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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding en achtergrond
Voor u ligt de herijking van het Sociaal Economisch Beleid. Veel activiteiten uit de
vorige nota zijn in gang gezet of afgerond. Ook zijn er veel ontwikkelingen in de
regio. Daarnaast is er in maart 2014 een nieuw college aangetreden. Voldoende
redenen om het beleid te herijken.
Waar in 2012 het economisch beleid al is verbreed met sociale thema’s op het
gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkt, daar heeft nu een verbreding
plaatsgevonden met de sector recreatie en toerisme. Op deze wijze zijn vrijwel
alle thema’s die betrekking hebben op programma drie ‘Economische
Ontwikkeling’ van de gemeentelijke programmabegroting in één beleidsplan
gevat. Dit geeft nog meer focus op het werken aan dezelfde ambitie en
doelstellingen binnen een programma, integraliteit én helpt cross-overs te leggen.
Was het beleid in 2012 nog intern gericht, dit beleidsplan heeft een meer externe
regionale oriëntatie.
De opgaven van het Sociaal Economisch Beleid zijn gekoppeld aan een tweetal
kernopgaven uit de Sociale Structuurvisie: onderwijs en bedrijfsleven sluiten op
elkaar aan en de economische waarde van het platteland benutten.
1.2 Ambitie
De maakbaarheid van een lokale economie is niet groot vanwege de
afhankelijkheid van de landelijke, Europese en wereldeconomie. Als gemeente
hebben we weinig directe invloed op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
werkgelegenheid of de bestedingen. Toch liggen er kansen om de lokale
economie binnen de gemeente de komende jaren een impuls te geven. Als
gemeente hebben we invloed op het verbinden van onderwijs, onderzoek en
ondernemers. We kunnen onder andere sectoren met elkaar verbinden,
ontwikkelingen faciliteren en stimuleren. Om resultaten te behalen is initiatief en
daadkracht van onze ondernemers en het onderwijs noodzakelijk. De ambitie van
Noordoostpolder is dan ook:
“Noordoostpolder wil samen met ondernemers, kennisinstellingen,
onderwijs en inwoners bouwen aan een duurzame en regionale
economische infrastructuur waar sectoren met elkaar zijn verbonden en
ruimte is voor pionieren”
1.3 Doelen
De doelen van het Sociaal Economisch Beleid zijn een resultaat van bovenstaande
ambitie én sluiten aan op de doelen uit de programmabegroting. Uitvoering van
dit beleidsplan moet bijdragen aan de volgende doelen:
- Meer werkgelegenheid
- Meer bestedingen
- Meer mensen naar vermogen aan het werk
1.4 Speerpunten
De ambitie en doelen worden uitgewerkt in zes speerpunten:
Speerpunt
Speerpunt
Speerpunt
Speerpunt

1:
2:
3:
4:

Stimuleren innovatie
Regionale ontwikkelingen en acquisitie
Recreatie en Toerisme
Iedereen naar vermogen aan het werk
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Speerpunt 5: Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
Speerpunt 6: Positionering en profilering
De verbinding tussen de speerpunten is het sluiten van cross-overs tussen de
verschillende sectoren, het behoud van werkgelegenheid en de realisatie van
nieuwe werkgelegenheid. Daarbij zijn de inwoners, als (potentiële) medewerkers,
een belangrijk kapitaal voor de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats en
economische ontwikkeling. Als gemeente spelen we hierin een faciliterende rol
binnen de voorwaarden die in deze beleidsnota worden vastgelegd.
1.5 Proces opstellen beleidsplan
Ongeveer 70 verschillende ondernemers hebben deelgenomen aan de zes
NOPTALKS om als gemeente input op te halen bij het onderwijs en bedrijfsleven
voor deze nota. De besproken thema’s zijn: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt,
innovatie, recreatie en toerisme, acquisitie en regionale ontwikkelingen,
positionering en profilering (gebiedspromotie) en de effecten van de Maritieme
Servicehaven. In onderstaand tekstvak is de rode draad te lezen van deze
bijeenkomsten.
Trots
Ondanks dat de economische ontwikkelingen de laatste jaren landelijk gezien tegenvallen mogen we best wel
eens wat trotser zijn op onze plaatselijke economie. Onze inwoners hebben een prima arbeidsmoraal en de polder
heeft en geeft de ruimte om te ondernemen. Op het gebied van de pootaardappel zijn we een belangrijke
(misschien wel de belangrijkste) speler in de wereld.
We beschikken met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (vanaf nu NLR) en de Nederlandse
Algemene Keuringdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (vanaf nu NAK) over
gerenommeerde kennisinstellingen. Grote bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid zijn de afgelopen jaren
groter geworden zoals Zuidberg Techniek Holding BV en Koopman International. Ook hebben verschillende
bedrijven zich de afgelopen jaren gevestigd zoals Yellow Chips, Enercon, Wevano en Fokker.
De N50 vanaf Kampen is verbreed en er is een nieuwe Ramspolbrug gekomen die de bereikbaarheid van
Noordoostpolder vanaf Zwolle heeft vergroot. Tot slot hebben we met Schokland als werelderfgoed en het verhaal
van de ontstaansgeschiedenis van Noordoostpolder pareltjes in handen, en groeit de toeristisch-recreatieve
sector. Dat het goed gaat blijkt ook wel uit het aantal banen dat in Noordoostpolder gestegen is vorig jaar. Kortom:
er zit leven in de gemeente Noordoostpolder alleen benoemen we het te weinig! Nieuwe initiatieven kunnen hier
worden gerealiseerd.
Verbeterpunten
Is dan alles rooskleurig? Nee, zeker niet. Een belangrijk zorgpunt is het steeds verder oplopende aantal
uitkeringsgerechtigden zonder werk. Dit is een landelijke trend die ook zichtbaar is in de Noordoostpolder en waar
nadrukkelijk aandacht voor moet zijn. Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft altijd een
belangrijk punt van aandacht evenals de grondpositie en het imago.
De input is in deze nota verwerkt en daarnaast hebben alle deelnemers aan de
NOPTALKS de kans gekregen om te reageren op het concept. Daarnaast heeft de
gemeenteraad de mogelijkheid gehad om vooraf input aan te leveren voor de
herijking. Ook zijn de verslagen van de NOPTalks gedeeld met de raad.
1.6 Leeswijzer
Na deze inleiding worden de speerpunten in volgorde per hoofdstuk beschreven.
Van ieder speerpunt wordt de probleemstelling en ambitie beschreven.
Vervolgens worden de kansen aangegeven. De concrete acties per speerpunt
staan in het uitvoeringsplan in de bijlage.
In de bijlagen staan daarnaast de SWOT-analyse, evenals cijfermatig overzicht
van de lokale en regionale ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en
recreatie en toerisme.
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2.1 Probleemstelling
De afgelopen jaren is gebouwd aan een duurzame economische infrastructuur
waarin de vier O's (overheid, ondernemers, onderzoek en onderwijs) met elkaar
samenwerken. Hierbij ligt het zwaartepunt op de sectoren Agrofood,
maakindustrie (composiet) en logistiek. Dit heeft geresulteerd in het
Agrofoodcluster Noordoostpolder, Compoworld en een vervolg van Stichting
Nieuwland (glastuinbouw).
De agrarische sector werkt, in het Agrofoodcluster Noordoostpolder, aan een
innovatiekalender om de kennisvoorsprong op de rest van de wereld te behouden
en te vergroten. De hele keten, vanaf het moment dat het product van het land
komt tot dat het in de schappen ligt, is aanwezig in een straal van 30 kilometer.
Ook het onderwijs (MBO, HBO en Universiteit) zijn in het cluster
vertegenwoordigd en vormen een doorlopende leerlijn.
Compoworld stelt de onderzoeksfaciliteiten van het Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium beschikbaar voor het MKB-bedrijfsleven. Resultaat is dat
bestaande bedrijven de kans hebben gekregen om te innoveren en nieuwe
bedrijven zich hier gevestigd hebben.
Noordoostpolder beschikt met bovengenoemde clusters over een zeer innovatief
bedrijfsleven. Pionieren zit onze ondernemers in het bloed en zij zorgen daarmee
voor werkgelegenheid. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven in de toekomst ook
blijft innoveren en samenwerken. Bedrijven moeten vernieuwend blijven om de
concurrentie voor te blijven en mensen aan het werk te houden. Het is daarom
belangrijk om de verschillende innovatieregelingen te laten landen in de
gemeente Noordoostpolder. Niet om bij te dragen in individuele bedrijfsvoering,
maar om innovaties mogelijk te maken in samenwerking met de vier O´s. Bij
voorkeur gericht op een biobased economy.
2.2 Ambitie
Via innovatieve trajecten die voortkomen uit de subsidiemogelijkheden die we als
overheid hebben, realiseren we minimaal 25 arbeidsplaatsen. Daarbij wordt
ingezet op behoud van werkgelegenheid, het realiseren van nieuwe
werkgelegenheid en het realiseren van gevarieerde werkgelegenheid.
2.3 Kansen
Veel bedrijven en kennisinstellingen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt
van de verschillende innovatiefondsen die beschikbaar waren zoals de TMIregeling (technische milieu innovatie) en de Europese EFRO-gelden. De komende
jaren wordt verder ingezet op de kracht van het bestaande bedrijfsleven. Zij
moeten eenvoudig toegang hebben tot de gemeentelijke, provinciale en landelijke
innovatiefondsen.
De komende jaren wordt de focus gelegd op de sectoren agrofood,
maakindustrie/composiet en logistiek. Voor agrofood en de maakindustrie geldt
dat dit sterke sectoren zijn waarin veel mensen werken. Binnen
composietontwikkeling en logistiek zien we kansen om meer bedrijven hier naar
toe te trekken en innovaties mogelijk te maken.
Gemeentelijke mogelijkheden
Als gemeente beschikken we over procesgeld en de Zuiderzeelijngelden. De
procesgelden (€40.000 per jaar) worden ingezet om haalbaarheidsonderzoeken
voor nieuwe ontwikkelingen te financieren. Het moet hierbij vooral gaan om
samenwerking en vernieuwende (duurzame) initiatieven gericht op
werkgelegenheid.
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De Zuiderzeelijngelden zijn als compensatiegeld bedoeld omdat er geen spoorlijn
is aangelegd die het noorden, via Noordoostpolder, met de Randstad verbindt. Dit
geld kan ingezet worden voor majeure economische initiatieven met als doel het
realiseren van structurele werkgelegenheid. Er is nog € 10 miljoen beschikbaar
voor innovatieve projecten. In het huidige collegeprogramma is opgenomen dat
de Zuiderzeelijngelden ook ten goede moeten komen voor kleinere innovatieve
ontwikkelingen om de regeling dichter bij het bedrijfsleven te krijgen.
Provinciale mogelijkheden
De provincie Flevoland heeft als taak om de Europese middelen die bestemd zijn
voor economische ontwikkeling te verdelen en hier beleid voor te ontwikkelen. In
2015 zijn nieuwe gelden beschikbaar gekomen. Het betreft hier de zogenaamde
EFRO-gelden. De doelstellingen voor de komende jaren zijn BioBased economy en
innovatie. Als gemeente willen we een actieve rol spelen om onze ondernemers te
wijzen op de kansen die de provinciale (en Europese) fondsen bieden. De
aanvraag moet uiteindelijk gedaan worden door ondernemers of
kennisinstellingen.
Mogelijkheden Topsectorenbeleid
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het topsectorenbeleid is
(regionale) samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderzoek en
onderwijs noodzakelijk. Individuele bedrijven of gemeenten kunnen geen
aanspraak maken op deze geldstromen. Er ligt een kans in het benutten van
beschikbare subsidie voor (fundamenteel) onderzoek in Noordelijk Flevoland. Met
het Agrofoodcluster en Compoworld wordt geprobeerd om aansluiting te zoeken
bij de topsectoren Agro&Food en High Tech Materials.
Cross-overs stimuleren en bedrijven verbinden
Veel innovaties komen van de grond door cross-overs tussen verschillende
sectoren. Een voorbeeld is de laadschep van composiet die Kuiken (Agrotechniek)
en VABO Composites (Composiet) in samenwerking met het NLR en Compoworld
hebben ontwikkeld. Tijdens de NOPTALKS met ondernemers is naar voren
gekomen dat veel bedrijven van elkaar niet weten wat ze doen en daardoor
kansen niet zien. Voor de gemeente ligt er een taak om bedrijven met elkaar te
verbinden en met elkaar in contact te brengen.
Hiervoor wordt de komende jaren een online platform ontwikkeld waar bedrijven
zich kunnen profileren en contact kunnen zoeken met bedrijven in andere
sectoren. Het online platform biedt ook kansen om de verschillende
innovatiefondsen toe te lichten, contact te leggen met de accountmanagers
economische zaken, inspirerende webinars en het invullen van stageplaatsen
waarmee het ook als ondernemersloket gaat fungeren.
Landbouwgrond en voedselproblematiek
De gemeente heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven ondersteund die
als doel hebben duurzaam met onze landbouwgrond om te gaan. Uit recent
onderzoek is gebleken dat de vruchtbaarheid van de landbouwgrond gevaar loopt.
Agrariërs vragen steeds meer van de grond en willen in korte tijd resultaat.
Daardoor heeft de bodem geen tijd om te herstellen en raakt uitgeput.
Gezamenlijk met boeren, industrie, overheden en waterschappen moet er een
oplossing voor deze problematiek komen. Hiervoor blijven we initiatieven
ondersteunen en landelijke ontwikkelingen volgen.
Daarnaast is er een wereldwijde discussie gaande hoe alle monden in de
toekomst kunnen worden gevuld. Samen zijn Urk (Vis) en Noordoostpolder (o.a.
aardappel en uien) de voedselschuur van Flevoland en Nederland. Dat betekent
dat we wereldwijd een sterke kennispositie hebben die we verder willen benutten.
Sociaal economisch beleid 2015-2018
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Biobased Economy
We staan aan de vooravond van een wereld waarin olie niet meer de grondstof is,
maar biomassa. We zetten stappen naar een economie die draait op biomassa als
basis voor duurzame energie: biobased economy (BBE). BBE is een economie die
gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet
voor voedsel en niet-voedseltoepassingen.
Noordoostpolder is sterk in agrofood, logistiek en composieten. Noordoostpolder
kan een centrale rol spelen in de groene groei van Nederland. Bijvoorbeeld aan
het verwaarden van reststromen, het drukken van afvalkosten, het telen van
bepaalde gewassen en het zelf produceren en gebruiken van goedkope, duurzame
energie. Naast het grootste windmolenpark moet de volgende stap zijn om samen
met ondernemers toe te werken naar een duurzame en biobased economy.
Hiervoor is wel draagvlak nodig bij het bedrijfsleven in Noordoostpolder. Dit is de
eerste stap die gezet moet worden. Daarnaast liggen er ook kansen om
samenwerking te zoeken met de economische regio Zwolle. Ook daar staat
biobased economy op de agenda.
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3.1 Probleemstelling
Om concurrerend te blijven moet je regionaal samenwerken. Als gemeente zetten
we in op het maximaal faciliteren van het bestaande bedrijfsleven. Dat neemt niet
weg dat er in de regio’s om ons heen ontwikkelingen plaats vinden waar we als
gemeente voordeel uit kunnen halen. Onze inwoners werken niet alleen in de
gemeente Noordoostpolder, maar ook in de regio. Samenwerking in de
economische regio Zwolle, met de gemeenten Urk en Dronten en de andere
gemeenten in Flevoland is een randvoorwaarde voor economische groei. De vraag
is echter op welke ontwikkelingen we gaan inzetten en op welke manier?
In 2015 is onderzoek uitgevoerd naar het uitgiftetempo van bedrijventerreinen.
Hierin is aangegeven dat het realistisch is dat de gemeente gemiddeld 3 hectare
grond verkoopt per jaar. Dit is noodzakelijk voor een gezonde financiële
grondpositie. Waar liggen kansen om bedrijven van buiten de polder naar dit
gebied te trekken en daarmee ook de grondpositie te verstevigen?
3.2 Ambitie
We streven naar maximale samenwerking in de regio om werkgelegenheid te
realiseren. We streven naar de verkoop van gemiddeld drie hectare bedrijfsgrond
en willen gelijktijdig verpaupering (leegstand) op bestaande bedrijventerreinen
tegengaan. Voor de gemeentelijke acquisitie maken we gebruik van het
bestaande bedrijfsleven, op sectorniveau.
3.3 Kansen
Acquisitie door bestaande bedrijfsleven
Compoworld, Agrofoodcluster Noordoostpolder en Stichting Nieuwland
vertegenwoordigen onze sterke sectoren. Een van de opdrachten die we deze
clusters hebben meegegeven is het doen van acquisitie naar nieuwe leads van
bedrijven. Deze lijn willen we de komende jaren doorzetten. Onze ondernemers
zijn de beste ambassadeurs. De NOPTALKS hebben opgeleverd dat wij een beroep
op hen kunnen doen om bedrijven in hun netwerk te interesseren voor vestiging
in Noordoostpolder. Het online platform kan daarbij als ondersteuning dienen om
kennis te maken met het bestaande bedrijfsleven en haar cross-over
mogelijkheden.
Onderzoek naar kansen in de verwerkende industrie
De Agrofoodsector is belangrijk voor de werkgelegenheid in de gemeente
Noordoostpolder. De hele keten is aanwezig in een straal van 30 kilometer. Dit is
uniek in de wereld. Toch is er een onderdeel in de keten die de komende jaren
versterkt kan worden, namelijk de verwerkende agrarische industrie. Veel uien en
aardappelen verlaten de polder en worden elders verwerkt tot een eindproduct.
Het streven is om de komende jaren nog minimaal drie verwerkende agrofood
bedrijven naar Noordoostpolder te halen en bestaande bedrijven de kans te
bieden om de keten te optimaliseren.
Onderzoek naar kansen in de logistieke sector
In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen die er liggen in de logistieke
sector. De belangrijkste logistieke regio in Nederland zit op de lijn Rotterdam,
Breda en Venlo. Er liggen kansen om te acquireren op bedrijven die ruimte
zoeken voor langdurige opslag van materialen. Met de aanwezigheid van
Koopman International hebben we al een grote logistieke speler in huis. In
Noordoostpolder hebben we interessante kavels beschikbaar zowel qua grootte
als qua centrale ligging vlakbij de A6. Ook mag er tot 35 meter hoog worden
gebouwd. Hier kunnen we met de acquisitie gebruik van maken. We willen de
komende jaren dan ook minimaal 1 logistiek bedrijf vestigen op bedrijventerrein
De Munt.
Sociaal economisch beleid 2015-2018
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Faciliteren realisatie Maritieme Servicehaven
In 2013 zijn de regionale overheden samen met het consortium FlevoPort gestart
met een onderzoek naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van
een Maritieme Servicehaven voor de kust van Urk en Noordoostpolder. Uit de
verkenning is gebleken dat de haven haalbaar is onder een aantal voorwaarden.
De voordelen van de Maritieme Servicehaven zijn samen met het onderwijs en
bedrijfsleven van Noordoostpolder verkend. Hieruit blijkt dat de economische
structuurversterking, de werkgelegenheidseffecten en mogelijke cross-overs
tussen de maaksector en de maritieme sector grote voordelen bieden. Dit blijven
we faciliteren.
Spin off Lelystad Airport
Lelystad Airport wordt door Schiphol verder uitgebreid en veel (vakantie)vluchten
gaan vlakbij Noordoostpolder opstijgen en landen. Deze ontwikkeling levert de
regio op zich al werkgelegenheid op. Daarnaast valt er spin off te verwachten op
het gebied van wonen, werken en recreëren.
Op het gebied van werken is de verwachting dat er bedrijven naar deze
ontwikkeling toe trekken. Daarnaast gaan bedrijven zich in de regio oriënteren.
Deze bedrijven moeten we een goede aanbieding doen. Eventueel samen met de
buurgemeente Urk. Samen met bedrijfsleven wordt gezocht naar de meerwaarde
en kansen die de ontwikkeling van Lelystad Airport met zich mee brengt.
Floriade
2022.... Het lijkt nog zo ver weg maar het is dichterbij dan we denken. De
Floriade biedt Noordelijk Flevoland een podium waar we ons kunnen profileren
naar de wereld met ons glastuinbouwgebied en sterke innoverende agrarische
sector. Ook liggen er kansen om cross-overs te maken voor onze recreatieve en
toeristische ondernemers.
Economische Regio Zwolle
De gemeente is aangesloten bij de economische regio Zwolle, een regionaal
samenwerkingsverband van 19 gemeenten. Daarnaast is Noordoostpolder vanaf
2015 actief in het cluster Agro en food van de Regio Zwolle. De ambitie is om de
komende jaren onderdeel uit te blijven maken van de economische regio Zwolle.
De kracht van Kennispoort en haar innovatieadviseurs wordt onder de aandacht
gebracht van de ondernemers in Noordoostpolder. Ook wordt deelgenomen aan
regionale clusters indien ze van meerwaarde zijn, zoals het cluster Agro en Food.
Goede bedrijventerreinen
Om als vestigingsplaats interessant te zijn en te blijven is het van belang dat de
fysieke randvoorwaarden goed zijn geregeld. De bedrijventerreinen moeten veilig
zijn en een goede uitstraling hebben. Ook de digitale mogelijkheden op
bedrijventerreinen en in het buitengebied moeten worden verbeterd.
Uitgiftetempo
Door STEC is begin 2015 een onderzoek gedaan naar een realistisch uitgiftetempo
voor de komende jaren op de verschillende bedrijventerreinen. STEC heeft
geconcludeerd dat de leegstand op bestaande bedrijventerreinen acceptabel is
(zonder enige frictieleegstand zou de markt volledig op slot zitten) en dat een
uitgiftetempo van drie hectare bedrijfsgrond per jaar gemiddeld een realistisch
doel is. Ook is geconstateerd dat de bedrijfsruimtemarkt in Noordoostpolder een
sterk lokaal en regionaal karakter heeft. De meeste vraag komt uit de gemeente
zelf. Er wordt dus een sterke lokale oriëntatie gevraagd.
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Herstructurering / revitalisering
Een aantal bedrijventerreinen is in de toekomst mogelijk minder concurrerend en
is toe aan een herstructurering / revitalisatie. Het betreft hier vooral het oude
gedeelte van bedrijventerrein De Munt en de Industrieweg in Emmeloord. Als er
op deze terreinen niets gebeurt is er kans dat er verpaupering ontstaat wat een
negatief effect kan hebben op de uitstraling van Emmeloord als vestigingsplaats.
Hier moet beleid op worden ontwikkeld. Een mogelijke herstructurering vraagt
wel om een integrale aanpak en visie tussen de sectoren wonen en werken. Ook
een mogelijke herontwikkeling van de Bouwerskamp/Nijverheidsstraat moet in dit
nieuwe beleid worden meegenomen.
De Munt B
Begin jaren 2000 is De Munt B aangekocht. Deze grond is nog niet ontwikkeld
omdat eerst andere leegstaande bedrijventerreinen gevuld moeten worden. Wel
is er ruimte op dit terrein voor (grootschalige) ontwikkelingen met een regionale
uitstraling. Het bestemmingsplan wordt momenteel dan ook aangepast zodat er
ruimte ontstaat voor de vestiging van bijvoorbeeld datacenters in de gemeente
Noordoostpolder.
Tot slot komen er steeds meer signalen van ondernemers die pleiten voor de
ontwikkeling van Bedrijven Investerings Zone (BIZ) of een andere belastingregel
op bedrijventerreinen. Via een dergelijke regeling wordt extra belasting geheven
die vervolgens ook volledig ten goede komt van het gebied. Als gemeente nemen
we niet het initiatief om een dergelijke regeling van de grond te trekken, maar als
het initiatief van ondernemers komt, of een ondernemersvereniging, dan wordt in
gezamenlijkheid gezocht naar de goede oplossing.
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4.1 Probleemstelling
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de toeristischrecreatieve sector in Noordoostpolder. Ondanks de recessie heeft de sector zich
positief ontwikkeld en een groei in bestedingen en werkgelegenheid laten zien. Er
liggen kansen voor verdere ontwikkeling. Noordoostpolder staat nog niet bekend
als toeristisch gebied. Wel zijn er flinke stappen gezet. Zoals één van de
deelnemers aan de denktank recreatie en toerisme het verwoordde “we hebben
het nu niet meer over de basisinfrastructuur en individuele wensen, maar over
een stapje verder. Hoe krijgen we gezamenlijk hier de wereld naar toe en hoe
moeten we ons daar voor positioneren?". Met verschillende stakeholders is
nagedacht over hoe we gezamenlijk deze vervolgstappen kunnen zetten.
4.2 Ambitie
De ambitie uit het coalitieakkoord is de toeristisch-recreatieve sector uitdagen
Noordoostpolder nog meer op de kaart te zetten. Als gemeente vervullen we
daarin een faciliterende rol. Vanuit het sociaal-economisch beleid is de ambitie
ondernemers/organisaties uit te dagen en te faciliteren in het hier naartoe
trekken van meer toeristen en recreanten, de verblijfsduur te verlengen en de
mogelijkheden om te besteden te vergroten.
4.3 Kansen
Promotie
Door demografische ontwikkelingen en globalisering ontstaan er nieuwe
doelgroepen. Promotie is van belang om ons gebied onder de aandacht te
brengen en bekend te maken bij (potentiele) bezoekers.
Internationale bezoekers
Het NBTC verwacht dat in 2020 16 miljoen buitenlandse verblijfsgasten naar
Nederland zullen afreizen. Deze stroom internationale gasten kan zorgen voor een
extra groei van de Nederlandse economie en vraagt om een strategie van
verbinden en verspreiden want Amsterdam, als populaire bestemming, raakt
“vol”. Flevoland, als “achtertuin” van Amsterdam, biedt binnen deze strategie een
kansrijk verhaal, dat aansluit op een grote groep geïnteresseerden, het verhaal
van watermanagement en de inpoldering. Bovendien is in Noordoostpolder
‘nieuwe geschiedenis’ geschreven. De uniciteit van de ontstaansgeschiedenis is
een bijzonder ‘handelsmerk’. Afstanden in Nederland zijn voor een internationale
bezoeker relatief klein. Bezoekers moeten zich wel makkelijk kunnen verplaatsen.
“Het verhaal van Flevoland” wordt verteld aan de hand van een aantal thema’s:
• Watermanagement, de strijd tegen het water, eilanden op het droge;
• Nieuw land/inpolderingsverhaal;
• Noordoostpolder bedacht op de tekentafel, Mondriaan vanuit de lucht,
selectieproces, maakbaarheid;
• Natuur: het Waterloopbos (Voorsterbos), Schokland, tulpen, Kuinderbos;
• Architectuur: Nagele (Rietveld, platte daken).
De strategie is: een aantal trekkers, bijvoorbeeld het Waterloopbos, Schokland en
Nagele, in de “etalage” zetten en bezoekers vervolgens verleiden “de winkel” in
te trekken en de rest van het gebied te laten ontdekken. Daarbij wordt ook buiten
de regio gekeken. Iconen moeten aan elkaar verbonden worden. Het
Waterloopbos kan bijvoorbeeld verbonden worden met IJmuiden, waarvan een
schaalmodel in het Waterloopbos ligt, maar ook met waterwerken in het
buitenland. Ook wordt ingezet op het beschikbaar hebben van informatie voor de
buitenlandse gast.
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Begin 2015 heeft Flevoland samen met het NBTC de natuur gepromoot in
Duitsland via de campagne Hollands Wildness. Voor Noordoostpolder is het van
belang om aan te blijven haken bij de activiteiten van promotieorganisaties als
Toerisme Flevoland en het NBTC en promotieactiviteiten in omliggende gebieden.
Nationale bezoekers
Noordoostpolder is voor veel Nederlanders nog een onontdekt gebied. Hier liggen
kansen. De doelgroepen worden bepaald op basis van de leefstijlsegmenten van
de RECRON. Aan de hand van interessante thema’s worden deze doelgroepen
aangetrokken:
• Food: streekproducten/boerderijwinkels, Fish-Potato;
• Cultuur en architectuur: Schokland, Nagele, Urk, Vliegtuig- en
scheepswrakken;
• Natuur: het Waterloopbos (Voorsterbos), Schokland, tulpen, Kuinderbos;
• Water: IJsselmeer, randmeren en recreatieplassen.
Gebiedspromotie Toerisme en Recreatie Noordoostpolder (Toerisme Flevoland)
Om het gebied nog beter op de kaart te zetten is het nodig over een
basisvoorziening, in de vorm van een promotie-uitvoeringsorganisatie, te
beschikken. We faciliteren hierin als gemeente door een subsidie aan Toerisme
Flevoland te verstrekken. Toerisme Flevoland voert de promotieopdracht uit
onder de VVV-licentie en draagt Buitengewoon Noordoostpolder zoveel mogelijk
uit in haar promotie uitingen. De kernactiviteiten bestaan uit: (digitale)
informatievoorziening en gastheerschap, promotie en productontwikkeling en
samenwerking. Toerisme Flevoland zal in de promotie ook intensiever gaan
samenwerken met de promotieorganisaties in de buurgemeenten zoals Stichting
Urk Promotie en Waterreijck en een platform gaan bieden voor samenwerking
met en tussen ondernemers.
Buitengewoon Noordoostpolder
Voor de promotieactiviteiten geldt dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van
de slogan en het beeldmerk: Buitengewoon Noordoostpolder. Vanuit het thema
recreatie en toerisme wordt Buitengewoon Noordoostpolder de komende jaren
verder geladen door diverse activiteiten te ontplooien. Dit is uitgewerkt in het
thema profilering en positionering en wordt meegenomen in het nieuwe
campagneplan gebiedspromotie.
Samenwerking en kennisdeling
De potentie om een toeristische trekpleister van formaat te worden is aanwezig.
Dat kan alleen wanneer krachten en initiatieven gebundeld worden en dezelfde
boodschap uitgedragen wordt.
Samenwerking ondernemers
Steeds meer wordt het belang gezien van het bundelen van krachten. De
samenwerking in de sector kan verder uitgebouwd worden. Het cluster
Kuinderbos kan verder ontwikkeld worden waardoor er samenhang in het aanbod
in het gebied ontstaat en het voor een toerist of recreant interessanter wordt
langer in het gebied te verblijven. Ook de combinatie Weerribben-Wieden en
Waterloopbos (en eventueel nog verder via Schokland naar Urk) is de moeite
waard om te onderzoeken en ontwikkelen.
We stimuleren dat toeristisch ondernemers nog meer gaan samenwerken, ook
met ondernemers uit andere economische sectoren zodat er cross-overs
ontstaan. Het naar elkaar verwijzen zodat bezoekers langer in het gebied
verblijven hoort daar ook bij. Met ondernemers in het gebied kunnen afspraken
gemaakt worden over het vervullen van een gastheerschapfunctie.
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Samenwerking ondernemersvereniging en promotieorganisaties
Binnen de gemeentegrenzen blijft de gemeente intensief samenwerken met de
ondernemersvereniging RONOP, de promotieorganisaties Toerisme Flevoland,
StEP en Uit-jeTent.
Promotieorganisaties onderling moeten de samenwerking blijven intensiveren. Er
wordt één gemeenschappelijke boodschap uitgedragen en door samenwerking
kunnen efficiencyvoordelen behaald worden. Toerisme Flevoland, Uit-jeTent en
StEP hebben al mooie stappen gezet in deze samenwerking door een
Recreatiemagazine uit te brengen.
Verbinden heeft met communicatie te maken. Daar is een platform voor nodig.
Toerisme Flevoland kan dat faciliteren, zodat er één aanspreekpunt ontstaat.
Intergemeentelijke samenwerking
De gemeente Noordoostpolder gaat de komende jaren samenwerken om de
verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector te stimuleren. De
samenwerking met buurgemeente Urk wordt voortgezet. Het binnenhalen van
toeristen en recreanten via het water (cruisetoeristen), de cultuurhistorisch
aantrekkelijke combinatie van Urk en Schokland, promotie van het
fietsknooppuntennetwerk en de ZuiderZeeLijngelden zijn onderwerpen die bij
beide gemeenten op de agenda staan.
Ook de samenwerking met andere gemeenten binnen Flevoland en de regio
Zwolle wordt voortgezet. Samen met de gemeenten in Flevoland zal bijvoorbeeld
promotie van het fietsknooppuntennetwerk plaatsvinden.
Daarnaast wordt samengewerkt met de Gastvrije Randmeren om het
vaartoerisme te stimuleren. Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband
van 16 gemeenten voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve
vereniging. Omdat Noordoostpolder geen beheersproblematiek kent wordt alleen
op het thema gebiedspromotie samengewerkt.
Kennisdeling
Kennisdeling tussen ondernemers, gemeente en organisaties vindt twee maal per
jaar plaats met het Toeristisch Platform. Ook zullen recreatieve ondernemers
uitgenodigd worden voor de NOPTALKS over bijvoorbeeld de Floriade en Lelystad
Airport omdat deze ontwikkelingen kansen bieden voor toerisme. Doel is crossovers laten ontstaan.
Productontwikkeling en infrastructuur
Door de schaalvergroting en de daardoor vrijkomende agrarische erven ontstaan
er mogelijkheden voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen. De vraag naar
authentieke en unieke producten en belevingen neemt toe. Er is steeds meer
aandacht voor “eerlijke” (streek)producten, duurzaamheid en het platteland. Ook
rust en ruimte worden gewaardeerd.
Wat het bestaande aanbod betreft wordt er vooral gestuurd op verbetering van
het imago, samenwerking en kwaliteit. Voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen,
op innovatieve activiteiten die passen bij de plattelandstoeristische en
cultuurhistorische kenmerken van dit gebied. De oostrand van Noordoostpolder
en de cultuurhistorische driehoek Nagele-Urk-Schokland zijn het meest kansrijk
voor toeristische ontwikkeling, ook gezien de link naar het achterland. Het
verbinden van Weerribben-Wieden, Waterloopbos, Schokland, Urk en clustering
van het aanbod is wenselijk.
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Infrastructuur
De zichtbaarheid en bereikbaarheid van de toeristische accommodaties en
attracties moet worden vergroot door betere bewegwijzering en bebording.
Samen met de RONOP wordt onderzocht hoe dit verbeterd kan worden. We
moeten de mensen van de A6 af zien te krijgen.
De toeristische fietsinfrastructuur is in principe op orde
(fietsknooppuntennetwerk). Wel zijn er nog een aantal ontbrekende schakels,
zoals de verbinding Schokland-Nagele en de verbinding tussen de Ramspoltoren
over de dijk langs het Zwarte Meer. Met gebiedspartners, de aangrenzende
dorpen en andere overheden worden de mogelijkheden onderzocht om deze
verbinding te realiseren (Fietsbeleidsplan). Ook wordt verdere
productontwikkeling door ondernemers op het thema fietsen gestimuleerd.
Evenementen
Evenementen leveren een bijdrage aan de lokale cultuur en economie. Bestaande
populaire evenementen moeten worden gekoesterd. Waar nog een kans ligt is het
opschalen en breder uitzetten (nationaal en internationaal) van evenementen als
Pieperfestival, Tulpenfestival en Uit-jeTent. Er ligt een kans in het verleiden van
de bezoekers aan deze evenementen voor een herhaalbezoek aan
Noordoostpolder.
Schokland
Werelderfgoed Schokland kan beter benut worden als toeristische trekker. Vooral
voor een internationale bezoeker zijn werelderfgoederen interessant. Er ligt een
kans in het verbinden van Schokland met andere werelderfgoederen in
Nederland. Daarnaast is veelvuldig genoemd dat Schokland beter beleefbaar
wordt wanneer er een volwaardig museum/bezoekerscentrum gerealiseerd wordt.
Voor Schokland is een visie gemaakt: “Schokland Tijdloos mysterie” waarbij een
koers uitgezet is om Schokland meer toegevoegde waarde te geven.
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Hoofdstuk 5

Iedereen naar vermogen aan het werk
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5.1 Probleemstelling
De Participatiewet is een feit: één regeling voor iedereen die kan werken. De
gemeente is verantwoordelijk geworden voor iedereen met arbeidsvermogen. Het
doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een
arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Dit is een grote uitdaging gelet op de
huidige werkloosheidcijfers.
Daarnaast is in het Sociaal Akkoord afgesproken dat, naast onder andere de
gemeente, ook werkgevers een verantwoordelijkheid hebben om iedereen aan de
slag te krijgen: de baanafspraak. Werkgevers in Flevoland moeten samen 400
extra banen creëren vóór 2017. Indien landelijk niet wordt voldaan aan de
baanafspraak, dan volgt de quotum regeling voor werkgevers.
5.2 Ambitie
De ambitie uit het coalitieakkoord is dat inwoners in hun eigen inkomen voorzien
door het hebben van werk. Iedereen zet zich maximaal in om aan het werk te zijn
of aan het werk te gaan. In het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 staan de
uitgangspunten beschreven. Er is prioriteit gelegd op het begeleiden van mensen
naar de arbeidsmarkt. De Werkcorporatie is hiervoor verantwoordelijk, in
samenwerking met ondernemers en het onderwijs.
Vanuit het sociaal-economisch beleid is de ambitie zoveel mogelijk werkgevers te
interesseren voor het aanbieden van regulier werk of een werkervaringsplaats
voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enerzijds krijgen onze
inwoners op deze wijze zoveel mogelijk kans op werk, anderzijds helpt het
werkgevers een quotum regeling te voorkomen.
5.3 Kansen
Het feit dat in twee jaar tijd er bijna 130 Buitengewone Werkgevers zijn, het
Sociaal akkoord waarin werkgevers zichzelf een opdracht hebben gegeven banen
te creëren, maar ook de trend van bijvoorbeeld sociaal ondernemerschap zijn
resultaten van de toenemende interesse van ondernemers om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dit biedt mogelijkheden om meer
mensen aan het werk te helpen.
Uitbreiden werkgeversbenadering
In 2013 is gestart met de werkgeversbenadering waarbij de vraag van de
werkgever centraal. De werkgeversbenadering is sinds 2015 onderdeel van de
Werkcorporatie en wordt steeds verder vormgegeven. De werkgeversbenadering
beperkt zich nu nog tot de gemeente, Concern voor Werk en deels het UWV. De
basis staat, nu is het mogelijk om deze uit te bouwen met de
onderwijsinstellingen en te intensiveren met het UWV. Op deze wijze wordt
toegewerkt naar één toegang richting de werkgevers en wordt de vraag van de
werkgever steeds beter in beeld gebracht. Hierbij moeten alle individuele partijen
hun eigen belang ondergeschikt maken aan het gezamenlijk belang. Uiteindelijk
worden de resultaten voor de individuele partijen beter.
Buitengewoon werkgeverschap
In 2013 is gestart met de ‘Buitengewone Werkgevers’. De komende jaren
moeten gebruikt worden om het aantal Buitengewone Werkgevers te laten stijgen
en om de samenwerking met bestaande Buitengewone Werkgevers te
intensiveren, verder vorm te geven en te ‘laden’. In het nieuwe inkoopbeleid
worden de Buitengewone Werkgevers expliciet benoemd. Buitengewone
Werkgevers worden, daar waar mogelijk, betrokken bij het uitbrengen van
offertes.
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Regionale samenwerking
Niet alle inwoners van Noordoostpolder vinden werk in eigen gemeente. De
pendelcijfers laten zien dat de regio ook belangrijk is. Vanuit de Participatiewet
werkt Noordoostpolder samen met de arbeidsmarktregio Flevoland. Binnen de
arbeidsmarktregio is een Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) opgericht,
waarbij het invullen van de banenafspraak prioriteit heeft gekregen de eerste
jaren. Dit jaar mogelijk om gezamenlijk in één systeem te werken en vacatures
uit te wisselen. Dit vergroot de mogelijkheden en het zoekgebied van de
Werkcorporatie voor onze werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Werkgevers
krijgen in de arbeidsmarktregio allemaal dezelfde uniforme instrumenten
aangeboden, zoals jobcoaching en loonkostensubsidie. Daarnaast wordt de kans
vergroot om de vraag van de werkgever in te vullen: indien in Noordoostpolder
geen geschikte kandidaat is te vinden, is er mogelijk wel een geschikte kandidaat
in de arbeidsmarktregio. Hiermee krijgt de regionale samenwerking een
meerwaarde.
Ook is Noordoostpolder aangesloten bij de economische Regio Zwolle. Uit
pendelcijfers blijkt dat in deze regio veel inwoners van Noordoostpolder aan het
werk zijn. Deze economische regio maakt geen deel uit van de arbeidsmarktregio
Flevoland, maar de samenwerking met Regio Zwolle biedt wel kansen om ook
meerwaarde te creëren met de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek.
Banenafspraak
Werkgevers, vakbonden en overheid hebben in het Sociaal Akkoord zichzelf
verplicht om 125.000 extra banen te creëren. De Werkcorporatie stimuleert en
ondersteunt, in samenwerking met het RWF, de ondernemers in Noordoostpolder
zoveel mogelijk om hun deel van deze verplichting in te vullen. Dit kan door
onder andere naar taken in plaats van functies binnen een bedrijf te kijken of
jobcarving toe te passen. Hierdoor krijgen meer inwoners een kans op werk. De
gemeente heeft hierin een dubbelrol: ze stimuleert en ondersteunt ondernemers,
maar tegelijkertijd is ze één van de grootste werkgevers. Dit vraagt een
voorbeeldfunctie in het nakomen van de banenafspraak. Daarnaast kan de
gemeente, in samenwerking met de arbeidsmarktregio, zich inzetten voor een
positieve beeldvorming van inwoners met een arbeidsbeperking.
Publiek Private Samenwerking
De economie herstelt langzaam. Uitzendbureaus hebben in deze economische tijd
toenemend werk: ondernemers nemen nog geen mensen in dienst, maar de
werkzaamheden nemen wel toe. Het aanbod van beschikbare werknemers voor
het uitzendbureau wordt hierdoor lager. Dit biedt kansen voor de mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met de Werkcorporatie moet
Noordoostpolder samenwerking aangaan met de uitzendbureaus, om de kansen
op regulier werk te vergroten.
Sociaal ondernemerschap
Een opkomende vorm van ondernemingen zijn sociale ondernemingen. Sociale
ondernemingen zijn financieel zelfvoorzienende ondernemingen, die primair een
maatschappelijk doel nastreven met een ondernemersaanpak en verdienmodel.
Dit verdienmodel is gebaseerd op omzet uit diensten of producten, investeerders
en fondsen, subsidies of donaties. Zoals de definitie aangeeft, berust een sociale
onderneming op een ondernemersaanpak en verdienmodel. De
verantwoordelijkheid verschuift op deze wijze van overheid naar ondernemers.
Noordoostpolder zal sociale ondernemingen faciliteren en stimuleren, maar niet
zelf oprichten.
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Social Impact Bonds
Naast sociaal ondernemerschap ontstaan er nieuwe en innovatieve vormen van
investeringen: Social Impact Bonds. Bij Social Impact Bonds investeren private
partijen in de aanpak van een maatschappelijk probleem. Net zoals bij sociaal
ondernemerschap, verschuift hiermee de verantwoordelijkheid van de gemeente
naar ondernemers en wordt het financieel risico van de gemeente verlaagd. De
gemeente betaalt alleen wanneer de vooraf afgesproken prestaties zijn geleverd
die impact hebben gehad voor de inwoners (in dit geval inwoners met een afstand
tot de arbeidsmarkt). Dit wordt gedaan met het geld wat door het initiatief van
een Social Impact Bond wordt bespaard, inclusief een eventueel rendement. Dit
rendement kan voor ondernemers interessant zijn. Social Impact Bonds kunnen
een financieringsvorm voor sociale ondernemingen zijn. Noordoostpolder daagt
initiatiefnemers uit om initiatieven op het gebied van Social Impact Bonds te
starten.
Zelfstandig ondernemerschap
De arbeidsmarkt wordt flexibeler: de flexibele schil van organisaties groeit, het
aantal zzp’ers groeit en er is meer inhuur op tijdelijke projectbasis.
Noordoostpolder wil op deze ontwikkeling inspringen door mensen die een afstand
tot de arbeidsmarkt hebben, te stimuleren om zelfstandig ondernemer te worden.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het Zelfstandigen
Loket Flevoland (ZLF) en het Centrum Voor Jong Ondernemerschap (CVJO).
SROI
SROI is het maken van afspraken door de gemeente met een opdrachtnemer over
het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van de opdracht, bij
de inkoop/aanbesteding van werken, diensten of leveringen. Deze bijdrage
bestaat uit het inzetten van een bepaald aantal of percentage personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt bij het vervullen van de opdracht. Het doel van SROI
is om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan
het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om
arbeids-, stage-, of leerwerkplekken. Vanaf 2015 worden alle opdrachten die in
aanmerking komen voor een SROI paragraaf besproken met de Werkcorporatie
om de mogelijkheden te beoordelen en in te vullen.
Arbeidsmigranten
In Noordoostpolder zijn veel arbeidsmigranten actief, met name in de land- en
(glas)tuinbouw. De inzet van arbeidsmigranten kent in het hoogseizoen een piek.
De werkzaamheden in deze sector bieden kansen voor inwoners met een afstand
tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmentaliteit en –productiviteit zijn belangrijke
factoren. Via de Werkcorporatie worden deze inwoners voorbereid op het werken
in deze sector. Daarnaast moeten ondernemers door de gemeente worden
aangesproken en gestimuleerd om ook deze inwoners een kans te geven.
Gesubsidieerde instellingen en organisaties
Noordoostpolder verstrekt diverse subsidies aan instellingen en organisaties. In
de subsidieovereenkomst kunnen geen nadere eisen worden opgenomen ten
aanzien van de maatschappelijke rol van deze instellingen en organisaties voor
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stimuleren en faciliteren kan
uiteraard wel. Toerisme Flevoland is een voorbeeld organisatie waar plek is
gecreëerd voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit voorbeeld dient
de komende jaren vervolg te krijgen bij andere gesubsidieerde instellingen en
organisaties. De Werkcorporatie kan hierin faciliteren en ondersteunen.
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Hoofdstuk 6 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
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6.1 Probleemstelling
De huidige jeugdwerkloosheid en de voorspellingen dat de komende jaren er een
mismatch ontstaat op de arbeidsmarkt vragen om actie. Enerzijds om te
voorkomen dat er steeds meer jongeren geen werk kunnen vinden omdat ze niet
goed zijn opgeleid. Anderzijds om te voorkomen dat de beroepsbevolking niet
goed is opgeleid voor de vraag van de arbeidsmarkt. Daarnaast geven
werkgevers duidelijk aan dat niet alleen de startkwalificatie belangrijk is, maar
vooral ook houding en gedrag van potentiële medewerkers. Dit verdient meer
aandacht tijdens de opleiding.
Vernieuwingen op de arbeidsmarkt volgen zich in snel tempo op, waarbij de
toenemende digitalisering een belangrijk element is. Door deze ontwikkeling
kunnen werknemers niet meer functioneren met alleen een opleiding aan de start
van hun carrière. Continue scholing is nodig om mogelijke werkloosheid te
voorkomen.
Het bedrijfsleven in Noordoostpolder bestaat grotendeels uit midden- en
kleinbedrijven. Deze bedrijven hebben in het algemeen minder focus op
strategische personeelsplanning. Dit betekent dat er geen duidelijk beeld is van
de toekomstige vraag en tekorten van werknemers.
6.2 Ambitie
Een goed geschoolde beroepsbevolking is gunstig voor het vestigingsklimaat van
bedrijven. Scholieren en studenten ronden hun opleiding af met een
startkwalificatie welke van waarde is en goed aansluit op de vraag van de
arbeidsmarkt. Dit voorkomt jeugdwerkloosheid. Het is nodig dat er voldoende
stageplaatsen zijn. Ondernemers en het onderwijs werken daarom intensief
samen om opleiding en de vraag van de werkgever goed op elkaar aan te laten
sluiten en jongeren te enthousiasmeren voor deze opleidingen. De gemeente
ondersteunt om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten.
Werknemers worden gemotiveerd en gefaciliteerd om zich continue te scholen,
waardoor ze aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Hiermee wordt
toekomstige werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen.
6.3 Kansen
De afgelopen jaren is de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd.
Met name vanuit de clusters Agrofood en Compoworld én vanuit één van de
belangrijkste sectoren in Noordoostpolder: de techniek. Hier is een goede basis
gelegd om vervolgacties op in te zetten.

Werkgeversbenadering inzetten
Waar de werkgeversbenadering in eerste instantie gericht is op het uitplaatsen
naar werk, kan de werkgeversbenadering ook bijdragen in het invullen van
stageplaatsen én de toekomstige personeelsvraag in beeld brengen. Dit vraagt
om een sterke samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente, waarbij de
gemeente gebruik maakt van de Werkcorporatie. Dit kan het huidige probleem
van een aantal opleidingen met te weinig stageplaatsen op MBO niveau
wegnemen. Jongeren kunnen alleen goed geschoold de opleiding verlaten als ze
voldoende kansen en mogelijkheden hebben gekregen om in de praktijk, bij
werkgevers en te leren door middel van stages en leerwerkplekken. De gemeente
vervult hierin een voorbeeldfunctie door stageplaatsen beschikbaar te stellen.
Daarnaast kunnen opleidingen hiermee hun opleidingsaanbod continue bijstellen
aan de vraag van de arbeidsmarkt.
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Voortijdig schoolverlaten
Jongeren zonder startkwalificatie maken minder kans op werk. Als ze wel werk
hebben, zijn ze bij tegenslagen in het bedrijf vaak als één van de eersten
werkloos. Vanuit de gemeente wordt dan ook volop ingezet op het voorkomen
van voortijdig schoolverlaten door middel van RMC (Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).
Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt
Vanuit het speciaal- en praktijkonderwijs vinden jongeren vaak een werkplek bij
een werkgever. Deze jongeren kwamen voorheen veelal in aanmerking voor een
Wajong en werden begeleid door het UWV. Met de komst van de Participatiewet
vallen deze jongeren steeds vaker onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente. Nadat deze jongeren klaar zijn met school, stopt de begeleiding vanuit
school. De school heeft wel een zorgplicht, maar vrijwel geen budget voor
begeleiding. De uitdaging wordt om deze jongeren op hun werkplek te behouden
door onder andere jobcoaching. Hiervoor is een sterke samenwerking tussen
gemeente en onderwijs nodig, maar ook afstemming met de betrokken
werkgevers. Als hier onvoldoende op wordt ingezet, ontstaat hier een nieuwe
potentiële groep jongeren zonder werk.
De eisen om een beroepsgerichte opleiding te starten of bijvoorbeeld een
certificaat te halen, worden steeds hoger. Bijvoorbeeld door de komst van de
entreeopleiding of een verplicht theorie-examen bij het CBR voor het
tractorrijbewijs. Hierdoor vallen steeds meer jongeren ‘buiten de boot’. Voor deze
jongeren zou een vakopleiding in combinatie met de entreeopleiding, ontwikkeld
vanuit de principes van het speciaal- en praktijkonderwijs, een oplossing kunnen
zijn.
Leven lang leren
De verwachting is dat er de komende jaren veel arbeidsplaatsen verloren gaan of
veranderen door de toenemende digitalisering en robotisering, bijvoorbeeld in de
zakelijke dienstverlening op MBO4 niveau. Deze ontwikkelingen maken dat een
medewerker niet meer kan volstaan met het volgen van een opleiding aan de
start van de carrière. Continue (bij)scholing is noodzakelijk om als medewerker
aantrekkelijk te blijven voor de werkgever en arbeidsmarkt. Dit is de
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf. Wel heeft de gemeente
belang, want zonder deze scholing wordt de kans vergroot dat inwoners zonder
werk komen te zitten. Om deze reden stimuleert de gemeente ‘een leven lang
leren’.

Mismatch
Om ervoor te zorgen dat opleidingen goed aansluiten op de toekomstige vraag
van de werkgever, moet het personeelsverloop van de bedrijven in
Noordoostpolder in beeld worden gebracht. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld
van de sectoren en beroepen waar over een aantal jaren vraag naar is, zodat
scholen en opleidingen hun aanbod hierop kunnen aanpassen. Voor de
Werkcorporatie geeft dit een richting aan, want de Werkcorporatie richt zich op de
meer korte termijn (<2 jaar).
Een mismatch kan ook ontstaan wanneer potentiële werknemers wel de goede
startkwalificatie hebben, maar geen goede werkhouding aannemen. Volgens
ondernemers is dit steeds vaker het geval. Het is dan ook belangrijk dat scholen
en opleidingen aan dit aspect aandacht geven, evenals de Werkcorporatie bij het
begeleiden van inwoners terug naar de arbeidsmarkt.
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Imago
Techniek is een belangrijke sector wat betreft werkgelegenheid. De verwachting
van deze sector is dat ook in de toekomst er veel behoefte is aan goed opgeleid
personeel. Werkgevers in de techniek geven aan dat de sector last heeft van een
‘slecht’ imago. In samenwerking met zowel het basis-, voorgezet- als
beroepsonderwijs gaan werkgevers in de techniek hun imago verbeteren om
meer instroom van studenten op de techniekopleidingen te krijgen. De gemeente
faciliteert deze ontwikkeling met een platform voor ondernemers en onderwijs.
Aantrekken hoger onderwijs
Jongeren die hoger onderwijs willen volgen, moeten de Noordoostpolder verlaten.
Een deel kiest ervoor om buiten Noordoostpolder te gaan wonen. Het
bedrijfsleven heeft wel behoefte aan hoger opgeleide werknemers. Jongeren die
hoger onderwijs volgen, worden gestimuleerd om hun kennis bij bedrijven in
Noordoostpolder in te zetten. Dit vergroot het innovatief vermogen van deze
bedrijven.
De bestaande clusters in Noordoostpolder kunnen ervoor zorgen dat er
(onderdelen van) hoger onderwijs in Noordoostpolder verder wordt ontwikkeld en
aangeboden. Clustervorming versterkt de aantrekkelijkheid voor instellingen van
hoger onderwijs om dit aan te bieden.
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7.1 Probleemstelling
Promotie is nodig omdat we een gemeente willen zijn waarin mensen graag
wonen, werken en recreëren. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het
verbeteren van het imago van Noordoostpolder. Een goed imago verbetert het
vestigingsklimaat, wat onontbeerlijk is voor het aantrekken van nieuwe
bedrijvigheid, toeristen en recreanten en inwoners. Dit is voor een deel gelukt,
maar het kan beter. Gebiedspromotie is geen sprint maar een marathon. We zijn
als gebied onbekend. Hiervoor is het campagneplan Gebiedspromotie opgesteld
met de slogan “Buitengewoon Noordoostpolder” en passend beeldmerk.
7.2 Ambitie
In 2018 staat Noordoostpolder op de kaart. Het profiel van Noordoostpolder is bij
een ieder bekend: vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en een uniek gebied
om een bezoek aan te brengen. De gebiedspromotie krijgt de komende jaren
verder vorm. We willen de ambassadeurs, waaronder onze ondernemers, in ons
gebied gebruiken om Noordoostpolder beter op de kaart te zetten en de
naamsbekendheid van Noordoostpolder positief te beïnvloeden.
7.3 Kansen
Buitengewoon Noordoostpolder
De belangrijkste doelstelling van de gebiedspromotie is het positief beïnvloeden
van het imago en de naamsbekendheid van Noordoostpolder. Met de slogan en
het beeldmerk “Buitengewoon Noordoostpolder” wordt ook de komende jaren de
publiciteit gezocht om dit gebied op de kaart te zetten. In 2015 wordt weer een
campagneplan opgesteld met daarin de koers voor de komende jaren.
Buitengewoon kwaliteitskeurmerk
Er wordt een Buitengewoon kwaliteitskeurmerk ontwikkeld, waarbij de gemeente
het bedrijfsleven uitdaagt dit op de markt te zetten. Dit moet aansluiten bij de
kernwaarden van Buitengewoon Noordoostpolder: duurzaam/energiek,
ruimte/ligging en open/toegankelijk. Een voorbeeld is dat op de verpakkingen van
onze “exportproducten” dit merk komt te staan.
Buitengewone labels
Voor werken en recreëren kan met aparte labels gewerkt worden: Buitengewoon
recreëren en Buitengewoon ondernemen/werken. Door met labels te werken voor
de verschillende thema’s wordt meer betrokkenheid en draagvlak gecreëerd.
Samen met ondernemers, clusters en promotieorganisaties worden de
verschillende labels geladen.

World Potato City
Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs slaan we de handen ineen om
World Potato City tot een begrip in heel Nederland en daarbuiten te laten
uitgroeien!’ is de ambitie uit het coalitieakkoord. Er is veel kennis aanwezig. De
polder is voorloper op het gebied van innovatie in de hele productieketen van
(poot)aardappelen. Door het inzetten op versterking van de positie van
Emmeloord als World Potato City kan een extra bijdrage worden geleverd aan de
werkgelegenheid in de gemeente Noordoostpolder.
Marketing, innovatie en kennis op het gebied van potato
Het agrofoodcluster speelt een belangrijke rol in de profilering van World Potato
City. Met het agrofoodcluster wordt naar mogelijkheden gezocht om activiteiten
met betrekking tot marketing, innovatie en kennis op het gebied van
pootaardappelen op te zetten. World Potato City moet resulteren in innovatieve
ontwikkelingen, een kenniscentrum op het gebied van pootaardappelen en een
toename van de werkgelegenheid.
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Potato Europe
De vakbeurs Potato Europe vindt in 2017 weer plaats in Emmeloord. Een kans om
bedrijven te verleiden om naar Noordoostpolder te komen. Ook wordt samen met
Toerisme Flevoland naar mogelijkheden gezocht om dit te benutten in het kader
van de campagne “Buitengewoon Noordoostpolder”. Dit met als doel de vele
bezoekers aan de vakbeurs bekend te maken met Noordoostpolder en te
interesseren voor een vervolgbezoek aan ons gebied.
Food experience
Naast de interesse van de zakelijke markt, raken ook steeds meer consumenten
nieuwsgierig en geïnteresseerd naar de herkomst van producten. Consumenten
vinden het belangrijk dat streekproducten herleidbaar zijn naar de boer, een
duidelijke streekaanduiding hebben, er geen sprake is van massaproductie en dat
de streekproducten overal te koop zijn. De kwaliteiten van het product: vers,
betrouwbaar en lekker worden gewaardeerd. De verbinding tussen boer en burger
en het verhaal van de producent worden als grootste kracht gezien. Dit biedt
kansen voor Noordoostpolder om de producten waar we bekend om staan, zoals
de aardappel en de tulp, beter “beleefbaar” te maken.
Het is wenselijk een Food Experience te ontwikkelen. Hierin worden kennis en
beleving gebundeld. Dit is voor zowel de zakelijke klant als de toerist interessant.
Als gemeente brengen we ondernemers bij elkaar om dit initiatief van de grond te
krijgen en te faciliteren.
Cross sectorale samenwerking
De toeristische sector kan samen met andere economische sectoren verbindingen
leggen en laten zien wat we hebben. Het is van belang om minder in “hokjes” te
denken. Bedrijven ontvangen klanten, wat ook potentiele toeristen en recreanten
kunnen worden en omgekeerd. Toerisme Flevoland onderzoekt samen met het
agrofoodcluster hoe er voordelen te behalen zijn.
Vertellen van het verhaal van de polder
Rondom de unique sellingpoints van Noordoostpolder moet een verhaal gecreëerd
worden. Verhalen helpen in het nieuwsgierig maken en daarmee trekken van
bedrijven en toeristen en recreanten. Afhankelijk van de doelgroep, gebeurt dit
op een bepaald thema. Daarmee vindt clustering van het product plaats. Voor het
vertellen van het verhaal van Noordoostpolder op een aantal verschillende
thema’s kan aangehaakt worden op de activiteiten van Toerisme Flevoland
(provinciebrede opdracht).
Interessant is om gebruik te maken van ondernemers die vanuit Noordoostpolder
opereren, maar hun product buiten Noordoostpolder verkopen. De pieperboetiek
was een mooi voorbeeld van hoe in Amsterdam de link gelegd werd met de
herkomst van het product, Noordoostpolder. Dergelijke mogelijkheden moeten
ook in de toekomst aangegrepen worden om het verhaal van Noordoostpolder
buiten de grenzen van dit gebied te vertellen. Ook een bijzondere groep zijn de
ondernemers die van buiten de Noordoostpolder komen en zich hier gevestigd
hebben. De “nieuwe pioniers” die vaak nog veel contacten hebben buiten
Noordoostpolder. Deze ambassadeurs kunnen het verhaal buiten Noordoostpolder
vertellen.
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Bijlage 1

Actiepunten 2015-2018

Stimuleren innovatie

Uitvoering
in:

Benodigde partijen:

Rol gemeente:

Benodigd budget:

Opzetten van een pioniersfonds uit de Zuiderzeelijngelden.

2016

BAN, OVG, Rabobank,
provincie, RONOP.

Organiseren

Regulier budget / ZZL

Organiseren van een NOPTALK voor ondernemers over
innovatieregelingen zoals EFRO, Topsectoren en
INTEREGG.

2015-2018

BAN, OVG, provincie

Organiseren

Budget NOPTALKS

Onderzoeken kansen topsectorenbeleid via het
Agrofoodcluster en Compoworld.

2015-2018

Compoworld en
Agrofoodcluster

Faciliteren

Regulier budget

Vier keer per jaar (1e woensdag per kwartaal) een
NOPTALK organiseren voor en door ondernemers over
actuele onderwerpen.

2015-2018

Ondernermers in
Noordoostpolder

Faciliteren en
organiseren

€ 10.000 (structureel)

Eenmalig opzetten online platform om bedrijven en
sectoren met elkaar te verbinden.

2015

BAN, OVG

Faciliteren

€ 100.000 (eenmalig)

Onderhouden online platform.

2016-2018

BAN, OVG

Faciliteren

€ 10.000 (structureel)

Organiseren van een NOPTALK over de kansen van een
BioBased Economy voor het bedrijfsleven in
Noordoostpolder en op basis hiervan een agenda voor de
komende jaren ontwikkelen.

2015

Agrofoodcluster, CAH

Faciliteren

Budget NOPTALKS

Regionale ontwikkelingen en acquisitie

Uitvoering
in:

Benodigde partijen:

Rol gemeente:

Benodigd budget:

Verkenning naar een mogelijk vervolg van Compoworld na
2015.

2015

Provincie en Compoworld

Onderzoeken en
faciliteren

Regulier budget
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Deelname economische regio Zwolle.

2016-2018

Deelnemen aan het cluster Agro en Food van de regio
Zwolle om nog beter aansluiting te krijgen bij het
landelijke topsectorenbeleid.

2015

Aanwezig zijn bij geschikte beurzen op het gebied van
Agro&Food en Logistiek (bijvoorbeeld Potato Europe en
Logistica).

2015-2018

Onderzoek doen naar de kansen in de logistieke sector
naar aanleiding van het rapport eind 2014.

2015 en 2016

Het faciliteren van de Maritieme Servicehaven FlevoPort
in de vorm van ambtelijke uren en een mogelijke bijdrage
uit de Zuiderzeelijngelden als het plan voor alle betrokken
partijen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is.

2015 en 2016

Het organiseren van een NOPTALK over de mogelijke spinoff van Lelystad Airport voor Noordelijk Flevoland.

2016

Onderzoek naar kansen van de Floriade 2022 in Almere in
samenwerking met de gemeente Urk.

2016

Het faciliteren van het proces om te komen tot snel
internet op bedrijventerreinen en voor bedrijven in het
buitengebied.

2015 en 2016

BAN, OVG, RONOP,
Toerisme Flevoland,
bedrijfskring Urk
BAN, OVG, Stichting
Nieuwland,
Agrofoodcluster, RONOP,
Toerisme Flevoland,
gemeente Urk.
BAN en OVG

Behoefteonderzoek naar BIZ-regeling
(belastingmaatregel) op bedrijventerreinen om de kwaliteit
in samenwerking met de ondernemers te verhogen.

2016

BAN en OVG
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Provincie Flevoland,
Kennispoort en de 18
deelnemende gemeenten
aan de regio.
Agrofoodcluster
Noordoostpolder,
Kennispoort en Cluster
Agro en Food regio
Zwolle
Betrokken ondernemers

Participeren

€ 20.000 (structureel)

Faciliteren

Regulier budget

Faciliteren

Regulier budget

Logistieke bedrijven in
de gemeente
Noordoostpolder
FlevoPort, gemeente
Urk, provincie Flevoland,
BAN en OVG

Onderzoeken

Regulier budget

Faciliteren

Regulier budget / ZZL

Faciliteren

Budget NOPTALKS

Faciliteren

Regulier budget

Faciliteren

Regulier budget / PHPgelden

Onderzoeken

Regulier budget
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Het instandhouden van de lokale regeling voor vitaliseren
van bedrijventerreinen.

2015-2018

BAN en OVG

Faciliteren

Regulier budget

Investeren in acquisitie(materiaal) en ambassadeurs in
verschillende sectoren zoals biobased economy, logistiek en
machinebouw
Een toekomstvisie ontwikkelen voor “verouderde”
bedrijventerreinen zoals De Munt 1, de Industrieweg en de
Bouwerskamp/Nijverheidsstraat

2016-2018

Ondernemers,
kennisinstellingen,
onderwijs
Ondernemers op de
bedrijventerreinen,
pandeigenaren,
MERCATUS, BAN en
OVG.

Onderzoeken

€20.000 (structureel)

Onderzoeken

Regulier budget

Recreatie en toerisme

Uitvoering in:

Benodigde partijen:

Rol gemeente:

Benodigd budget:

Verhaal van Flevoland uitwerken en vertellen/promoten
op de verschillende thema’s

2015-2018

Toerisme Flevoland,
ondernemers

Faciliteren

Regulier budget

Deelname aan de regionale (promotie)activiteiten van
Toerisme Flevoland (provinciebrede promotie) en
daarmee de kansen voor nationale samenwerking in
promotie verzilveren
Promotie toeristisch product Nagele-Urk-Schokland
(Cultuurhistorische driehoek)

2015-2018

Toerisme Flevoland,
ondernemers

Participeren

Regulier budget

2015-2018

Toerisme Flevoland,
gemeente Urk, StEP,
ondernemers

Faciliteren

Regulier budget

De (digitale) informatievoorziening up to date houden,
ook voor de internationale toerist

2015-2018

Toerisme Flevoland

Faciliteren

Regulier budget

Naast digitale informatievoorziening blijven ontwikkelen
van fysieke informatie via een Recreatiekaart en/of
magazine

2015-2018

Toerisme Flevoland,
StEP en Uit-jeTent

Faciliteren

Regulier budget
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Laden van Buitengewoon Noordoostpolder op het
thema recreatie en toerisme (doelgroepen bepalen,
internationale gasten, verhaal van de polder uitwerken)

2015-2018

Toerisme Flevoland,
StEP en Uit-jeTent

Faciliteren

Regulier budget

Het faciliteren van de cluster Kuinderbos in de vorm van
ambtelijke uren en een mogelijke bijdrage uit de
Zuiderzeelijngelden als het plan voor alle betrokken
partijen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is en past
binnen de ZZL doelstellingen
Het faciliteren van de ontwikkeling Waterloopbos in de
vorm van ambtelijke uren en een eventuele bijdrage uit de
Zuiderzeelijngelden als het plan voor alle betrokken
partijen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is en past
binnen de ZZL doelstellingen
Samenwerking omliggende gemeenten door deelname aan:
• Regio Zwolle
• Ambtelijk overleg Flevoland
En:
• Uitvoering en actualisatie
intentieovereenkomst Urk
Samen met Urk de ontwikkelingen met betrekking tot
Cruisetoerisme blijven volgen en blijven onderzoeken of
er mogelijkheden zijn deze doelgroep binnen te halen

2015-2016

Ondernemers cluster
Kuinderbos, provincie,
Toerisme Flevoland

Faciliteren

ZZL

2015-2016

Natuurmonumenten,
ondernemers in en om
het Voorsterbos,
Toerisme Flevoland,
provincie
Regio Zwolle,
gemeenten in Flevoland

Faciliteren

ZZL

Participeren

n.v.t.

Deelname aan de Coöperatie Gastvrije randmeren op
het terrein van gebiedspromotie met als doel de doelgroep
watersporters te verleiden een bezoek aan
Noordoostpolder te brengen
Twee keer per jaar organiseren van het Toeristisch
Platform Noordoostpolder over actuele onderwerpen
met als doel kennisdeling, informatie-uitwisseling en
stimuleren van ondernemersinitiatieven
Deelnemen aan RONOP vergaderingen met als doel
afstemming en informatie-uitwisseling
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2015-2018

2015-2018

Gemeente Urk,
coöperatie gastvrije
randmeren

Faciliteren

n.v.t.

2016-2018

Toerisme Flevoland

Participeren

Regulier budget

2015-2018

Toeristische sector
Noordoostpolder

Organiseren

Regulier budget

2015-2018

RONOP

Participeren

n.v.t.
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Onderzoek uitvoeren (aanbod/vraag/imago/leefstijlen
etc.) als onderbouwing voor beleid en om gerichte
promotie te kunnen voeren

2016-2018

Provincie Flevoland,
gemeenten in Flevoland,
ondernemers

Participant

Regulier budget

Onderzoek doen naar de knelpunten m.b.t./en behoefte
aan bewegwijzering/gebiedsinformatie naar
toeristische attracties/gebieden

2015-2016

RONOP, Toerisme
Flevoland

Faciliteren

Regulier budget

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor realisatie van
de ontbrekende fietsschakel Zwartemeerdijk

2015-2016

Faciliteren

n.v.t.

Samen met de andere gemeenten in Flevoland het
fietsknooppuntennetwerk promoten en stimuleren van
productontwikkeling

2015-2018

Waterschap, Provincie,
Natuurmonumenten,
dorpsbelang Ens en
Kraggenburg en
mogelijk
buurgemeenten
Toerisme Flevoland,
ondernemers,
gemeenten in Flevoland

Faciliteren

Regulier budget

Het faciliteren van Uit-jeTent, en de mogelijkheden voor
opschaling onderzoeken

2015-2018

Stichting
Kampeerfestival

Faciliteren

Regulier budget

Doorvertaling nota toeristische verblijfsaccommodaties in
ruimtelijke plannen met als doel vermindering regeldruk

Afhankelijk van
wanneer
bestemmingsplan
Landelijk gebied
ontwikkeld wordt
2015, 2016

RONOP, toeristisch
bedrijfsleven

Ontwikkelaar

Regulier budget

Toeristische sector,
RONOP

Ontwikkelaar

Regulier budget

Input leveren voor beleid VAB’s op het thema recreatie
en toerisme
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Iedereen naar vermogen aan het werk

Uitvoering in:

Benodigde partijen:

Rol gemeente:

Benodigd budget:

Verbreding werkgeversbenadering met onderwijs en UWV

2015-2016

Werkcorporatie, UWV,
onderwijs

Faciliteren en
organiseren

Regulier budget

Samenwerking accountmanagers met Werkcorporatie

2015-2018

Werkcorporatie,
accountmanagers

Organiseren en
stimuleren

Regulier budget

Buitengewone Werkgevers:
- Meer werkgevers werven
- Samenwerking intensiveren
- Verder ‘vorm geven’ en ‘laden’
- Betrekken bij offertetrajecten vanuit gemeente

2015-2018

Werkcorporatie,
ondernemers

Faciliteren en
organiseren

Regulier budget

Mogelijkheden onderzoeken om samen te werken met
arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek ten behoeve van
uitwisselen vacatures en werkzoekenden

2016

Arbeidsmarkregio
IJsselvechtstreek, Regio
Zwolle

Onderzoeken

Regulier budget

Aanjagen van banenafspraak Sociaal Akkoord

2015-2018

Regionaal Werkbedrijf,
Werkcorporatie

Stimuleren

Regulier budget

Garantiebanen creëren binnen eigen organisatie

Vanaf 2015

Gemeente, cluster advies

Ontwikkelen en
organiseren

PM

Versterken publiek private samenwerking, met name met
uitzendbureaus.

2015-2018

Werkcorporatie,
uitzendbureaus

Stimuleren

Regulier budget

Informatiebijeenkomst organiseren over sociaal
ondernemerschap en Social Impact Bonds

2015-2016

BAN, OVG

Faciliteren

Regulier budget
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Zelfstandig ondernemerschap vanuit de uitkering
ondersteunen

2015-2018

ZLF
Werkcorporatie

Stimuleren

Regulier budget

SROI opdrachten optimaal benutten voor inwoners die
gebruik maken van voorzieningen uit de Participatiewet

2015-2018

Werkcorporatie

Stimuleren

Regulier budget

Meer werkgelegenheid creëren voor inwoners in de
(glas)tuinbouw ter vervanging van arbeidsmigranten

2015-2018

Ondernemers in
(glas)tuinbouw,
Werkcorporatie

Stimuleren,
faciliteren

Regulier budget

Werk(ervarings)plekken creëren bij gesubsidieerde
organisaties en instellingen

2015-2018

Gesubsidieerde
organisaties en
instellingen

Stimuleren,
faciliteren

Regulier budget

Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

Uitvoering in:

Benodigde partijen:

Rol gemeente:

Benodigd budget:

Inventariseren toekomstige personeelsvraag werkgevers
Noordoostpolder

2015

BAN, OVG, ondernemers,
Werkcorporatie

Onderzoeken

Regulier budget

Stagemogelijkheden meenemen in werkgeversbenadering

Vanaf 2016

Onderwijs,
Werkcorporatie, UWV

Stimuleren en
faciliteren

Regulier budget
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Structureel dialoog organiseren tussen onderwijs en
werkgevers over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

2015-2018

Onderwijs,
Werkcorporatie, BAN,
OVG en UWV

Organiseren

Onderzoeken van mogelijk ontwikkelen van vakopleiding in
combinatie met entreeopleiding vanuit principes speciaalen praktijkonderwijs

2015-2016

Speciaal- en
praktijkonderwijs, ROC,
Werkcorporatie

Faciliteren en
onderzoeken

Stimuleren Leven Lang Leren door middel van organiseren
voorlichting

2015-2018

BAN, OVG,
Werkcoporatie

Organiseren en
stimuleren

Imago technische sector verbeteren door middel van
activiteiten gericht op jongeren, ouders en basisscholen

2015-2018

Onderwijs, Technische
ondernemers

Stimuleren en
faciliteren

Ontwikkelen van een Leer- en OntdekCentrum

2015-2018

Onderwijs, ondernemers

Faciliteren

Regulier budget

Een online platform ontwikkelen waar alle onderzoeks- en
afstudeeropdrachten in Noordoostpolder worden
gepubliceerd (in combinatie met platform onder innovatie)

2015

BAN, OVG

Faciliteren

Budget onder speerpunt
innovatie

Clusters stimuleren om hoger onderwijs te ontwikkelen.

2015-2018

Clusters, onderwijs

Stimuleren en
faciliteren

Regulier budget

Deelnemen aan mogelijke regionale ESF projecten met
betrekking tot jeugdwerkloosheid

2015-218

Arbeidsmarktregio,
onderwijs, ondernemers

Deelnemen, initieren

Regulier budget
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Regulier budget

Regulier budget

Profilering en positionering

Uitvoering in:

Benodigde partijen:

Rol gemeente:

Benodigd budget:

In samenwerking met Toerisme Flevoland en het
bedrijfsleven Buitengewone kwaliteitskeurmerken en
kwaliteitslabels ontwikkelen.

2016 -2018

Toerisme Flevoland,
BAN, OVG, bedrijfsleven.

Faciliteren

€10.000 (structureel)

Het profileren van Emmeloord als World Potato City door
het Agrofoodcluster.

2015-2018

Agrofoodcluster
Noordoostpolder

Faciliteren

Regulier budget

Het faciliteren van Potato Europe 2017 in Emmeloord en

2017

Organisatie Potato
Europe, provincie,
Agrofoodcluster,
Toerisme Flevoland
BAN, OVG, RONOP,
Agrofoodcluster,
Stichting Nieuwland,
Toerisme Flevoland

Faciliteren

€50.000 (eenmalig)

Faciliteren

Regulier budget

Faciliteren

€ 50.000 (eenmalig)

Faciliteren

Regulier budget

Stimuleren en
Faciliteren

Regulier budget

hierbij ook de verbinding leggen met toeristische
sector/promotie.
Het faciliteren van een haalbaarheidsonderzoek naar een
food-experience om de sector AgroFood beleefbaar te
maken in samenwerking met kennis, onderwijs, toeristische
sector en bedrijfsleven.

2015

Het steunen van het opzetten van een food-experience
indien het initiatief haalbaar blijkt te zijn.

2016

Stimuleren van cross-sectorale samenwerking tussen
recreatieve ondernemers en reguliere ondernemers op
bijvoorbeeld het gebied van tuinbouw, Agrofood, logistiek,
verblijf zakelijke markt en toeristische promotie.
Het verhaal van de Noordoostpolder laten vertellen
door ondernemers door het benoemen van ambassadeurs
en toeristische promotieorganisaties.
Het opzetten van een campagneteam, met daarin

2015-2018

2015-2018

2016

Bedrijfsleven, Toerisme
Flevoland,
wooncorporaties

Organiseren,
faciliteren

Regulier budget

2015-2018

BAN, OVG, RONOP,
Toerisme Flevoland en
economische clusters.

Organiseren en
faciliteren.

€25.000 (structureel)

ondernemers/vertegenwoordigers vanuit wonen,
werken en recreeeeren, om de verschillende thema’s en
Buitengewoon Noordoostpolder te blijven laden
Uitvoering economische gebiedspromotie en recreatie en
toerisme

Sociaal economisch beleid 2015-2018

BAN, OVG, RONOP,
Agrofoodcluster,
Stichting Nieuwland,
Toerisme Flevoland
BAN, OVG, RONOP,
Agrofoodcluster,
Stichting Nieuwland,
Toerisme Flevoland
Bedrijfsleven, Toerisme
Flevoland, RONOP

37

Bijlage 2

SWOT-analyse

ZWAKTE
- geen HBO-instelling
- ondervertegenwoordiging van HBO-functies
in vergelijking met het landelijk gemiddelde
- geen spoorverbinding/bereikbaarheid
openbaar vervoer
- incompleet glasvezelnetwerk
- Werkloosheid
- imago
- samenhang in toeristisch-recreatief product
- relatief lage bestedingen door
dagrecreanten
- seizoensgebonden aanbod
BEDREIGING
- vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten
niet op elkaar aan, omdat:
• opleidingen niet voldoende aansluiten
op de praktijk
• minder jongeren kiezen voor een
beroepsgerichte opleiding
- verhoogde druk om uitkeringsge-rechtigden
aan het werk te helpen als gevolg van
bezuinigingen en wijzigingen in het sociaal
domein
- Grondpositie bedrijventerreinen
- Er komen steeds minder banen beschikbaar
op MBO-niveau
- het gebrek aan ‘imago’ heeft nadelige
invloed op zowel ondernemers- als
woonklimaat.
- Regeldruk, doorlooptijd ruimtelijke
procedures voor ondernemers
- concurrentie van “goedkope” buitenlandse
vakanties
- concurrentie van grote toeristische trekkers:
Amsterdam, Veluwe, Friesland en WiedenWeerribben
- “beleefbaarheid” van het
agrarisch/toeristisch product

Sociaal economisch beleid 2012-2016

STERKTE
- centrale ligging en goede bereikbaarheid
via de A6 en N50
- groot deel van de werkgelegenheid ligt
in de stabiele agrarische sector
- voldoende ontwikkelmogelijkheden op
de bestaande werklocaties (gunstige
grondprijs)
- recreatieve mogelijkheden
- cultuurhistorie, waaronder
werelderfgoed Schokland
- uniek landschap
KANS
- Europees actieplan: een Leven Lang
Leren
- Centrum voor Beroepsonderwijs
- overleg tussen bedrijfsleven en
onderwijs
- werkgeversbenadering met nieuwe
instrumenten: werkgevers als klant
- sociale paragraaf in aanbestedingen
- stimuleren van de economie:
• ZuiderZeeLijngelden
• Innovatiegelden
• spin-off windmolenpark
• accountmanagement
• Economische regio Zwolle
• Biobased economy
- Positioneren en profileren
Noordoostpolder
- profilering van:
• composieten
• agribusiness (World Potato City)
- aangrenzende regionale aandacht voor,
en initiatieven m.b.t. duurzame
samenleving en vergroening van de
economie.
- Versoepeling regeldruk
- Nieuwe doelgroepen: 16 miljoen
internationale bezoekers aan Nederland
in 2020
- Ontwikkeling Maritieme Servicehaven en
Lelystad airport
- Samenwerking met omliggende
gebieden door het koppelen van het
product om nieuwe doelgroepen te
bereiken
- Schaalvergroting in de landbouw biedt
mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen op vrijkomende
agrarische erven
- Clustering van het product door meer
samenwerking

Bijlage 3
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Bijlage 3:

Werkgelegenheidscijfers

De gemeente Noordoostpolder is een plattelandsgemeente, opgebouwd vanuit
een bijzondere structuur met een sterk agrarisch karakter. Veel onderdelen uit de
agrarische keten zijn vertegenwoordigd en ook de metaalsector biedt veel
werkgelegenheid (bijvoorbeeld machinebouw). In de gezondheidszorg en de
groot- en detailhandel zijn de meeste banen beschikbaar. Met name de agrarische
sector zorgt voor stabiliteit, de vraag naar voedsel verandert niet als er sprake is
van een economische recessie.
De toeristisch-recreatieve sector laat al een aantal jaren een groei zien (of blijft in
tijden van recessie stabiel) en levert een belangrijke bijdrage aan een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
Een overzicht van het aantal banen per sector (per 31-12-2014):

SBI-sectie
Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Industrie
Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas
Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering
Bouwnijverheid
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Vervoer en opslag
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Informatie en communicatie
Financiële instellingen
Verhuur van en handel in onroerend goed
Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl.
Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening
Totaal

2010
3895
0
2780
19
37
1108
3920
968
698
511
408
149
2004
1334
640
1527
3221
360
421

2011
3791
0
2732
18
36
1131
3997
988
717
531
369
148
2112
1197
609
1518
3400
381
452

2012
3169
3
2740
18
32
1001
4109
916
704
525
352
165
2112
1714
611
1476
3460
469
410

24000 24127

23986

2013
3004
3
2536
15
30
956
3996
918
670
504
318
163
2060
1824
583
1459
3455
453
403

2014
2899
3
2428
12
30
940
4003
929
626
512
285
129
2168
2065
582
1543
3419
457
409

23350 23439

Korte samenvatting
Het aantal beschikbare banen is in 2014 een gestegen ten opzichte van de jaren
2012 en 2013. Het aantal mensen in de bijstand en ook de werkloosheid blijft
echter toenemen. In Noordoostpolder wonen gemiddeld veel mensen die op MBOniveau zijn opgeleid. Veel meer dan het landelijk gemiddelde. Het aantal HBO+
opgeleiden is gemiddeld lager dan in Nederland.
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Voor de uitgebreide werkgelegenheidscijfers over Noordoostpolder wordt
verwezen naar:
-

Voorlopig werkgelegenheidsonderzoek Noordoostpolder 2014 (bron:
provincie flevoland, www.flevoland.nl/feitenencijfers);

-

Factsheet Pendelonderzoek Noordoostpolder 2013 (op aanvraag
beschikbaar);

-

WW-uitkeringen en werkloze beroepsbevolking in Flevoland (www.uwv.nl).
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking
en het aantal WW-uitkeringen.

-

Grondprijzenbrief 2015 gemeente Noordoostpolder;

-

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (http://www.flevoland.nl/watdoen-we/economie-en-werkgelegenhe/vrijetijdseconomie/toerisme-enrecreatie/).
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