle 
tegenaan lopen, is het tekort aan 
werknemers. Bij Dommerholt Advocaten 
nodigen we rechtenstudenten uit. We 
laten ze kennismaken met ons kantoor, 
drinken samen een biertje en wijzen ze 
de weg in het centrum. ‘Wat is Zwolle 
een gave stad’, zeggen ze dan. Die komen 
graag nog eens terug en misschien wel om 
hier te werken.’

Steven van den Heuvel: ‘Als ondernemers 
nemen jullie die taak op je. En dat is naar 
mijn idee ook de rol van de ondernemers,  >  

‘ Winst voor later betekent  
dat we een trendbreuk  
moeten voorkomen’  
Peter Snijders 

‘ Hoop kan 
ondernemerschap 
triggeren’  
Steven van den Heuvel
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niet van de politiek of een andere 
instantie. Overigens, eigenlijk is het 
verhaal dat Marnix en Pierre vertellen 
een heel positief verhaal. Want alle 
puzzelstukjes zijn verzameld. Dus nu is het 
alleen een kwestie van die puzzelstukjes 
op de juiste plek leggen en samen aan 
hetzelfde doel werken. En dat kán in 
deze regio. Ik heb tijdens het onderzoek 
voor de Regio Zwolle Monitor gemerkt 
dat er hier een sterke sociale cohesie is. 
Men heeft hier wat voor elkaar over. Die 
samenwerking blijkt wel uit het feit dat de 
regio de Regio Deal heeft binnengehaald. 
Anderzijds heerst hier soms nog het 
calimerogevoel.’ 

Peter Snijders: ‘Om de brede welvaart te 
versterken in onze regio zijn we samen met 
het Rijk tot het investeringsprogramma 
Regio Deal Regio Zwolle gekomen. Met 
een Rijksbijdrage van 22,5 miljoen euro 
werken we tot en met 2023 aan de 
uitvoering van de projecten uit Regio 
Deal. Inclusief cofinanciering vanuit de 
regio gaat het om ruim 80 miljoen euro. 
Samen met het Rijk zijn we ook aan de slag 
met een verstedelijkingsstrategie: waar 
kunnen we huizen bouwen met oog voor 
goed wonen en leven? Economisch ook 
belangrijk: we willen graag onze talenten 
in de regio houden. En sinds dit jaar 
heeft Regio Zwolle de status van NOVI-
gebied. Dat betekent dat we bij nieuwe 
ontwikkelingen in het landelijk en stedelijk 
gebied rekening houden met water en 
klimaatadaptieve maatregelen. Hiermee 
zetten we in op winst voor later.’

Hoe kunnen we de cohesie in Regio 
Zwolle economisch verzilveren?
Marnix van Daal: ‘Er zijn bedrijven die het 
heel goed doen. Een aantal daarvan staat 
met interviews in de Regio Zwolle Monitor 
2021. Die zijn in staat om onafhankelijk van 
wie dan ook, maar wel door samenwerking 
met vele partijen, winst voor later te 
maken. Ze pakken het intelligent en 

toekomstgedreven aan. Ze zijn niet zoals 
de rijken der aarde die de wereld ‘opeten’, 
nee juist andersom. Ze hebben als doel 
winst te delen en een bedrijf neer te 
zetten dat goed is voor de aarde en  
de bevolking.’

Steven van den Heuvel: ‘Dat is nou 
hoopvol leiderschap. Dergelijke bedrijven 
hebben en geven realistische hoop. 
Daarvoor heb je enerzijds hoopvolle 
leiders nodig. Een voorbeeld is Steve 
Jobs: hij definieerde een punt op de 
horizon en zette zijn droom neer alsof 
het er al was. Daarmee inspireerde hij zijn 
werknemers, al had zijn leiderschapsstijl 
ook donkere kanten. Juist daarom is er 
– anderzijds – meer aandacht nodig voor 
‘swarm intelligence’, de intelligentie die 
in het team zelf aanwezig is. Dan geeft de 
leider expressie en richting aan de hoop 
die reeds in de groep aanwezig is. Dat kan 
implicaties hebben voor het bedrijfsmodel. 
Boy Rolloos van Forest Living bijvoorbeeld, 
laat iedereen meedelen in de winst van het 
bedrijf: medewerkers, partners, klanten, 
noem maar op. Zo ontstaat een hele groep 
mensen die het gedachtegoed van het 
bedrijf onderschrijft en uitdraagt.’

Peter Snijders: Onze regio kenmerkt 
zich door drie gezamenlijke waarden: we 
gunnen elkaar iets, we zijn sterk in het 
grensontkennend denken en doen en we 
willen met elkaar vooruit, ons ontwikkelen, 
groeien. Dat wordt ook gezien door 
ondernemers en overheidsbestuurders 
buiten onze regio. Dat is de basis van onze 
economische kracht.’

Wat betekent winst voor later  
voor u persoonlijk?
Peter Snijders: ‘Zelf ben ik van een 
generatie die het meestal beter heeft dan 
ouders en grootouders. Goed opgeleid en 
meer ontwikkelkansen. Winst voor later 
betekent voor mij dat we een trendbreuk 
moeten voorkomen. Nu investeren in 
welvaart én welzijn betekent dat ook 
volgende generaties plezierig wonen, 
werken en recreëren. Daar investeren we 
dan ook in. Denk bijvoorbeeld aan onze 
human capital agenda die zich richt op 
arbeidskansen voor iedereen. Winst voor 
later zien we ook terug in de ontwikkeling 
van het regionale investeringsprogramma 
2022-2030 als het verlengde van de Regio 
Deal. We hebben mooie plannen hiervoor 

in de maak met het icoonproject Port of 
Zwolle als een van de drie dragers.’

Marnix van Daal: ‘Ik zou willen dat mijn 
kleinkinderen straks dezelfde kansen 
kunnen krijgen als ik heb gehad en dat 
dat overigens niet alleen voor mijn 
kleinkinderen geldt, maar voor die hele 
generatie. Ik denk dat ze daar straks 
verdomd hard hun best voor moeten doen. 
Als je nu al kijkt hoe moeilijk het voor 
starters op de woningmarkt is om een 
huis te kopen. Er is nu wel een regeling 
waardoor je als ouders een ton mag 
schenken voor het kopen van een huis. 
Mooi voor een handvol jongeren, maar het 
maakt de ongelijkheid groter. Echt niet alle 
families hebben die mogelijkheid.’

Pierre Satink: ‘Ik pleit voor meer belasting 
op vermogen. Voor rijke mensen geldt 

het multiplier-effect. Zij maken van 
geld meer geld, daarmee groeit de 
ongelijkheid steeds harder. Als zij zwaarder 
worden belast, biedt dat kansen voor 
anderen. Ik ben ook een voorstander van 
microkredieten. Daarmee kunnen we 
vanuit Nederland een groot verschil maken 
aan de andere kant van de wereld.’

Marnix van Daal: ‘Ik zou ook wel benieuwd 
zijn wat microkredieten hier in Regio 
Zwolle kunnen betekenen voor mensen. 
Bijvoorbeeld voor mensen die in een 
uitkeringssituatie zitten en eigenlijk voor 
zichzelf willen beginnen.’

Steven van den Heuvel: ‘Hier zie je hoe 
belangrijk hoop is voor winst voor later. 
Door een steuntje in de rug te bieden wordt 
hoop gegeven, waardoor ondernemerschap 
kan worden getriggerd.’  \

‘Trek je functionele jas uit en zet je 
denkkracht in voor de regio’  
Pierre Satink

‘ Niet zelfgenoegzaam kijken  
hoe goed we het hebben gedaan’  
Marnix van Daal


