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gewoon zwolle! is een initiatief van enkele Zwollenaren om Zwolle vanuit eigen kracht en trots
op de kaart te zetten. Zwolle heeft veel bijzondere kenmerken. Deze ervaren we wel, maar roepen
ze niet; we ervaren ze als zo ‘gewoon’. Dit is een prachtig vertrekpunt om Zwolle op de kaart te
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zetten. Laat de wereld weten dat Zwolle bijzonder is. Naast bijzonder culinair en bijzonder smaakvol
is Zwolle ook bijzonder creatief, cultureel, ondernemend, zorgzaam, flex, groen, duurzaam,
vrijwillig, sociaal, sterk, bereikbaar, culinair, feestelijk, bewust, gezellig ... en ga zo maar door.
In gewoon zwolle! schuilt een enorme kracht, die wij Zwollenaren op eigen wijze bijzonder maken.
Laat weten wat jij vindt op gewoonzwolle.nl Eind september verzamelen wij alle reacties en bieden
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we deze aan aan het college van B&W. Doelstelling: Zwolle vanuit eigen kracht, mèt draagvlak op de
kaart zetten. Wij zien uit naar jullie reactie op gewoonzwolle.nl en maak ‘bijzonder ...’ voor jezelf af!

wat vind jij bijzonder aan zwolle?
laat het weten via gewoonzwolle.nl

arend kisteman
de stadsbakker

bijzonder
bijzonder sportief ondernemend
gewoon zwolle!

gewoon zwolle!

Borrias
Sanne Rozenberg
Gildestraat 17
8263 AH Kampen

Inleiding
Halverwege mei van dit jaar zijn wij op het idee van ‘gewoonzwolle!’ gekomen! Tijdens de eerste Hanzelabsessie waar
er volop gebrainstormd werd over de promotie van de stad Zwolle kwamen wij gezamenlijk tot de kreet:
“bijzonder ... gewoonzwolle!”
Dit voelde direct goed, heel goed! Na een paar weken en enkele afspraken bleef dit in ons hoofd hangen! Dan kun je
twee dingen doen … Naar Zwolle Marketing en ons idee voorleggen of ... gewoon in stilte zelf doen en kijken wat er
gebeurt … ;-)
In de maand juni hebben we de knoop doorgehakt. We doen het! We hebben als eerste actie een billboard gehuurd
op de IJsselallee, als stok achter de deur … We konden niet meer terug! Daarna hebben we enkele voorbeelden van
Bijzondere initiatieven/personen uit de stad Zwolle benaderd. Bij iedereen die we benaderden voelde dit direct OK!
In de maanden juli en augustus is hard gewerkt door gewoon biel. met Nick Ratering, Marion ter Stege, fotograaf
Margreet Vloon en drukkerij Netzodruk! De verschillende Social Media platformen werden ingericht, foto-shoots van
Bijzondere Zwollenaren, werden gepland, onze website gewoonzwolle.nl is ontworpen en gebouwd en 1000 setjes met
ansichtkaarten werden gedrukt!
Ook hebben we in het diepste geheim enkele mensen ingelicht om ons idee te toetsen en te vragen of ze ons konden
helpen met de verspreiding van gewoon zwolle!
In de avond en nacht van 7 op 8 september zijn wij de stad ingegaan en hebben de setjes met ansichtkaarten op
diverse plaatsen in de stad verspreid! Om 01.30 uur ging onze website live en was gewoon zwolle! geboren! Om exact
07.00 uur de volgende ochtend stonden we, verdekt opgesteld, aan de IJsselallee om onze billboard geplaatst te zien
worden! De campagne was een feit!
In deze rapportage vind je alle reacties, opmerkingen, statistieken van de gewoon zwolle! campagne!
Met ‘bijzondere groet ... gewoon zwolle!
Arjan Biel en Marius Woldberg
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Doel van gewoon zwolle!
gewoon zwolle! is een initiatief van Arjan Biel en Marius Woldberg om Zwolle vanuit eigen kracht en trots op de kaart
te zetten. Zwolle heeft veel bijzondere kenmerken. Deze ervaren we wel, maar roepen ze niet; we ervaren ze als zo
‘gewoon’. Dit is een prachtig vertrekpunt om Zwolle op de kaart te zetten. Laat de wereld weten dat Zwolle bijzonder
is. Naast bijzonder culinair en bijzonder smaakvol is Zwolle ook bijzonder creatief, cultureel, ondernemend, zorgzaam,
flex, groen, duurzaam, vrijwillig, sociaal, sterk, bereikbaar, culinair, feestelijk, bewust, gezellig ... en ga zo maar door. In
gewoon zwolle! schuilt een enorme kracht, die wij Zwollenaren op eigen wijze bijzonder maken.

Reacties naar aanleiding van de campagne ‘gewoon zwolle!’
Direct vanaf 8 september in de ochtend stroomden de reacties via onze site binnen en werd er volop gereageerd op
artikelen op Weblogzwolle.nl en De Stentor. Via onze site hebben we vele ingevulde formulieren ontvangen We hebben
besloten om alle reacties hier op te nemen, omdat ze allemaal belangrijk zijn en omdat deze quotes van Zwollenaren
allemaal passie voor de stad uitstralen. Wij vonden het inspirerend om te lezen!
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Ik vind de campagne ‘gewoonzwolle! Leuk/Niet leuk
De mensen die een reactie hebben gegeven waren unaniem positief over de campagne
‘gewoon zwolle!’ Op WeblogZwolle waren ook enkele kritische reacties geplaatst.
Inhoudelijk ging dit vooral over een mogelijke commerciele partij die hierachter zou
zitten en een enkeling viel over de term ‘op de kaart zetten’. Procentueel zou je kunnen
zeggen dat 99,5% de campagne leuk vond!
Bij de vraag wat Zwollenaren bijzonder aan hun stad vinden kwam een heel divers beeld naar voren.
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Wat vind jij bijzonder aan Zwolle en waarom vind je dat?
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Zwolle is bijzonder omdat Zwolle gewoon Zwolle is. Er is altijd wel iets te doen een evenement of een actie of
tentoonstelling kortom het blijft gewoon Zwolle.
Zwolle is groen, Zwolle heeft water, Zwolle heeft de oude stadskern en haar grachten, de sfeer van een dorp in een
stad. Het geeft mij het gevoel van thuiskomen, terwijl ik officieel een Drenthse ben.
Zwolle is mijn geboorte stad, helaas woon ik nu niet meer in zwolle maar wil graag terug ... Zwolle is bijzonder
omdat er zo veel mooie plekken zijn om te chillen en er veel te doen is.
Compacte stad, goed centraal gelegen aan de A28 en spoorlijnen.
Het creatieve talent in Zwolle. In het bedrijfleven, bij de gemeente, de vele amateurverenigingen, kunstcentrum
Muzerie en bijvoorbeeld het kunstvakonderwijs in de stad.
Het heeft een binnenstad die doet denken aan een gezellig dorp maar tegelijk is Zwolle zo vaak positief aanwezig.
Als Hanzestad,als hiphop stad,met FCZwolle, alle festivals, optredens in Hedon, de positiviteit van de Zwollenaar
wordt Nederland in gegooid.
Zwolle is het best bewaarde geheim van Nederland. De truc is om de magie van Zwolle te laten sprankelen zonder
het geheim prijs te geven.;) Groeten, Gerben
Er is veel sprake van ‘verbinden’ wat ontzettend veel leuke activiteiten oplevert. De vibes zijn niet te stoppen lijkt
wel.
een stad met toch nog een klein beetje het dorpsgevoel.
Zwolle is niet bijzonder maar gewoon. Zwolle met gewone mensen en gewoon musea die gewoon vaak in het
nieuws komen en gewoon blijven vernieuwen en gewoon door doen en daardoor gewoon toeristen blijven trekken
net als naar de vele andere gewone festiviteiten die wij als gewoon beschouwen toe kunnen en na kunnen lezen op
de site van onze eigen heel gewoon al meer dan honderd jaar bestaande VVV die gewoon weer op de oude plek zit
net als in de jaren 60 gewoon aan de Grote Markt. Waar je dan ook gewoon altijd welkom bent.
Zwolle is cultureel bijzonder actief, heeft netwerken van bijzonder creatieve, innovatieve en maatschappelijk
betrokken ondernemers en een betrokken college van B&W
Zwolle is mijn geboorteplaats. Een rasechte blauwvinger dus en er trots op. Zwolle is een stad met allure en klasse.
Voorziet in alles wat de bewoner nodig heeft.
Zwolle is groots waar het groot in moet zijn, en knus waar het klein in moet blijven!
Mentaliteit; kritisch maar wel doen ycmadv
Gezellig, ondernemend. In ontwikkeling...
Een stad die ook heerlijk dorps is. En afgelopen zomer was er veel te doen in Zwolle. Zwolle leeft behoorlijk!
Zwolle is klein en toch groots. Zwolle is prachtig en toegankelijk.
De sfeer, FTG en goeie scholen zoals Capellen. je weet wel GEWOON ZWOLLE4LIFE
038 is compact, heeft historie en goede vooruitzichten.
Mooie culinaire stad met leuke restaurants en cafés gezellige evenementen
Het bijzondere aan Zwolle vind ik dat het een stad is met meerdere gezichten. Groenste stad, onderwijsstad,
sportieve stad, ondernemersstad, fietsstad, stad van de smaak, winkelstad, culturele stad, stad van de zorg, etc.
En omdat Zwolle zoveel heeft kan/wil de gemeente geen keuze maken voor focus, m.i. is de focus de stad met de
vele gezichten. Dan kun je er elk jaar een thema uitlichten wat je extra aandacht geeft.
Ik ben een echte blauwvinger, dus ik draag Zwolle een warm hart toe!! Het is mijn thuis! Ik vind het prachtig om te
zien hoe Zwolle groeit en de grote mogelijkheden die Zwolle nog heeft voor de toekomst!
ik vind De Zonnesteen bijzonder, een organisatie met alleen maar vrijwilligers, voor mensen die met kanker te
maken hebben. In de binnenstad, midden in de maatschappij, kankerpatiënten horen er immers gewoon bij! De
mensen die er werken doen dat met hart en ziel, de bezoekers zijn dappere mensen die proberen te leven met een
levensbedreigende ziekte
Zwolle heeft bijzonder veel te bieden: twee prachtige theaters, fantastische restaurants, een heerlijk stadscentrum.
Bovendien is Zwolle centraal gelegen en goed bereikbaar.
geboren en getogen
Ik vind Zwolle een erg fijne stad waar ik mij meteen thuis voelde, toen ik hier zes jaar geleden kwam wonen. Er
worden veel leuke dingen georganiseerd, voor ieder wat wils. Daarnaast is het een mooie stad met een gezellige
sfeer.
Er is zoveel bijzonders te vinden in Zwolle onder de mensen en in de stad, en toch blijft de gemiddelde Zwollenaar
er heerlijk gewoon onder :)
Een groeiende parel met steeds grotere aantrekkingskracht en daarbij trouw blijft aan haar eigen identiteit.
Zwolle is gewoon Zwolle... Dus zoals Nederland zou moeten zijn. Tolerant, creatief, respectvol, niet te groot, niet
te klein, historisch maar ook modern. De plaats waar de Vinexwijken achter een geografische barriere liggen en de
historie boven de stad uittorent!
ik vind als Zwollenaar dat Zwolle een mooie binneenstad heeft je kan er goed winkelen, en Zwolle is groen en goed
bereikbaar, en culinair.
Zwolle has it all. De allrounder onder de Nederlandse steden die ook op veel individuele onderdelen in de top 3
staat. Zeer prettig woon/leefklimaat.
Ik vind het zo bijzonder dat Zwolle echt super gewoon is. Weinig originaliteit en durf en authenticiteit en visie.
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Als je echt iets wilt, kan het in Zwolle.
Ik denk dat jullie de juiste kreten hebben gekozen....Zwolle is Zwolle....20 jaar geleden komen wonen en gebleven,
daar wil je niet weg!
Het heeft een mooi centrum, \’alles\’ is er, no-nonsense, centrale ligging, kwaliteit van leven (want ruimte, rust en
restaurants) :)
dat er zoveel meer is dan men denkt, weg met de lues doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!
Zwolle is ontspannen, ligt duidelijk achter de IJssel. Zwolle heeft stijl. dat heeft misschien met het grote aandeel
van de dienstensector te maken:-) Zwolle heeft de ideale voedingsbodem voor klassieke muziek (zie mijn suggestie)
Zwolle is een sfeervolle, compacte stad met de faciliteiten van een ‘grote stad’. Verschillende wijken, kunst en
cultuur, sportieve mogelijkheden, etc. Iedereen kan zich thuis voelen in Zwolle. En ik ben daar zeker één van!
Het heeft een historische binnenstad wat het bij toeristen vaak goed doet. Daarnaast is het het tweede
spoorknooppunt van Nederland en heeft de stad een heel groot verzorgingsgebied. Zowel regionaal als nationaal.
En op culinair gebied zelfs internationaal.
Gewoon groen!
Prima woon en werkplek om te vertoeven! Lekker centraal, lekker groen en ook stads.
Zwolle is een groot dorp. Er zijn mooie feesten in de lente en de zomer. Noem 5mei 30april enz. Er is voor ieder
wat. Wil je het platteland op dan fiets je binnen 10 min in de middel of nowhere. Voor het water geldt hetzelfde. Het
centrum heeft genoeg te bieden en de wijken net zo. En vergeet de Peperbus niet. Kortom teveel om op te noemen
historie en nieuw. Zwolle is helemaal ok !
Combinatie van de genoeglijkheid van een dorp met de vele mogelijkheden van een stad
Zwolle is een hele complete stad; lekker eten, groen, uitgaan, sport en een creatief bolwerkt. Je hoeft je er geen
moment te vervelen. We zouden alleen wat trotser op onze stad mogen en moeten zijn. Wat meer uitroepen wat we
allemaal doen. Ook buiten onze stadsgrenzen.
Ik vind dat Zwolle Ruim denkend is &zeker Dope!
Stadse grootheid met een dorps karakter, warm, gastvrij, multifunctioneel en -cultureel
Bijzonder aangenaam! Ik houd van Zwolle als leefomgeving omdat het zo’n aangename stad is. Lief, leuk en lekker
net als van een vriend. Zelfs mijn vriend, kunstenaar, uit Den Haag, die voornamelijk werkt in de randstad heeft
per 1 sept zijn 070 ingeruild voor 038 op de 1e plaats voor mij maar op de 2e plaats omdat het zo’n heerlijke
aangename stad is!
Zwolle is een stad zoals vele echter met dat heerlijke dorpse karakter. Mooie stad, leuke mensen, veel initiatieven,
goede horeca, goede scholen, sterk bestuur. Het enige wat miste was dat haar inwoners af en toe wat minder trots
konden reageren op de stad maar (mede dankzij dit initiatief) gaan we de goede kant op.
Zwolle biedt een plek voor iedereen, creatieve talenten worden samengebracht, mooi voorbeeld is het schilderij van
Marit bij Koperen Kees. Prachtig centrum in een groene omgeving, heeft alles te bieden ,saamhorigheid voor hen
die er open voor staan.
Dat Zwolle niet doorheeft hoe uniek het is. Van de Hanze tot Thomas a Kempis. Als Amsterdammer woon ik hier nu
7 jaar en als mensen vragen hoe Zwolle bevalt zeg ik steeds: het is net Amsterdam in de jaren 70. Er zou langzaam
nog wat kunnen opbloeien wat in Amsterdam allang decadent geworden is. Ook sociologisch denk aan religie,
criminaliteit, cultuur enz. En Zwolle is natuurlijk de verhalen hoofdstad
Zwolle evenementenstad! Hoe meer activiteiten hoe meer teken van leven in Zwolle! Aantrekkingskracht voor jong
en oud!
Voor iedereen die t nog niet weet: Zwolle staat al jaren op de kaart, ergens ten oosten van Kampen en ten noorden
van Deventer! Even zoeken en je vindt \\\’t zo! Gaap.
Overzichtelijk, creatief, ondernemend, met veel kansen en mogelijkheden. En bewoners initiatief rijk dat zie je wel
weer met zo’n prachtig concept!
Gezellige stad en mensen, alle voorzieningen in de buurt en een prachtige groene omgeving binnen handbereik.
Zwolle it is!
Grote stad in het groen met een dorps karakter. Vriendelijk, groen, bereikbaar.
Ik denk dat Zwolle niet veel bijzonderder is dan vele andere Nl steden van vergelijkbare grootte. Dat je je er thuis
voelt (net als ik) en om bepaalde redenen trots op bent kan ik wel snappen. Maar ga eens in Groningen vragen,
daar is iedereen net zo trots op z’n stad als hier. Ook Zwolle is in de greep van grote bedrijven, heeft gemiddeld
evenveel pvv-stemmers (helaas), heeft armoedige mensen binnen de stadsgrenzen.
Trotse stad, festival stad, monumentale stad, hogescholen stad en kroegen stad.
nuchter (doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg), mooi, historisch, stad met dorpse mentaliteit (op elkaar
letten, voor elkaar zorgen), altijd wat te doen: ongewoon gewoon!
Zwolle kent veel activiteiten en er is volop creativiteit.
Bruisende stad met gewone inwoners
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Wat is jouw tip/suggestie/idee om Zwolle nog beter op de kaart te zetten?
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Tip om gewoon Zwolle Marketing hun ding te laten doen komt het gewoon goed. Beetje goed geld investeren en er
wordt goed geïnvesteerd in goede evenementen.
Wees zuinig op de oude gebouwen en het groen in en om Zwolle, culturele activiteiten passen goed in Zwolle. Meer
aandacht daarvoor!
geen idee
Betere bereikbaarheid (auto’s e fietsen)
Maak de grootste parkeerplaats vanaf de A28, erin rijden, brug over en je staat in het Centrum, daarna het
volledige Centrum Autovrij tussen 11.00 en bijv. 20.00.
Die creativiteit gezamenlijk presenteren
Juist met het bevrijdingsfestival, wat in Nederland de grootste is,en met veel andere evenementen zou de
gemeente meer interesse en hulp kunnen bieden. Er wordt vaak gesproken over een grote discotheek in Zwolle,
ik zeg: niet doen. Meer ellende dan gezelligheid. Laat de kleine ondernemers een kans krijgen en vergeet daarbij
niet hoe dodelijk leegstand van panden is voor een binnenstad, de sassenstraat is al onbetaalbaar en staat op veel
plekken leeg!
De weg is goed, de snelheid kan hoger. Maak focusgroepen met link naar BW. Groepen bestaande uit Zwollenaren
met verstand van zaken en hart voor de stad (groepen: cultuur, groen/eco, economie, sport, onderwijs, etc.) en kies
doelen zoals 2020 Zwolle CO2 neutraal, 2020 armoede vrij, etc.
Zwolle op de kaart zetten zou voor mij geen doel zijn. Ik denk wel dat de club enthousiastelingen elkaar op
meerdere plekken tegenkomt, meer aanwas zou mooi zijn! Dan blijft het verrassend.
Glasvezel uitrol ook in Zwolle. Want helaas lopen wij in Zwolle daarmee erg achter.
Zoveel dingen zijn zo bijzonder dat je ze niet meer opmerkt door ze gewoon te zijn gaan vinden. Mijn tip zou
zijn gewoon door doen en gewoon nog meer evenementen blijven organiseren. Gewoon meer geld steken in het
toerisme waardoor er gewoon meer mensen komen naar het gewone Zwolle wat gewoon Zwolle zal blijven.
Snelle en duidelijke berichtgeving via media (en zeker internet) over activiteiten/ evenementen/ initiatieven enz. die
binnen Zwolle op grote schaal maar ook op kleine schaal plaatsvinden. Bijvoorbeeld middels 1 centraal bekend
loket, waar men vroegtijdig e.e.a. aan kan melden.
Zwolle zou het centrum meer moeten uitdragen nadat de aanblik grote markt met spoed opgeknapt is. De
gebouwen van ABN, krant en Rabobank zouden prioriteit moeten zijn, hierdoor krijgt het centrum een slordige en
vieze uitstraling, Aanpakken dus. Geef de gebouwen een doel!
Mis het onderwijs, Zwolle heeft zulke goede scholen, van speciaal tot hoge scholen, vanuit de hele regio komen
leerlingen-studenten daarom deze kant op.
Een organische groei laten plaatsvinden en de buurgemeenten daarbij betrekken - regiodenken
Meer feesten, minder \\\’dorps\\\’ denken.
Zal ik nog es over nadenken! Maar voor jullie: ga gewoon door met gewoon zwolle!
Meer hipheid in de stad!
Niks zwolle is gewoon zwolle
stoppen met geloof in oude projecten...bouwblok rode torenplein, bankenlocatie en extra winkels katwoldeplein
Meer richting media bv. televisie
Zwolle als stad met vele gezichten profileren en daar echt voor gaan (zie ook vraag 2). Ambassadeurs vinden om
stad te vermarkten, eens niet zo bescheiden zijn, meer trots mag, inzetten social media, bedenken welke bekende
Nederlanders/Zwollenaars je in kunt zetten.
Ik ben zelf een kunstenares en zou niets liever willen dat Zwolle ook een echte kunststad. Zoals bijvoorbeeld
Ootmarsum.
Een eigen glossy van Zwolle uitbrengen. Architectuurwandeling/route. Bijzondere \’gewone\’ mensen in de
schijnwerpers zetten, er gebeurt zoveel aan mantelzorg, vrijwilligerswerk etc TV Zwolle beter laten werken. Meer
items over Zwolle op TV-Oost, vind ik echt te weinig, we zijn wel de provinciehoofdstad! Grote Zwolle-Quiz net als
de wetenschapsquiz of zo, met echt moeilijke vragen als een soort feuilleton in de Peperbus.
We mogen allemaal best een beetje trotser zijn op onze stad!
neem de tijd
Het glazen huis van 3fm op de markt!
Ik ga er persoonlijk alles aan doen om Zwolle vanuit de kinderboeken die ik schrijf op de kaart te zetten. Het liefst
in originele crossmediale combinatie met andere talenten die hier rondlopen! Maggelgroet, Karin Vrielink
Ecodrome behouden voor de stad en regio en daarbij \’claim\’ ik alvast de volgende \’bijzonder ...\’-slogan.
Bijzonder natuurlijk: Expeditie Ecodrome Zwolle, ook @gewoonzwolle. Meer info gewenst of in gesprek? Mail:
p.verbaast@ecodrome.nl
Het feit dat Zwolle niet zo heel bekend is, maakt de stad ook wat ze is. NIet te veel aan de grote klok hangen dus...
Maar laten we ons profileren als muziekstad. We zijn alles wat onze grote broer Den Haag pretendeert te zijn!
zorg dat er een paar goede discotheken komen dat zet zwolle beter op de kaart als uitgaans stad
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Laten we een power site maken waar al het fantastische nieuws over Zwolle wekelijks. Wordt verzameld. In
mooie rubrieken onderverdeeld. Veel mensen weten niet wat Zwolle allemaal doet, heeft, kan. Zo’n site kan dat
collectieve geheugen en bewustzijn flinke boost geven. En dan op alle overheidssites, sites van Zwolse bedrijven
en organisaties een zeer herkenbare link + logo naar die site. De site kan net als Wikipedia worden bijgehouden
door vrijwillige superpromotors van Zwolle. Count me in, @henk038
Allemaal nieuwe inwoners invliegen.
meer cultuur! en FC Zwolle in de eredivisie!
er gebeurt zo veel, voor de buitenwereld is alleen het BFO zichtbaar...Laat zien wat je hebt!
bijzonder jong! (leuk kind op de foto: we vergrijzen niet...integendeel) bezonder lekker: Jonnie Boer of Sander Dol
bijzonder mooi! architect bij mooi gebouw of \’gids in dracht\’ bij sassenpoort Kortom: campagne is top!
www.madeinzwolle.nl binnenkort online. Aanbod van alle zwolse creatieve professionals en gelinkt aan een
stadswerkplaats
Zwolle heeft een unieke positie als het gaat om klassieke muziek. sommige concertseries zijn alleen in het
concertgebouw Amsterdam én in Zwolle te horen. we hebben een rijk aanbod aan muziek, een goed draaiend
conservatorium en een grote schare publiek. wat mij betreft gaat zwolle zich veel meer als klassieke muziek-stad
profileren!
Dit is al een enorm goed nieuw initiatief!
Zwolle moet nationaal veel vaker in beeld komen. Bijvoorbeeld door een Marcopolo boekje uit tegeven en ook
regelmatig op televisie Zwolle te presenteren, tijdens de reclame blokken. Daarbij moeten met name de kwaliteiten
van de stad genoemd worden. En dus niet Zwolle neerzetten als een doorsnee provinciestadje wat nu nog teveel
gebeurt. Zwolle moet veel meer gepresenteerd worden als een belangrijke centrumstad op zowel economisch
gebied als op het gebied van onderwijs en toerisme. Zwolle onderscheidt zich namelijk op veel gebieden al,
zoals Windesheim met 20.000 studenten, het grootste niet academische ziekenhuis. Belangrijke Nederlandse
hoofdkantoren en natuurlijk de historische binnenstad, wat ook niet elke stad heeft.
Zwolle kan bruisender door minder regelgeving bijvoorbeeld t.a.v. de horeca (geen muziek als de deur openstaat!)
Om op 11.11.11 De Dag van de Duurzaamheid samen de stad GROEN kleuren. Samen met Groenkapje in Green
Mood
Daar mot ik nog ff over nadenken.
Toeristen bevragen op hun leukste ervaring (formulier). Tip van de maand. Na verloop van tijd de tips bundelen in
boekje en relatiegeschenk van maken
Volgens mij zouden we minder in de bureaucratie moeten denken bij het vertegenwoordigen van onze stad. Volgens
mij vergaderen we er wel heel veel over, maar komt er bar weinig van de grond. Dit initiatief is een prachtige
voorzet. Gewoon doen. NIet van dat benauwde.
Hip Hop
Laat de toeristen hun weg beter naar en in Zwolle vinden, maak de zondagen spectaculairder en toegankelijker
voor de Zwollenaar en de toeristen. Als oude Hanzestad moet er toch meer kunnen met Zwolle
De niet ‘bekende’ zwollenaren die buiten zwolle wel naam en faam hebben eens te waarderen om aandacht aan
hun te schenken. Bijvoorbeeld aan jonge talenten zoals Viona van Dijk, die een tassencollectie voor Chesterfield
heeft ontworpen en nu een eigen sieradenlijn opzet. Dat ipv de geeikte koppen zoals jan vane, erben wennemars
etc die toch al in de belangstelling staan, maar echte vernieuwers, die uiteindelijk uit zwolle vertrekken, omdat het
klimaat niet is zoals in de randstad, waar mensen gemotiveerd worden door hun omgeving. Dan blijven ze wellicht
in de toekomst wel in zwolle omdat het bijzonder aangenaam ondernemen is.
Gewoon doorgaan zoals we bezig zijn en met initiatieven zoals deze komen we er wel. Misschien niet overal
nummer 1 in willen proberen te zijn maar tevreden zijn met een plaats in de hoogste regionen (waar we nu al
verkeren, denk aan horeca, onderwijs, groen en bestuur)
Een heikel punt blijft de bereikbaarheid van het centrum.
er moet iets gebeuren als het station heropent. Groot feest, alles present: van ondernemers tot historici. Zelfs
betrokken bij project in Windesheidm (lectoraat ouderenzorg) over koppeling cultureel erfgoed en reminicientie. Wat
een schatkamer voor Zwolse verhalen hebben ouderen! O.a. over hoe het spoor vroeger was
Durf anders te zijn en bouw niet alleen op eerdere succesformules!
Meer ruchtbaarheid geven aan bijzondere initiatieven en verder kijken dan Zwolle. Bewoners betrekken bij dit
initiatief, want als die torts zijn dragen ze dat ook uit. Maar wel gewoon blijven (net als deze campagne! Well Done!
Initiatieven als deze ontwikkelen, sportieve en muziekevenementen. Glazen huis van 3fm Serious Request naar
Zwolle krijgen.
Zwolle heeft alles (behalve Ikea :)) )maar is te onbekend. Luiken voor de ramen vandaan en communiceren maar.
Goed initiatief
Een doel stellen Zwolle minimaal 1 x per week in het landelijk nieuws te krijgen. Met initiatieven vanuit de mensen,
aan heel Nl laten zien dat de mensen zelf dingen kunnen, een mening hebben en niet afhankelijk zijn van wat hun
opgedragen wordt.
Zwolle mist een universiteit.

•

•
•

betere marketing en promotie door een meer deskundige club (ZwolleMarketing is m.i. alleen zichtbaar door
herhalen van acties van anderen en optellen van aantal vermeldingen in de krant. ik mis een strategie, duidelijke
visie en lef...); 2.) maak Zwolle van de Zwollenaren (nodig ZWOLSE!! marketing-/reclamebureau\’s uit voor
gezamenlijk formuleren en uitvoeren van een grandioos idee om Zwolle op de kaart te zetten en toets dit tussentijd
bij inwoners voor gratis mond-tot-mond reclame en breed draagvlak); 3.) De wereld houdt niet op na Amersfoort!
Nederland is klein, Zwolle is niet ver. Bovendien vanuit elk deel van het land makkelijk bereikbaar via weg of
spoor; 4.) ga uit van totaalpakketten, laat zien dat Zwolle divers is: dagje shoppen/cultuur/wandelen + culinaire
hoogstandjes + heerlijk slapen = gewoon zwolle!
Acties als Gewoon Zwolle! zijn prima. Zwollenaren kennen vaak een soort valse bescheidenheid. Door het woord
“gewoon” te koppelen aan “bijzonder!” stappen we hier misschien gemakkelijker overheen.
Zwolle werkt aan zelfbewustzijn.

Borrias
Sanne Rozenberg
Gildestraat 17
8263 AH Kampen

Conclusies en hoe nu verder ...
Terugkijkend op deze campagne hadden we niet durven dromen dat er zoveel aandacht was voor dit initiatief! Blijkbaar
hebben we een ‘snaar’ geraakt bij veel Zwollenaren en is er een beweging op gang gekomen die niet te stoppen is,
mits je het vuurtje blijft aanwakkeren. Promotie van een stad werkt het beste als inwoners de stad zelf als bijzonder
ervaren. Vanuit die trots, die we met deze campagne hebben willen mobiliseren kun je met geringe investeringen een
beweging op gang krijgen. Naar onze mening is “bijzonder ... gewoonzwolle!” op alle niveaus van stadsmarketing in te
zetten op voorwaarde dat we zelf trots zijn op de bijzondere kenmerken van Zwolle en deze uit willen dragen! Wij zijn
dat in ieder geval en blijven graag op welke manier dan ook betrokken bij de promotie van Zwolle!

een city marketing campagne ...
vanuit het niets!

een city marketing campagne ...
zo ineens bij de fc

Cijfers bezoek website

1509 unieke bezoekers
met 6845 page views
in 13 dagen

21 aug. 2011 - 20 sep. 2011
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Cijfers Twitter (op 21 september snel groeiend!)

821 volgers uit vooral
Zwolle en 122 tweets

Cijfers Facebook

119 vrienden,
30 likes van vrienden
en 55 van personen

Op 7 oktober organiseren we in Hedon een geweldige avond met de titel:

“bijzonder FEEST ... gewoon zwolle!”
Waarom? Nou omdat er die avond ‘toevallig’ een artiest is uitgevallen en wij heel graag jullie willen bedanken voor alle
reacties op onze website, twitter, facebook en Hyves!
En een bijzonder feest wordt het zeker! Wij zijn nog volop bezig met het programma voor de avond. Inmiddels hebben
enkele Zwolse artiesten al aangegeven (belangeloos) mee te willen werken. Bertolf, Rico, Typhoon komt met z’n broer
Blaxtar, Muppetstuff is van de partij! De voltallige Blaas of Glory komt deze avond spelen en presenteren vol Zwolse
trots hun nieuwe videoclip met in de hoofdrol Tygo Gernandt (wereld première). Esther Groenenberg wil het feest ook
niet missen en zingt graag mee!
Oh ja ... De Stadsbakker komt ook en herintroduceert de unieke ‘Zwolsche Pof’, een speciaal Zwols broodje, zodat
iedereen ook nog eens met een gevulde maag naar huis kan ... ;-)
Wij willen de avond extra bijzonder maken door bijzondere ‘ongewone’ combinaties van diverse Zwolse artiesten op
het podium te zetten. Een “bijzonder feest ... gewoon zwolle!”
In het kader van ‘Samen Maken We De Stad’ willen we graag samen met jullie dit feest organiseren. Hieronder kun je
je ideeën en suggesties achterlaten. Wie mag er niet ontbreken? Welke ongebruikelijke combinatie zie je graag op het
podium ... Vertel het ons en wij gaan ons best doen om het mogelijk te maken!
... en de toegang is GRATIS! Kom je ook?
De toegang is vrijdag 7 oktober GRATIS, maar kaarten moeten wel gereserveerd worden. Dit kan eenvoudig door
even een mailtje te sturen naar programma@hedon-zwolle.nl. Doe dit wel voor 7 oktober 17:00 uur zodat Hedon in de
gelegenheid is je te noteren. Per aanvraag kunnen maximaal twee personen worden doorgegeven.

Stand op 21 september 11:59 AM is 203 reserveringen!

initiatiefnemers van gewoon zwolle!

Arjan Biel en Marius Woldberg
http://www.gewoonzwolle.nl
gewoonzwolle@gewoonzwolle.nl
volg ons ook via:
www.twitter.com/gewoonzwolle
www.facebook.com/gewoonzwolle
www.gewoon-zwolle.hyves.nl

met speciale dank aan:
ambassadeurs
Typhoon > Fakkelteitgroep
Sticks > Fakkelteitgroep
Marit Otto > kunstenaar
Ralph Keuning > Museum de Fundatie
Corine den Hollander > Nazorgcentrum Intermezzo
Arend Kisteman > De Stadsbakker
Diederik Meijntjes > sportparkmanager De Pelikaan

partners die ook hebben afgezien ... ;-)
Margreet Vloon fotografische vormgeving
team gewoon biel. > Nick Ratering, Marion ter Stege, Darius Rosendahl, Marleen Annema
Netzodruk
JCDecaux (reductie billboard en geplande affichage)
Theo Smits (foto’s in stadion)
team Hedon Zwolle > Erik Delobel, Marjon Hulsink (zaal en assist in programmering)
Rob Bults (inbreng aanvullend netwerk)
Yourhosting (naamloos geregistreerde webhosting)
Kaartje2Go
FC Zwolle
en ... verschillende leaks ;-) en perscontacten

Voor ‘bijzonder feest!’ > Bertolf, Muppetstuff, Typhoon, Blaas of Glory, Rico, Sticks, Esther Groenenberg,
Blaxtar ... Wim ten Hove (nog steeds aan de lobby) en meer volgen ...
Hen willen wij bedanken voor het belangeloos meewerken aan ons initiatief op 7 oktober!

Tot slot: dank aan alle volgers voor het volgen en de input. Zonder de Zwollenaar geen gewoon zwolle! gevoel.

wat vind jij bijzonder aan zwolle?
laat het weten via gewoonzwolle.nl

momentopname van
21 september 2011
11:59 AM

