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Inhoud 

• Doel van het project en stappenplan 

• Conclusies fase 1 

• Aanbevelingen en hoe nu verder 

 

• Bijlage 1. SWOT Data analyse (desk research) 

• Hoe ziet Flevoland er uit? Wat zeggen de cijfers over de vraag en het aanbod 

op de arbeidsmarkt? Wat zijn sterktes en zwaktes? 

 

• Bijlage 2. SWOT Sector ontwikkelingen (desk research en interviews) 

• Wat komt er op ons af? Wat zijn nationale ontwikkelingen in de voor Flevoland 

relevante sectoren? Wat zijn kansen en bedreigingen? 

 

• Bijlage 3. SWOT Werksessie 17 februari: 

• Samen aan de slag: SWOT analyse 

• Samen aan de slag: strategie 

 

= Terug naar 

SWOT 

leeswijzer 

Hyperlink in slideshow 
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Doel van het project 

Formuleren van een (gedragen) Human Capital Agenda (HCA) voor de 

provincie: 

• een visie op de provinciale arbeidsmarkt en economie 

- op basis van feiten over de huidige arbeidsmarkt en economie 

binnen de provincie en ontwikkelingen 

- integraal, opdat bij initiatieven gericht op de regionale economische 

ontwikkeling van meet af aan rekening gehouden kan worden met 

impact op human capital 

 

• een SWOT-analyse voor Human Capital in de Provincie 

 

• een uitvoeringsagenda, met acties en heldere rollen/taken voor alle 

stakeholders (provincie, bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen) 
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Aanpak van het project - stappenplan 
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Conclusies 

 

1. Sterkte: ruimte om te experimenteren (pioniersgeest, kiemen zaaien, 

fysieke ruimte). 

2. Zwakte: arbeidspotentieel is relatief zwak en de afstand tot de vraag 

groeit (laag opleidingsniveau, hoge werkloosheid, mismatch blijkend 

uit in- en uitgaande pendel). 

3. Kansen: er is groeipotentie in Flevoland in specifieke sectoren en 

door gebiedsontwikkeling. 

4. Bedreigingen: het ontbreekt binnen de provincie aan voorwaarden 

voor zelfstandige hotspots.  

 

 

NB. Zie de bijlagen voor meer details en onderbouwing van de SWOT 
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Blinde vlekken en uitdagingen (1) 

 

Blinde vlekken 

1. Hele sectoren zijn niet in beeld bij de Provincie. 

2. Onvoldoende zicht op wat bedrijven nodig hebben als het gaat om 

menselijk kapitaal. 

3. Geen zicht op hoe representatief de beeldvorming over de lokale 

ondernemers is. 

4. Geen zicht op waar de beroepsbevolking behoefte aan heeft. 

 

Uitdagingen 

1. Kiemen laten groeien. 

2. Versterken van het volledige menselijk kapitaal in de provincie. 

3. Werkgelegenheidsmotoren ondersteunen. 

4. Samenwerking binnen de provincie én bovenregionaal. 
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Blinde vlekken en uitdagingen (2) 

• Groeibriljanten (cross-overs) zijn nog klein en kwetsbaar. Om te kunnen 

groeien moeten deze gekoesterd en gestimuleerd worden. 

• Groeibriljanten en topsectoren vormen slechts een beperkt deel van de 

regionale werkgelegenheid. De Provincie heeft een blinde vlek voor het 

overige deel van de bedrijvigheid. Stimuleer ook concurrentiekracht en 

innovatievermogen van andere bedrijven (sectoren waar veel 

werkgelegenheid zit en groeipotentieel). 

 

• Nog onduidelijk hoe het beschikbare menselijk kapitaal aansluit op de vraag 

naar arbeid in de diverse kansrijke sectoren. Er is onvoldoende inzicht in de 

vraag naar arbeid vanuit de bedrijven en er is onvoldoende inzicht in het 

ontwikkelpotentieel van de beroepsbevolking. 

• Voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod moet niet alleen worden 

geïnvesteerd in goede aansluiting vanuit het toeleidend onderwijs, maar ook in 

leven lang leren van werkenden (duurzame inzetbaarheid, mobiliteit). 

 

• Er zijn kansen voor lokale werkgelegenheidsgroei bij gebiedsontwikkeling, 

maar dit is niet vanzelfsprekend. Partijen maken niet automatisch gebruik van 

lokaal menselijk kapitaal. 
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Blinde vlekken en uitdagingen (3) 

 

• Bovenstaande uitdagingen kunnen partijen niet alleen oplossen. Dit 

vraagt om samenwerking op het juiste niveau (lokaal, provinciaal, 

interregionaal) en de opbouw van ecosystemen (van ondernemers, 

overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen) met ruimte voor 

maatwerk passend bij het vraagstuk. 

 

• In afstemming met de andere stakeholders kan de provincie daar 

regie in nemen, verbinden, kennis leveren en/of faciliteren. 
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Aanbevelingen: hoe nu verder? 

 

1. Organiseren van vraagarticulatie en het opbouwen van lerende 

samenwerkingsverbanden op het juiste niveau (lokaal, provinciaal, 

interregionaal) in zes kansrijke ecosystemen (ondernemers, 

onderwijs, overheid, kennisinstellingen) met ieder zijn eigen 

stakeholders en specifieke uitdaging wat betreft de economische 

groei en het versterken van het menselijk kapitaal. 

 

2. Zorg voor de juiste kennisonderbouwing voor het mogelijk maken 

van economische groei met het juiste arbeidspotentieel. 
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Zes ecosystemen en specifieke kansen 

 

1. Versterken concurrentiekracht grote sector met groeipotentie voor 

werkgelegenheid. 

2. Stimuleren werkgelegenheidsgroei in kleine innovatieve niche/cross-

overs. 

3. Gebiedsontwikkeling koppelen aan ontwikkelen van lokaal menselijk 

kapitaal. 

4. Beter inzetten van onbenut menselijk kapitaal voor een sterke lokale 

economie, door betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en 

samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs. 

5. Versterken samenwerking bedrijfsleven op lokaal niveau: slim 

organiseren van arbeid voor behoud flexibiliteit en vakmanschap. 

6. Versterken positie Flevoland als leverancier van menselijk kapitaal 

voor omringende regio’s.  
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Ecosysteem (1) 

 

1. Versterken concurrentiekracht grote sector met groeipotentie voor 

werkgelegenheid (bv. groot- en detailhandel) 

• Wat zijn de kenmerken van de sector (type bedrijven, spreiding, 

omvang)? 

• In hoeverre wordt er samengewerkt (lokaal, provinciaal, 

bovenregionaal) en waar zit concurrentie? 

• In welke specifieke functies is groei van werkgelegenheid 

verwacht? 

• Wat heeft de sector aan menselijk kapitaal nodig om de 

concurrentiekracht te versterken? 

• Hoe kan de groeipotentie van deze sector worden benut voor 

het inzetten van versterken van het lokale menselijk kapitaal? 
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Ecosysteem (2) 

 

2. Stimuleren werkgelegenheidsgroei in kleine innovatieve 

niche/cross-overs (bv. techniek/zorginnovatie, Humanimal, 

groen/grijs, Agri & Food) 

• Wat vraagt een cross-over aan specifieke kwalificaties van 

ondernemers en van werknemers en wat vraagt dit voor 

opleiding?  

• Hoe verleidt je specialisten - die nodig zijn voor innovatie - om in 

Flevoland te wonen? 

• Hoe stimuleer je werkgelegenheidsgroei bij groeibriljanten - 

waar ligt het kantelpunt? 

• Hoe kwetsbaar zijn de niches in Flevoland ten opzichte van 

concurrenten elders? 

• Wat is de toegevoegde waarde van Flevoland in bovenregionale 

samenwerking in deze niches of cross-overs? 
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Ecosysteem (3) 

 

3. Gebiedsontwikkeling koppelen aan ontwikkelen van lokaal menselijk 

kapitaal (bv. Lelystad Airport, Floriade, Flevokust) 

• Welke bedrijvigheid wordt er verwacht bij gebiedsontwikkeling 

en welke specifieke vraag naar arbeid ontstaat hierbij (omvang, 

kwalificaties)? 

• Hoe zorg je er voor dat de lokale beroepsbevolking hiervoor (op 

tijd en adequaat) is opgeleid? 

• Hoe kun je gebiedsontwikkeling benutten voor het versterken 

van het lokale menselijk kapitaal? 

• Hoe zorg je er voor dat ontwikkelaars van de gebieden ook 

daadwerkelijk gebruik maken van lokaal aanbod van menselijk 

kapitaal? 
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Ecosysteem (4) 

 

4. Beter inzetten van onbenut menselijk kapitaal voor een sterke lokale 

economie, door betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en 

samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs (bv. in grote 

gemeente met hoge werkloosheid, zoals Lelystad) 

• Welke bedrijvigheid draagt bij aan het versterken van de lokale 

economie, waar zit groei en waar zit krimp? 

• Wat hebben lokale ondernemers nodig om economisch rendabel 

te blijven? 

• Hoe zorg je ervoor dat de lokale beroepsbevolking de juiste 

keuzes maakt ten aanzien van de (in de toekomst) gevraagde 

opleiding en kwalificaties? 

• Hoe kun je het lokale menselijk kapitaal beter aan laten sluiten 

bij de lokale vraag naar arbeid (opleiden, leven lang leren, 

intersectorale mobiliteit)? 
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Ecosysteem (5) 

 

5. Versterken samenwerking bedrijfsleven op lokaal niveau: slim 

organiseren van arbeid voor behoud flexibiliteit en vakmanschap 

(kleine gemeente met bedrijvigheid met vergelijkbare problematiek 

bv. Emmeloord - maakindustrie, Dronten – Agri & Food of recreatie)  

• Hoe kunnen bedrijven op lokaal niveau van elkaar leren en 

samenwerken bij het slim en flexibel inzetten van hun menselijk 

kapitaal nu en in de toekomst? 

• Welke mogelijkheden zijn er voor het vergroten van de interne 

en externe flexibiliteit van het personeel, zonder dat dit ten koste 

gaat van betrokkenheid en vakmanschap? 

• Hoe kunnen bedrijven op lokaal niveau samenwerken bij het 

vinden en binden van personeel met de juiste vakbekwaamheid, 

motivatie en inzet? 

• Welke ondersteuning kunnen andere (intermediaire) partijen 

bieden aan MKB-ondernemers? 
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Ecosysteem (6) 

 

6. Versterken positie Flevoland als leverancier van menselijk kapitaal 

voor omringende regio’s (bv. Dronten als pendelgebied; Almere als 

pendelgebied MRA) 

• Welk menselijk kapitaal wordt er door Flevoland geleverd aan 

omringende regio’s? 

• Wat zijn de kenmerken van de uitgaande (en ingaande) pendel? 

• Wat zijn motieven van inwoners van Flevoland om in Flevoland 

te wonen en in omringende regio’s te werken? 

• Wat zijn motieven van inwoners van omringende regio’s om in 

Flevoland te werken? 

• Wat zijn kansen en bedreigingen voor het lokale menselijk 

kapitaal die samenhangen met de in- en uitgaande pendel? 
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Doelen fase 2 

 

• Komen tot een gedifferentieerde vraagarticulatie vanuit de zes 

ecosystemen met als uitkomst input voor een Human Capital Agenda.  

• In de input voor de Human Capital agenda zijn per ecosysteem de rollen van 

de diverse stakeholders, inclusief die van de Provincie Flevoland als 

stakeholder, gedefinieerd.  

• Daarnaast beschrijven we de gemeenschappelijke lessons learned. 

• Een eerste plan van aanpak voor het opbouwen van lerende 

samenwerkingsverbanden. 

• Een overzicht van relevante databronnen en de beschikbaarheid 

daarvan voor juiste kennisonderbouwing van de mate van inclusiviteit 

en innovativiteit van de Provincie Flevoland. 
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Wat willen we weten van de ecosystemen? 

 

• Wie zijn de samenwerkingspartners en de concurrenten? 

• Waardoor wordt het ecosysteem begrensd (regio, samenwerking in 

de keten, op terrein van innovatie, inzet van arbeid, tijd)? 

• Wat is het doel van het ecosysteem en hoe draagt het bij aan een 

innovatieve en inclusieve regio? (innovatie, werkgelegenheidsgroei, 

inclusie) 

• Wat heeft het ecosysteem nodig om het doel te bereiken (mensen en 

middelen)? 

• In hoeverre is dit beschikbaar binnen en buiten het ecosysteem? 

• Kan wat niet beschikbaar is van buiten komen of moet het ontwikkeld 

worden? 

• Wat kun je oplossen en op welk niveau (lokaal, provinciaal, 

bovenregionaal niveau)? 

• Wat is de rol van alle stakeholders of wat zou deze kunnen zijn 

(ondernemers, onderwijs, overheid, kennisinstellingen)? 

• Wat zijn de resultaten en wat heeft hier aan bijgedragen? 
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Bijlage 1. SWOT Data analyse (desk research) 

= Terug naar 

SWOT 

leeswijzer 

Hyperlink in slideshow 
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Bronnen (1): data analyse 

 

Data analyse provincie Flevoland: 

• Provincie: Economie en Arbeidsmarkt 2013-2014, Flevoland in 

beeld en cijfers 

• Economische Verkenningen MRA 2015 

• ABF Research Arbeidsmarktonderzoek 2013 

• ROA AIS 2018, Regionale verschillen Mbo (NB Arbeidsmarktregio 

Flevoland) 

• CBS Statline, Regionale Rekeningen (De regionale economie) 

• UWV Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie 

• SEO Toekomst Arbeidsmarkt Metropoolregio (Volkerink et al. 2012) 

• TNO Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2005-2013), 

Werkgevers Enquête Arbeid (WEA 2012) 

• ING: Factsheets regionale economie, Regio’s in 2015 
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SWOT (1): sterkte en zwakte (data Flevoland) 
Sterkte: 

 

• Ruimte om te experimenteren 

• Veel investeringen in infrastructuur 

• Goede bedrijfsprestaties (zelfoordeel) 

• Groeiend HBO onderwijs  

 

• Veel banen in handel en gezondheidszorg 

 

• Werkgelegenheid gegroeid (2009-2013) (i.h.b. zorg en 

ICT. Horeca en groot- en detailhandel gegroeid)  

• Groeiende werkgelegenheid verwacht tot 2018 (i.h.b. 

zorg, diensten, onderwijs, bouw, groothandel, ICT, 

transport en opslag, horeca en detailhandel) 

 

Zwakte: 

 

• Hoge werkloosheid, dalende participatie  (inactiviteit, 

uitkering) 

• Beperkte inclusiviteit 

• Negatieve vermogens(ongelijkheid) (vooral hypotheken 

onder water?) 

 

• Beperkte innovativiteit 

• Weinig investeringen in R&D 

 

• Veel banen in zakelijke diensten 

• Werkgelegenheid gedaald (2009-2013) (i.h.b. in 

zakelijke en financiële dienstverlening, bouw, industrie, 

transport, landbouw en visserij en openbaar bestuur) 

• Dalende werkgelegenheid verwacht tot 2018 (i.h.b. in 

landbouw en visserij, openbaar bestuur, industrie) 

Sterkte of zwakte?: 

• Dynamiek: veel starters (en opheffingen) 

• Uitgaande pendel (leverancier van arbeid voor andere regio's) 

• Jonge beroepsbevolking, echter relatief sterke vergrijzing 

• Aansluiting MBO onderwijs gemiddeld, maar kan beter 

 

• Dalende werkgelegenheid (2009-2013) in topsectoren Agri & Food, Tuinbouw, HTSM (totaal aandeel 2013: 15%); 

Groeiende werkgelegenheid (2009-2013) in topsectoren Logistiek, Chemie (totaal aandeel 2013: 4%) 
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Overzicht arbeidsaanbod Flevoland 

Niet 

Beroepsbevolking 

15-64 jaar

73.700

Aantal inwoners 

Flevoland 15 – 64 

jaar

272.400

Beroepsbevolking 

15-64 jaar

198.700

Huishouding/zorg 

+/- 7.500 

Uitgaande pendel 

83.800

Werkloos 

(werkzoekenden)

20.100

Wonend en werkend 

in Flevoland

94.800 

(2014: 87.474)

Inkomende pendel 

45.000 

(2014: 23.685)

Onderwijs 

+/- 25.000

(Vervroegd) pensioen 

+/- 8.500

Ziek/ Ao

+/- 16.000

Bron: Flevoland 

Economie en 

Arbeidsmarkt 2013-2014 
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Werkloosheidspercentage 
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Participatie dalende lijn ... 
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Bruto participatiegraad NL Bruto participatiegraad FL

Netto participatie Nederland Netto participatiegraad Flevoland
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Bevolking (15-64), werkzaam, werkloos of niet 

beroepsbevolking 

66.000; 53%; 90%

141000
153000157000161000163000165000173000182000182000178000179000179000

171.000; 64%; 88%

7.000; 6%; 10%

23.000; 9%; 12%

52.000; 42%; 0%

75.000; 28%; 0%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

werkzame beroepsbevolking werkloze beroepsbevolking niet beroepsbevolking

Bron: CBS Statline, 2014 



27 

R15035/060.11269 

© TNO 2015 

Gebruik van regelingen en voorzieningen 

Bron: CBS 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/meer-dan-de-helft-van-alle-huishoudens-maakt-gebruik-van-sociale-regelingen.htm
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Bijstandsgerechtigden 2004-2014 
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Leeftijdsverdeling werkzame beroepsbevolking 
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Bron: CBS Statline, 2014  
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Bevolking (15-65) (opleiding) 

Bron: CBS Statline, 2014  
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Vermogensongelijkheid 

Bron: EVMRA, 2015 
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Inclusief ondernemen in Flevoland 

0 10 20 30 40 50 60

Inclusief bedrijf (personen uit kwetsbare groepen aangenomen)

Inclusief bedrijf (% personen uit kwetsbare groepen in dienst)

Belemmeringen

De verwachte kosten van begeleiding

Financiële risico's door productiviteitsverlies

De verwachte organisatorische rompslomp

Het werk in onze vestiging leent zich er niet voor

Onbekendheid met waar kwetsbare werkzoekenden kunnen
worden gevonden

Kwetsbare werkzoekenden solliciteren niet bij onze vestiging

Er zijn geen belemmeringen

Anders

Weet niet

NL overig

Flevoland

Bron: WEA 2012 
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(Eind)onderwijs Flevoland 

MBO
- ROC van Flevoland (breed) 
- Groenhorst College (groen) 
- ROC Top (niveau 3,4)
HBO
- CAH Vilentum Almere  (biologie, 

leefomgeving)
- Windesheim Flevoland (breed)

MBO
- ROC van Flevoland (breed)
- Groenhorst College (groen)
- Landstede (G&W O&O)

MBO
- Groenhorst College (groen) 
- Landstede  (niveau 1,2)
HBO
- CAH Vilentum (Agri, food, 

natuur & leefomgeving, 
biologisch)

MBO
- Friese Poort (breed)
- Groenhorst College (groen)

MBO: Berechja College 
(Nautisch, T&L)
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Aansluiting mbo onderwijs kan beter 

 

Gemiddelde mbo doelmatigheid, maar… 

• Hoogste mbo werkloosheid (17%) van NL (11%) 

• Lage netto arbeidsparticipatie (werkzaam) 

• Laagste % ‘match’ (58%), maar verschillen klein (NL: 61%),  

• Eventueel aandachtspunt horizontale mismatch (opleidingsrichting) 

• Minst tevreden over de aansluiting onderwijs-werk (76%) (NL: 79%) 

• Gemiddelde spijt van opleidingskeuze 

• Na Utrecht de grootste ‘pendel’ 

• 65% van de mbo’ers die wonen in Flevoland, werken ook in Flevoland (NL: 

87%) 

• 33% werkt echter in een aangrenzende provincie (NL: 10%) 

• Zelfde geldt voor mbo’ers die in Flevoland woonden tijdens de opleiding  

Bron: ROA, 2013 
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Overzicht mbo doelmatigheid (bron: ROA) 

http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/pdf_publications/2013/ROA_R_2013_11.pdf
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Werkloosheid mbo’ers Flevoland 

Bron: ROA 
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Netto arbeidsparticipatie MBO-schoolverlaters 

Bron: ROA 
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Aansluiting werk opleiding MBO-ers 

Bron: ROA 
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Onvrede met aansluiting mbo opleiding-baan 

Bron: ROA 
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Tevredenheid MBO-ers aansluiting onderwijs en werk 

Bron: ROA 
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Spijt van de opleidingskeuze MBO-schoolverlaters 

Bron: ROA 
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Pendel MBO-ers 

Bron: ROA 
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Uitgaande pendel... (% mbo’ers dat na de opleiding 

de arbeidsmarktregio verlaat) 
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Deelname aan scholing/cursussen 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cursus gevolgd

Wanneer?

In werktijd

In mijn vrije tijd

Deels in werktijd, deels in vrije tijd

Hoeveel dagen?

Wie nam het initiatief?

Ikzelf

Mijn werkgever

Mijn werkgever en ikzelf samen

Anders

Wie betaalde?

Ikzelf

Mijn werkgever

Mijn werkgever en ikzelf samen

Anders

Wat was het doel?

Mijn huidige werk beter kunnen doen

Om kunnen gaan met toekomstige veranderingen in mijn…

Mijn kansen op werk in de toekomst vergroten

Nu opleiding nodig?

Nee, geen behoefte aan een opleiding of cursus

Ja, om mijn huidige werk beter te kunnen doen

Ja, om toekomstige veranderingen in mijn huidige baan aan te…

Ja, om mijn kansen op werk in de toekomst te vergroten

NL

FL

Bron: NEA, 2013 
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Kwaliteit banen naar sector 

Bron: ROA 

Parttime 

%

Aantal 

arbeidsuren

Flexibel 

werk %

Zelfstandig 

%

Training 

<6mnd %

Training >= 

6mnd %

Verzuim 

%

Overwerk 

%

Landbouw, bosbouw en visserij -1,0 0,9 4,0 -5,0 6,0 2,0 . .

Voedings- en genotmiddelenindustrie 4,0 -1,2 16,0 -3,0 0,0 9,0 . .

Chemische industrie 11,0 -1,2 8,0 0,0 -3,0 -1,0 . .

Metaalindustrie -8,0 1,5 -2,0 9,0 -2,0 -2,0 . .

Overige industrie 0,0 0,1 -1,0 8,0 -1,0 1,0 . .

Energie . . . . . . . .

Bouwnijverheid -2,0 1,1 -2,0 2,0 0,0 3,0 4,0 0,0

Detailhandel -1,0 0,1 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 2,0 2,0

Groothandel 3,0 -0,5 -1,0 2,0 1,0 -3,0 -2,0 0,0

Vervoer en opslag 1,0 -0,5 1,0 -1,0 1,0 -1,0 3,0 -8,0 

Horeca -4,0 -1,5 -11,0 -10,0 1,0 -5,0 . .

Informatie en communicatie -2,0 0,7 1,0 0,0 -4,0 -1,0 . -14,0 

Financiële dienstverlening en onroerend goed -4,0 0,4 0,0 -5,0 1,0 1,0 . -2,0 

Specialistische zakelijke dienstverlening 3,0 -0,6 -1,0 -6,0 0,0 -4,0 -1,0 -1,0 

Verhuur en overige zakelijke dienstverlening 1,0 0,6 -8,0 0,0 5,0 -1,0 -3,0 12,0

Openbaar bestuur en overheidsdiensten -3,0 0,4 0,0 0,0 -1,0 3,0 2,0 -1,0 

Onderwijs -4,0 0,6 1,0 -1,0 2,0 3,0 5,0 5,0

Zorg 0,0 -0,9 1,0 -5,0 -1,0 4,0 0,0 -7,0 

Welzijn -1,0 0,1 1,0 3,0 1,0 3,0 5,0 1,0

Cultuur sport en recreatie 6,0 -0,5 16,0 -1,0 -2,0 -5,0 . .

Overige dienstverlening, huishoudens en extraterritoriale organisaties 5,0 -0,2 . 4,0 -1,0 5,0 . .

Hoger dan NL >5%-punt

Lager dan NL >5%-punt
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Deeltijdwerk 

Bron: ABF, 2013 
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Flexibele schil naar regio (2007) 

CBS: Gringhuis, De Vries & Michiels (nog te verschijnen) 

%

Totaal 18,51

Groningen 19,79

Friesland 17,79

Drenthe 17,36

Overijssel 17,96

Flevoland 20,01
Gelderland 17,82

Utrecht 18,62

Noord-Holland 19,34

Zuid-Holland 18,94

Zeeland 17,84

Noord-Brabant 17,82

Limburg 18,39
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Werkgelegenheid (aantal vestigingen) 

Bron: Economie en Arbeidsmarkt Flevoland, 2013-2014, bewerking TNO 
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Starters en opheffingen 

Bron: Economie en Arbeidsmarkt Flevoland, 2013-2014 
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Bron: www.flevoland.nl/flevoland-in-beeld-en-cij/Feiten-en-cijfers/downloads/banengroei/banen-per-sector/ 

Banengroei naar sector 
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Ontwikkeling banen per topsector in Flevoland, 

2009-2013 

Bron: Economie en Arbeidsmarkt Flevoland, 2013-2014 (o.b.v. vestigingsregister provincie Flevoland) 
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Werkgelegenheid (aantal arbeidsplaatsen) 

Bron: Economie en Arbeidsmarkt Flevoland, 2013-2014, bewerking TNO 
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Werkgelegenheid naar sector (arbeidsplaatsen) 

Bron: Economie en Arbeidsmarkt Flevoland, 2013-2014, bewerking TNO 
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Werkgelegenheid tot 2018 

Bron: ROA Arbeidsmarktinformatiesysteem AIS, 2013-2018 

-3 -2 -1 0 1 2 3
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Banengroei en groei potentiële beroepsbevolking 

Bron: Rekenmodel SEO Economisch Onderzoek, gebaseerd op cijfers van CBS (2011a) en LISA (2011) 
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Beroepenstructuur (opleidingsniveau in %) 

Bron: CBS Statline 2014 
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Bedrijfsprestaties volgens werkgevers zelf 

Bron: WEA, 2012 
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Investeringen in vaste activa naar type, 2012 

Bron: CBS, regionale rekeningen 
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Investeringen R&D 

Bron: CBS, regionale rekeningen 
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Innovativiteit 
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Innovativiteit in Flevoland 

Bron: WEA, 2012 
0 20 40 60 80 100
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Wij proberen vaak nieuwe ideeën uit

Wij zijn creatief in onze werkwijze

Wij zijn vaak een van de eersten met nieuwe diensten en
producten

Wij bieden innovatieve oplossingen voor klanten

Wij zoeken naar nieuwe manieren om problemen op te
lossen

NL overig
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Bijlage 2. SWOT Sector ontwikkelingen 

(desk research en interviews) 

= Terug naar 

SWOT 

leeswijzer 

Hyperlink in slideshow 
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Bronnen (2): sector ontwikkelingen 

 

Ontwikkelingen in de relevante sectoren Nederland: 

• CBS Monitor Topsectoren 2014 

• ABN Amro, Rabobank en ING, verschillende sector-studies 

• UWV, sectorbeschrijvingen, 2013/2014 

• UWV, Sectoren in beeld - analyserapport, 2014 

• LEI/WUR Agrarische sector in NL naar 2020 

• Verschillende brancherapporten (FME, Koninklijke Horeca NL, etc.) 

 

Regionale ontwikkeling: 

• Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Regionale 

Hotspots, Broedplaats voor innovatie, oktober 2014 

• Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid. Briljante 

bedrijven. Effectieve ecosystemen voor ambitieuze ondernemers. 

Advies 85. AWT, Maart 2014 

 

Aangevuld met interviews beleidsadviseurs Provincie Flevoland 
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SWOT (2): wat is naar voren gekomen in interviews? 
Sterkte
• Gunstige vestigingsvoorwaarden
• Beschikbaarheid van grond
• Goede bereikbaarheid, centraal gelegen
• Ruimte om te experimenteren

• Specialistische bedrijven op snijvlak gezondheid mens en dier, 
biomedische services

• Aanwezigheid (10-20) composietenbedrijven en combi met 
agrarische productie (biocomposiet)

• Toename aantal studenten HBO (CAH en Windesheim
Flevoland)

Zwakte
• Woonprovincie (mensen werken elders)
• Provinciale grenzen, afhankelijk van anderen
• Veel zzp en kleine bedrijven
• MBO provincie, voor innovatie is ook HBO/WO nodig

• Vaardigheden MKB ondernemer: omgaan met nieuwe klanten 
(ziekenhuizen), schaalvergroting (agro), innovatie 

• Gering innovatievermogen agro (Chinezen willen geen volle 
grond)

• Ontbreken van grote kennispartner en grote bedrijven 
(composieten); 

• Sterke concurrenten elders (Flevoland te kleinschalig)

Kansen
• Duurzame voedselproductie, schaarste energie en 

grondstoffen

• Toenemende behoefte aan crossovers (vb. medicinale 
cannabis; groen en techniek i.s.m. Gelderland en Overijssel) 
toepassing technologie in Agro/Food (agrotechniek) 

• Intentieverklaring bouwend NL composietenbouw; toepassing 
composieten in maakindustrie (circulaire economie), boten en 
bruggen

• Uitvoeringsagenda Humanimal
• Floriade
• Lelystad Airport (werkgelegenheid in facilitaire diensten)
• OMALA (haven)
• GWIA (samenwerking TNO – Almere)
• Proeffabriek NLR

Bedreigingen
• Specialistische kennis nodig in Humanimal (combi met 

data/ict); behoefte aan personeel met medische achtergrond 
én kennis van technologie

• Crisis in de bouw bedreiging voor composieten
• Daling in agro, weinig ketengericht of innovatief

• Gebrek aan samenhang binnen de provincie
• Eenrichtingverkeer Provincie-Gemeenten
• Geen goede vraagarticulatie bedrijven
• Afhankelijkheid van andere regio’s
• Subsidie gedreven initiatieven

• Ontbreken van omgeving voor internationaal ondernemende 
bedrijven 

• Jongeren trekken naar de Randstad



65 

R15035/060.11269 

© TNO 2015 

SWOT (3): kansen en bedreigingen (literatuur) 

Kansen 

 
Demografisch 

• Bevolking in Flevoland groeit niet meer, maar 

oplopende leeftijd kan leiden tot meer lokale vraag 

(o.a. detailhandel) 

• Vergrijzing zorgt in Nederland voor toenemende vraag 

naar zorg en veroorzaakt vervangingsvraag (overheid 

& onderwijs)  

Economisch 

• Groeipotentieel in sectoren en gebiedsontwikkeling 

• Opkomende economieën zorgen in Nederland voor 

nieuwe (afzet)markten (Agri & Food, groothandel)  

Technologisch  

• Technologische ontwikkeling (informatisering, 

automatisering, materialen) biedt in het algemeen 

kansen voor nieuwe (combi)functies. Maar ook voor 

specialistische bedrijvigheid zoals Agritechniek 

Ecologisch  

• Algemene toename in vraag naar duurzaam 

geproduceerde energie, voeding en goederen  

 Politiek/geografisch  

• Beperking van groei Schiphol biedt kansen voor 

Lelystad Airport 

• Algemene toename in vraag naar (data)beveiliging 

(ICT) 

Bedreigingen 

 
Economisch 

• Toenemende concurrentie uit opkomende 

economieën (voor Nederlandse (maak)industrie) 

• Economische groei leidt niet automatisch tot meer 

werkgelegenheid. Stijging arbeidsproductiviteit in 

Nederland (industrie) en schaalvergroting (Agri & 

Food) 

 

Technologisch  

• Technologische ontwikkelingen (informatisering, 

automatisering) zet werkgelegenheid in Nederland 

onder druk (specifiek voor middenkader) in sectoren 

Agri & Techniek, fin/zakelijke dienstverlening, 

overheid en (maak)industrie 

 

Politiek/geografisch  

• Krimpende budgetten bij de overheid zet 

werkgelegenheid in Nederland onder druk.   

• (Kostenbesparende) veranderingen en 

beleidswijzigingen in de zorg zetten de 

werkgelegenheid onder druk 

 

Innovatie 

• Ontbrekende randvoorwaarden voor zelfstandige 

hotspots 
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Bevolkingsontwikkeling Flevoland 
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Regionale hotspots  

“Regionale hotspots zijn geografische clusters van bedrijven, 

kennisinstellingen en andere partners die een netwerk vormen en zich 

samen richten op innovatie.” * De Adviesraad voor Wetenschap, 

Technologie en Innovatie onderscheidt drie typen regionale hotspots:  
• Engineering hotspot (zoals Brainport): Flevoland heeft geen grote 

aansprekende en wervende bedrijven; Kansen voor bovenregionale 

samenwerking wel te koppelen aan: Lelystad Airport i.s.m. Schiphol en 

Compoworld/NLR; 

• Wetenschapsgedreven hotspot (zoals BioSciencePark of Kennispart Twente): 

Flevoland heeft geen grote kennisinstelling; Initiatieven voor bovenregionale 

samenwerking: Wageningen heeft/participeert in een aantal 

onderzoeksfaciliteiten/proeftuinen in Lelystad; CVI (dierziekten) Animal 

Science/Livestock, PPO AGV (gewassen) en Accress (Bio Energie). Verder 

nog Compoworld in Marknesse; 

• Stedelijke hotspot: mogelijke voedingsbodem in en rond Almere i.s.m. de 

MRA (GWIA-zorginnovatie, Jan van Es, Big data Value center); 

aantrekkingskracht Amsterdam binnen de MRA echter sterk. 

Bron: Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Regionale Hotspots, Broedplaats voor innovatie, oktober 2014 
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Samenvatting kansrijke sectoren 

1. (Maak)industrie, HTSM (lokale eco) 

• (techn) innovatie verhoogt arbeidsproductiviteit, afname werkgelegenheid 

• Door veranderende eisen tekort aan flexibele vakspecialisten 

• Belang van lokale ecosysteem voor ontwikkeling van de sector 

• Is omvang van bedrijventerreinen en provincie voldoende? 

2. Niches, opkomende sectoren 

• Aanwezigheid cross-overs: gezondheid mens en dier, (bio)composiet 

• Groei werkgelegenheid in creatieve industrie en in ICT 

• Veranderende kwalificatiestructuur 

• Welke kwalificaties zijn nodig en hoe omvangrijk kan werkgelegenheid zijn/worden? 

3. Landbouw en visserij 

• Slechts beperkt aandeel in werkgelegenheid  

• Schaalvergroting en ketenintegratie 

• Kansen in internationale markt en van belang voor cross-overs 

• Bovenregionale samenwerking nodig, hoe benut je de kracht Flevoland hierin? 

4. Handel (groothandel en detailhandel) 

• Groot aandeel in regionale werkgelegenheid en verdere groei verwacht 

• Relatief hoog opleidingsniveau en veel zij-instroom in groothandel  

• Detailhandel weinig innovatief, veel flexbanen 

• Blinde vlek in focus Provincie 

• Wat hebben deze bedrijven nodig en hoe creëer je een sterke sector met focus op de regio? 

5. Zorg (techniek voor zorg als niche) 

• Groot aandeel in regionale werkgelegenheid 

• Verandering in functies 

• Sector relevant voor opkomende cross-overs in LSH 

• Publiek private samenwerking gewenst 
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Financiële/zakelijke diensten & ICT: trends in 

Nederland 

• Verdergaande automatisering & digitalisering van (financiële) dienstverlening 

(thuisbankieren/verzekeren, beslisregels in software, slimme beveiligingscamera’s. IT als 

kritische succesfactor; (“Data driven”) Kansen in analyse van big data * /** 

• Dynamiek in de markt; toename nichespelers, ZZP en nieuwe innovatieve spelers, maar 

ook schaalvergroting (investeringen) en consolidatie. 

• Aandeel specialistische zakelijke diensten (technisch) en IT groeit* 

• Groei ICT met name richting van nieuwe technologieën; transitie naar Cloud (ook voor 

MKB), kansen voor Big Data, Internet of Things, 3D printing, Geo-informatie. Krimp in 

traditionele media***  

• Groei van (behoefte aan) controle, toezicht, security (IT) certificering en accreditering 

(IT)*/***  

 

*  Bron: Sectoren in beeld: Analyserapport (UWV, december 2014) 

**  Bron: Visie op sectoren 2014; Zakelijke dienstverlening (ABN AMRO) 

*** Bron: Sectorbeschrijving Informatie & Communicatie (UWV, september 2014) 
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Financiële/zakelijke diensten & ICT: impact op 

arbeid 

• Omvat in totaal 23,6% van de werkgelegenheid in Flevoland, groei in ICT (7%) maar forse 

daling in Fin/zakelijke dienstverlening (2009-2013)*  

• Landelijke (structurele) krimp in financiële diensten (-6%), Groei in specialistische zakelijke 

diensten, vnl. technische diensten (+10%) ICT (=1%) tot 2019** 

• Middensegment bij (financiële) diensten onder druk (door automatisering) Toename van 

functies gerelateerd aan data analyse, controle en toezicht** 

• Functiehuis ICT verandert; Toename vraag HBO, krimp MBO, toename combinatiefuncties 

met ICT component en “vertalers” van IT naar eindgebruiker**/*** 

• Blijvend investeren in ICT kennis noodzakelijk door snelle veroudering. Vraag naar 

technisch/conceptueel denken en projectmatig werken (HBO)**/***  

*  Bron: Economie & arbeidsmarkt Flevoland 2013-2014 (Provincie Flevoland) 

**  Bron: Sectoren in beeld: Analyserapport (UWV, december 2014) 

*** Bron: Sectorbeschrijving Informatie & Communicatie (UWV, september 2014) 
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Groothandel: trends in Nederland 

• Leveren elders geproduceerde goederen aan bedrijfsmatige afnemers (en deels 

voorraadbeheer). 420 miljard omzet. 520.000 banen en 40% van import en export in NL* 

• Sector relatief goed gepresteerd in crisisjaren, lichte daling omzet**  

• Toekomstverwachtingen voor NL matig positief***  

• Groeiende internationale oriëntatie, kansen voor Nederlandse bedrijven bij opkomende 

economieën*  

• Innovatieve, dynamische en productieve sector (NL). ICT en automatisering: internet als 

‘intermediair’, meer concurrentie & productiviteitsverbetering*  

*  Bron: Sectorbeschrijving Groothandel (UWV, november 2013) 

**  Bron: CBS 

*** Bron: ING & Rabobank sectorinformatie 
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Groothandel: impact op arbeid 

• Werkgelegenheid licht gedaald door crisis (NL). Arbeidsmarktperspectieven zijn “zeer 

gunstig” in Flevoland*  

• Verwachte groei van aantal banen van werknemers van 4,6% tussen 2013 en 2018 en 

5,2% groei van aantal zelfstandigen (NL) 

• “Grote banen”, weinig flex (3-6%), veel zij-instroom, minder instroom schoolverlaters, 

weinig verloop*, (NL) 

• Relatief hoog opleidingsniveau en verwachting is dat dat verder toeneemt (NL) 

• Groothandels zien schaarste bij technisch-commercieel medewerkers (NL)  

• Automatisering in de magazijnen leidt tot in de productiviteitsverbetering (UWV, 2013) en 

vernietiging van banen*  

Bron: Sectorbeschrijving Groothandel (UWV, november 2013) 



73 

R15035/060.11269 

© TNO 2015 

Detailhandels: trends in Nederland 

• Economie: Afhankelijk van besteedbaar inkomen (binnenland) en 

consumentenvertrouwen… voor komende jaren zeer beperkte groei van omzet verwacht 

(UWV, 2013)…en afhankelijk van groei bevolking* 

• Verschil tussen food (stijgende omzet in crisis, 1/3 van de banen in de sector) en non food 

(dalende omzet in crisis)*  

• Technologie: internetshopping… multi-channel… online bestedingen tussen 2007 en 2012 

bijna verdubbeld (8,4% van de omzet)* 

Bron: Sectorbeschrijving detailhandel (UWV, oktober 2013) 



74 

R15035/060.11269 

© TNO 2015 

Detailhandels: impact op arbeid 

• Relatief gunstige ontwikkeling 2009-2012, aantal banen + 2,4% voor toekomst minder groei 

verwacht (tot 2018 + 1,8%) in Nederland*  

• Arbeidsmarktperspectieven “zeer gunstig” in Flevoland. (ROA 2013): Wervingsproblemen in 

Nederland voor vakkenvullers, hulpbediende en verkopers op middelbaar niveau) tot 2016. 

• Kleine(re) banen, groot verloop, veel jongeren (bijbaan), veel allochtonen (18%), weinig zij-

instroom, veel flex (ook werktijden)* 

• Veel lager en middelbaar opgeleiden, managementfuncties complexer, middenkader 

verdwijnt* 

• Kennis nieuwe technologie (internetgerelateerde banen) & klantgerichtheid (softskills en 

kennis van koopgedrag via multi-channels), productkennis in mindere mate* 

• Webwinkels leiden tot nieuwe functies; (logistiek, transport, inpakservice)* 

Bron: Sectorbeschrijving detailhandel (UWV, oktober 2013) 
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Overheid & Onderwijs: trends in Nederland 

• Globalisering, digitalisering, meer behoefte aan flexibiliteit en een veranderend 

verwachtingspatroon van burgers gevolgen voor het functioneren van overheid.* 

• Digitalisering: deel van het uitvoerende werk verdwijnt door automatiseren/ digitaliseren van 

dienstverleningsprocessen bij de overheid.* 

• Uitbesteden of samenvoegen van dienstonderdelen en groei van Shared Services bij 

overheid.* 

• Forse personeelsproblematiek als gevolg van uitstroom van personeel tussen 2015-2020 

(vergrijzing).** 

• Vooral personeelstekorten in de veiligheidsberoepen in 2016 (ROA)** 

• Extra geld voor conciërges en klassenassistenten en extra middelen voor het verbeteren 

van de ICT-vaardigheden docenten en betere begeleiding startende docenten.** 

*  Bron: Sectorbeschrijving Overheid (UWV, 2013) 

**  Bron: Arbeidsmarktprognose (UWV, 2015) 



76 

R15035/060.11269 

© TNO 2015 

Overheid & Onderwijs: impact op werkgelegenheid 

• Kwantitatief: 

- Komende jaren verdere personeelsreductie verwacht bij overheid. 

- In de totale onderwijssector zal de werkgelegenheid iets toenemen (Nationaal 

Onderwijsakkoord extra gelden voor bv. verlaging werkdruk):* 

o Sterke vergrijzing leidt de komende jaren tot toenemende vervangingsvraag. 

o Het convenant UWV-Rijk biedt perspectief aan zo’n 1.100 arbeidsgehandicapten. 

• Kwalitatief: Bij overheid zullen op termijn mogelijk de volgende knelpunten optreden:** 

• Technische functies en functies op het gebied van openbare orde en veiligheid op lager 

niveau. 

- Economische, administratieve, commerciële functies op middelbaar niveau 4 of hoger. 

- Sociaalmaatschappelijke en juridisch-bestuurlijke functies op hoger niveau. 

*  Bron: Sectorbeschrijving Overheid (UWV, 2013) 

** Bron: Arbeidsmarktprognose (UWV, 2015) 
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HTSM & Maakindustrie: trends in Nederland 

• Binnenlandse markt trekt aan, maar export blijft sneller groeien (6,5%)*/** 

• Goede vooruitzichten voor toekomst en sterke groei van investeringen, toename 8,5% in 

2014* 

• Nauwere relatie met afnemers en toeleveranciers (ontzorgen, gezamenlijke 

productontwikkeling)**/*** 

• Topsector HTSM:*** 

- forse en continue investeringen in R&D en innovatie, 

- samenwerking en ‘open innovatie’ (m.n. nanotechnologie, fotonica en geavanceerde 

metalen en composieten) 

- functionerend regionaal netwerk (‘ecosysteem’) van gespecialiseerde bedrijven 

(toeleveranciers en eindfabrikanten) en kennisinstellingen. 

*  Bron: Conjunctuurenquête najaar 2014, FME 

**  Bron: Arbeidsmarktprognose (UWV, 2015) 

*** Bron: Sectorbeschrijving De Metalektro en Metaalnijverheid (UWV, 2013) 
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HTSM & Maakindustrie: impact op arbeid 

• Werkgelegenheid in de industrie als geheel neemt trendmatig af, 2014 met 9 duizend 

afgenomen en verwachting 2015 7 duizend:* 

- Voortgaande stijging van de arbeidsproductiviteit 

- Autonome ontwikkeling van verbeterde productietechnieken 

- Investeringen in arbeidsbesparende technieken (automatisering & robotisering) om te 

kunnen blijven concurreren met het buitenland 

 

• Op termijn een groot tekort aan technici (lagere, middelbare en hogere niveaus):**/*** 

- Uitvoerende en leidinggevende technici met pensioen (16% ≥ 56 jaar) 

- Upgrading van competenties en behoefte aan bredere inzetbaarheid (lbo- en mbo-niveau 

1-2 naar mbo-niveau 3-4 en hoger opgeleid) 

- Naast vaktechnische competenties ook gedragscompetenties belangrijk 

(probleemoplossend vermogen en flexibiliteit) 

- Groeiende behoefte aan flexibilisering 

- HTSM: arrangementen om personeel uit te wisselen (e-portfolio) 

*  Bron: Sectorbeschrijving De Metalektro en Metaalnijverheid (UWV, 2013) 

**  Bron: Conjunctuurenquête najaar 2014, FME 

*** Bron: ROA. Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2011 
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Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: 

trends in Nederland 

• Groei productie Agri & Food (2011 +9%, 2012 +3%)*  

• Tuinbouw & uitgangsmaterialen (2011 +3%, 2012 -3%)*  

• Politiek: Meer marktwerking (minder quota) 

• Groeiende (wereld)bevolking & internationale oriëntatie 

• Technologie: Toename van agritechniek: Verdere automatisering, veredelen van producten 

en gegevensuitwisseling; (kans voor Flevoland; toepassen van technologie)** 

• Schaalvergroting (in Flevoland krimp van 2000 naar 1500 bedrijven komende 10 jaar 

verwacht)** Het aantal bedrijven is in de afgelopen 10 jaar met ongeveer 18% afgenomen 

(van 2276 in 2001 naar 1859 in 2011)*** 

• Duurzaamheid: Producten en productiewijze (ammoniak)…& steeds minder opbrengst per 

hectare grond (verduurzaming nodig)** 

• Ketenintegratie: Verwerken van landbouwproducten tot eindproducten** 

*  Bron: CBS, 2014 

**  Bron: interview Hans Koole cluster agri en tuinbouwuitgangsmaterialen (december 2014) 

*** Bron: Toekomst Visie Flevoland; LTO Noord 
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Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: 

impact op arbeid 

*  Bron: CBS, 2014 

** Bron: www.flevoland.nl 

***  Bron: interview Hans Koole cluster agri en tuinbouwuitgangsmaterialen (december 2014) 

• Kwantitatief: Groei werkgelegenheid Nederland  

- Agri & Food (2011 -3%, 2012 0%)*  

- Tuinbouw & uitgangsmaterialen (2011 -2%, 2012 +2%)* 

- Lange termijn trend Flevoland voor landbouw en visserij: -29% tussen 2004-2013** 

• Kwalitatief:  

- Schaalvergroting, marktwerking en ketenintegratie leidt tot vraag naar 

managementvaardigheden, ondernemerschap (innovativiteit) en hoger opgeleiden*** 

- Automatisering, digitalisering omgaan met technologie vraagt om andere 

vaardigheden*** 

- Relatief onaantrekkelijk werk voor lokale beroepsbevolking (laag loon, lange dagen, veel 

flexwerk  
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Zorg & Welzijn: trends in Nederland 

• Mondiger patiënten en vergrijzing doen zorgvraag stijgen*/** 

• Technologische innovaties in de zorg zetten door: o.a. domotica, radiologie, zorg op afstand 

en zelftesten > leidt tot nieuwe zorgconcepten** 

• Opkomst anderhalvelijnszorg; een zorgaanbod dicht bij de patiënt, met een structurele 

samenwerking tussen de medisch specialist en de eerstelijnszorg** 

• Concentratie van hoog complexe zorg, en decentralisatie van laag complexe zorg, 

afgedwongen door regelgeving en zorginkopers***  

• Decentralisatie en meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid in welzijn en jeugdzorg door 

beleidsmatige en maatschappelijke veranderingen 

• Trend naar extramurale zorg; zowel door overheidsbeleid als wens van de patiënt 

*  Bron: Sectorbeschrijving Zorg (UWV, januari 2013) 

**  Bron: Cijfers & Trends Rabobank ; Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang 

editie 2014/2015 

*** Bron: Toekomst Visie Flevoland; LTO Noord 
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Zorg & Welzijn: impact op arbeid 

*  Bron: Economie & arbeidsmarkt Flevoland 2013 (Provincie Flevoland) 

** Bron: Sectoren in beeld: Analyserapport (UWV, december 2014) 

• Omvat 15,4% van de werkgelegenheid in Flevoland, groei in 2009-2013 (17,8%)* 

• Upgrading van functies: Zorgvraag wordt complexer, verpleegkundigen krijgen een regierol 

in organiseren van ambulante zorg. Druk op werkgelegenheid niveau 2**  

• Transities in welzijn en (jeugd)zorg; nadruk op eigen verantwoordelijkheid en participatie. 

Gevraagde competenties van managers en uitvoerders veranderen** 

• Landelijk in periode 2009-2010 nog groei in werkgelegenheid, dit beeld vlakte af na 2010 

met een (forse) krimp vanaf 2013, voornamelijk in ouderen- en thuiszorg. Krimp ook in 

Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang** 

• Werkgelegenheid onder druk. Door verschuiving van intramuraal naar extramuraal en 

aanbestedingen door de gemeente (WMO)  

• Vraag naar (wijk)verpleegkundigen (middelbaar/hoger) medisch analisten (hoger) medisch 

specialisten voor GGZ, Ouderenzorg (WO) op korte en middellange termijn. Perspectief 

voor Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang ongunstig** 
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Special: Life Science & Health in NL & FL 

• Omvat circa 1% van de werkgelegenheid in Flevoland*  

• R&D voor de zorg; Voorloper in innovaties. Biedt grote kansen voor verbeteren van 

leefkwaliteit, maar onzekerheid is de norm**  

• Combinatie met technologie/techniek: Eindhoven als meest intelligente cluster wereldwijd 

op het gebied van ICT en gezondheid** 

• Groot aandeel in R&D uitgaven (13%) klein in bedrijvigheid (0,2%) en werkgelegenheid 

(0,6% 39.000 fte landelijk)** 

• Werkgevers verwachten op termijn meer moeite met vervullen vacatures HBO/WO(+). 

Vraag naar business skills & soft skills*** / **** 

*  Bron: Economie & arbeidsmarkt Flevoland 2013-2014 (Provincie Flevoland) 

**  Bron: Visie op sectoren 2014; Health & Life Science (ABN AMRO) 

*** Bron: Human Capital Agenda Lilfe Sciences & Health (Amsterdam Economic Board 2012) 



84 

R15035/060.11269 

© TNO 2015 

Bijlage 3. SWOT Werksessie 17 februari 

= Terug naar 

SWOT 

leeswijzer 

Hyperlink in slideshow 
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Werksessie: analyse 

Sterkte:

• Niches, experimenteerruimte

• Pioniersgeest

• Vestigingsvoorwaarden

• Bovenregionale oriëntatie

• Economisch weerbaar

• Ontwikkeling onderwijs

Zwakte:

• MKB – grote concurrenten

• Versnippering regio

• Zwakke vaardigheden 

ondernemer

• Gebrek aan samenwerking

• Koppeling mbo-hbo

• Beschikbaarheid menselijk 

kapitaal

• Bezuiniging/budgetten

Kansen:

• Nieuwe economie, bouwen en 

wonen

• Lelystad Airport

• Niches, cross-overs

• Technologische ontwikkeling

• Samenwerking met MRA

• Internationaal ondernemen

Bedreigingen:

• Aanbod personeel

• Afhankelijkheid van 

omliggende gebieden

• Toenemende concurrentie

• Gebrek aan partnerschap 

tussen stakeholders

• Financiële ruimte gemeenten
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Sterkte 

Niches en experimenteerruimte 
- Er zijn specialistische niche spelers in de provincie 
- Er is ruimte om te experimenteren, dat past binnen 

de Flevolandse identiteit 
- De kleinschaligheid biedt ruimte om snel te 

schakelen en de lijnen zijn kort 
 
Pioniersgeest 
- Er is een startersklimaat 
- Met 98% MKB is het ondernemersklimaat flexibel en 

veerkrachtig 
 
Vestigingsvoorwaarden 
- De vestigingsvoorwaarden zijn gunstig voor transport 

en logistiek 
- Er is ruimte voor opslag 
- De provincie is goed bereikbaar en praktisch 

toegankelijk 
 
Bovenregionale oriëntatie 
- MKB heeft boven regionale oriëntatie 
 
Economisch weerbaar 
- Er is uitzicht op groei van de werkgelegenheid bij het 

aantrekken van de economie  
- Kans op werk in toerisme 
 
Ontwikkeling onderwijs 
- CAH – agri staat sterk 
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Zwakte 
MKB – grote concurrenten 
- 98% MKB maakt de provincie kwetsbaar 
- Er zijn sterke concurrenten elders 
 
Versnippering regio – onbekende omgeving 
- Verdeelde focus op andere regio’s (MRA, Zwolle) 

zorgt voor versnippering 
- Onbekend met de omgeving 
 
Zwakke vaardigheden MKB-ondernemer 
- Hoe groot is bereidheid om nieuwe competenties te 

ontwikkelen? 
- Zwakke ondernemers/management vaardigheden 

om te kunnen innoveren of opschalen 
 
Gebrek aan samenwerking 
- Geen PPA samenwerking 
- Hebben we de behoefte van het MKB t.a.v. HC wel 

in beeld? 
- Geen gemeenschappelijke probleemdefinitie 
- Organisatievermogen bedrijfsleven 
 
Koppeling mbo-hbo 
- Doorlopende leerlijn nodig 
 
Beschikbaar menselijk kapitaal 
- Mentaliteit beroepsbevolking (klacht van werkgevers) 
- Hoge werkloosheid 
 
Bezuinigingen/budgetten 
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Kansen 
Nieuwe economie, bouwen en wonen: 
- Ontwikkeling in minder conjunctuurgevoelige 

economie 
- Ecologisch / groen /  
- Zelfbouw wonen 
- Datacenter, ICT 
 
Lelystad airport 
- Luchthavenbesluit voor 1 april 
- Kustontwikkeling 
 
Niches, cross-overs 
- Groeipotentieel 
- Voorbeelden: Cannabis, GWIA, … 
 
Technologische ontwikkeling 
- Technologie, ICT, big data 
 
Samenwerking met MRA 
- Samenwerking met Amsterdam Regio kan Flevoland 

veel opleveren 
 
Internationaal ondernemen 
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Bedreigingen 

Aanbod personeel: 
- Specialistische kennis nodig 
- Aanbod gekwalificeerd personeel bevindt zich buiten 

Flevoland 
 
Afhankelijkheid omliggende gebieden 
- Concurrentie met omliggende gebieden 
 
Toenemende concurrentie 
 
Gebrek aan partnerschap tussen stakeholders 
- Balans tussen partners onevenwichtig 
- Relatie provincie - gemeenten 
 
Financiële ruimte gemeenten 
- Beperkte ruimte bij gemeenten om knelpunten op te 

kunnen pakken 
- Krimpende budgetten 
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Werksessie: strategie 

Welke rol kan de 

Provincie daarin 

spelen?

Wat zijn de 

actiepunten?Kans x zwakte = 

verbeteren

Kans x sterkte = 

groeien

Bedreiging x sterkte = 

verdedigen

Bedreiging x zwakte = 

terugtrekken
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Verbeteren? 
Discussiepunten: 

• Stimuleren we meer werkgelegenheid bij bestaande 

bedrijven of halen we andere bedrijven binnen? 

• Wat is het imago van de provincie en hoe laten we dat 

aansluiten bij de strategie? 

• Levert een keuze voor het versterken van de 

innovatiekracht van het bedrijfsleven ook een oplossing 

voor de hoge werkloosheid? 

• Wat is het probleem dat we willen oplossen met een 

Human Capital Agenda? Willen we de innovatiekracht 

van het bedrijfsleven versterken, willen we de 

werkloosheid oplossen, willen we een optimale opbouw 

van het opleidingsaanbod realiseren?  

• Kunnen we met de andere stakeholders tot een 

gezamenlijke probleemdefinitie komen, waarin ieder 

zijn eigen rol oppakt? 

 

Acties: 

1. Inzetten op vaardigheden ondernemer: breed 

scholingsprogramma voor ondernemers (wat is er al?) 

2. Human Capital behoeften MKB in beeld brengen 

3. Ontwikkelen gezamenlijke probleemdefinitie met alle 

stakeholders (Provincie, gemeenten, bedrijven, 

onderwijsinstellingen) 

 

Rol provincie: 

• Regiovisie met aandacht voor lokale diversiteit, 

gebaseerd op cijfers 

• Informatievoorziening over behoefte, vraagarticulatie 

• Ondersteunen initiatieven en aanbod onderwijs in de 

breedte 
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Groeien? 

Discussie: 

- Welke behoefte hebben ondernemers? 

 

Acties: 

1. Lelystad Airport: realiseren lokale werkgelegenheid 

(inclusief omscholing) ook al bij de bouw en 

ontwikkeling 

2. Stimuleren innovatie, economisch beleid voor cross 

overs (arbeidspotentieel verleiden hier te wonen; 

latente opleidingsvraag ondernemersvaardigheden; 

opvolgen fast forward programma) 

3. Samenwerking Provincie Gemeente (mentaliteit 

beroepsbevolking) 

4. Vraagarticulatie vastleggen (welke behoefte heeft 

bedrijfsleven t.a.v. Human Capital?) (big data 

aanpak?) 

 

 

Rol provincie: 

- Incubator 

- Stimuleren ondernemerschap 

- Signaleren, stimuleren, faciliteren 

- Faciliteren initiatieven ondernemers t.a.v. opleiden en 

trainen zitten personeel 
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Verdedigen? 

Discussie: 

- Als de vraag vanuit bedrijven onvoldoende bekend is, 

hoe kunnen we dan instroom vanuit de opleidingen 

realiseren? 

 

Acties: 

1. Vraagarticulatie organiseren 

 

Rol Provincie: 

- Helpen ontsluiten van financieringsmogelijkheden 

- Helpen ontsluiten van het netwerk 

 

Terugtrekken? 

- Hier is (nog) geen antwoord op gegeven 

- Dat hangt (deels) samen met het ontbreken van een 

heldere vraagarticulatie en probleemdefinitie 

 



94 

R15035/060.11269 

© TNO 2015 

Samenvatting werksessie: actiepunten 

1. Probleemdefinitie 

• Vraagarticulatie organiseren: behoefte van het MKB in beeld brengen  

• Gezamenlijke probleemdefinitie ontwikkelen met alle stakeholders (Provincie, 

gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen)  

2. Stimuleren van innovatie 

• Stimuleren van innovatie, provinciaal economisch beleid  

• In de etalage zetten van cross-overs 

• Arbeidspotentieel verleiden hier te komen wonen 

3. Inzetten op vaardigheden ondernemer 

• Latente opleidingsvraag ondernemersvaardigheden in beeld brengen 

• In beeld brengen bestaand aanbod en stimuleren breed scholingsprogramma voor 

ondernemers 

• Stimuleren lerend netwerk van ondernemers 

4. Versterken regionaal arbeidspotentieel 

• Samenwerking Provincie Gemeente bij verbetering competenties en mentaliteit 

beroepsbevolking 

• Faciliteren initiatieven ondernemers t.a.v. opleiden en trainen zittend personeel 

(duurzame inzetbaarheid) 

5. Benutten ontwikkeling Lelystad Airport voor lokale werkgelegenheid 

• Realiseren regionale werkgelegenheid (inclusief omscholing) ook al bij de ontwikkeling 
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Samenvatting werksessie: rol Provincie 

Signaleren, stimuleren, faciliteren 

• Regiovisie met aandacht voor lokale diversiteit, gebaseerd op cijfers 

• Informatievoorziening over behoefte 

• Organiseren vraagarticulatie 

• Ondersteunen initiatieven en aanbod onderwijs in de breedte (zowel nieuw als zittend 

personeel als ondernemers) 

• Stimuleren ondernemerschap 

• Incubator 

• Helpen ontsluiten van financieringsmogelijkheden 

• Helpen ontsluiten van het netwerk 


