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1. Samenvattingen NOPTalks 
 

Op onderstaande bladzijden wordt per NOPTalks een korte samenvatting gegeven. De volledige 

verslagen zijn tevens in dit document toegevoegd. 

Recreatie en toerisme 

 We zien een trend dat er steeds meer samengewerkt wordt. Hier valt nog wel  winst te 

behalen. En dan niet alleen in regio’s maar ook op thema’s en verder dan de toeristische 

sector. We moeten laten zien waar we goed in zijn en dat uitwerken. Ook met 

marketinggebieden om ons heen kan meer samengewerkt worden op thema. Verbinden 

heeft met communiceren te maken. Toerisme Flevoland zou dat qua promotie kunnen 

faciliteren, zodat er één aanspreekpunt ontstaat. Ondernemers hebben nu vaak met veel 

verschillende partijen te maken. 

 Hoe krijg je het product vervolgens aan de man? Er moet een platform gecreëerd worden 

waarbij potentiele bezoekers op thema kunnen kiezen. TF geeft aan dat er in de basis al 

wel iets is maar dat dit nog veel beter kan. Veel kleine ondernemers moeten de slag naar 

digitaal nog maken. Er komt nog te weinig informatie binnen. 

 De nationale markt stagneert maar er wordt een forse groei voorzien in het aantal 

internationale bezoekers dat Nederland aan doet. Het verhaal van Flevoland en 

Werelderfgoed Schokland zijn een belangrijke trekker voor deze doelgroep. 

 Er kan meer aan storytelling gedaan worden. Ook in cross sectorale samenwerking. 

Toerisme Flevoland is bijvoorbeeld in overleg met het agrofoodcluster omdat beide 

partijen kansen zien in samenwerking. 

 Waar nog een kans ligt is het opschalen en breder uitzetten (nationaal en internationaal) 

van evenementen als pieperfestival, tulpenfestival en Uit-jeTent. 

 De vraag wordt gesteld hoe zichtbaar/beleefbaar ons iconen zijn. Op Urk kun je amper een 

kotter vinden in de haven, en de aardappel zie je ook bijna niet. Hier zou een soort van 

experience centre voor ontwikkeld moeten worden. Het product moet geclusterd 

worden/samengevat worden op één centrale plek. 

 Ook is het van belang dat we niet alles presenteren maar één icoon in de etalage zetten, 

zoals Schokland. Alleen is Schokland het op dit moment ook nog net niet. Een 

verdiepingsslag hierop zou zijn een centrum waarin iets te beleven is.  

 We moeten veel meer van buiten naar binnen kijken. Wat wil de (buitenlandse) toerist. 

 Er wordt gesteld dat Almere ook nieuwland is maar dat, dat een brug te ver is. We moeten 

ons niet verschuilen achter de brug/dijk. Voor internationale bezoekers is dit geen barrière 

(afstanden zijn klein). We moeten niet vasthouden aan één polder en naar de regio’s om 

ons heen kijken.  

 Gemeente moet een faciliterende rol innemen. Er moet dus vooral voor gezorgd worden 

dat iets kan. Dit geldt zowel voor voorzieningen, infrasturctuur als regeldruk/ruimere 

bestemmingsplannen/welstand/bebording/bewegwijzering. Er moet snel gehandeld 

worden vanwege opvolgende trends en de dynamische sector waarin we opereren. Door 

de ellenlange procedures ben je vaak te laat. De overheid is er vooral om de samenleving 

te dienen. 

Innovatie 

 De accountmanagers van de gemeente hebben een belangrijke rol in het verbinden en 

stimuleren van innovaties bij bedrijven; 

 De gemeente kan zorgen voor een goede innovatiestructuur, zowel digitaal als via de inzet 

van bijvoorbeeld een subsidie-adviseur; 

 De gemeente moet aansluiten bij bestaande structuren (OMFL/Kennispoort) en niet zelf 

het wiel opnieuw gaan uitvinden; 

 Er is behoefte aan een digitaal platform waar bedrijven zich kunnen presenteren 

(marktplaatsidee/NOPEDIA); 

 Zorg dat bedrijven weten waar ze terecht kunnen met hun innovatievraag. Op welke 

fondsen kunnen zij een beroep doen? Maak goed inzichtelijk wat er te koop is;  

 Breng focus aan en ga niet alles doen. 
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Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Techniek is een belangrijke sector wat betreft werkgelegenheid voor Noordoostpolder.  Tijdens 

deze avond is dan ook vooral over de sector techniek gesproken, welke daarnaast 

werkgelegenheid op andere gebieden met zich mee brengt (ICT, administratie, P&O, receptie, 

etc.). Er is geconstateerd dat techniek geen goed imago heeft, wat jongeren weerhoudt om voor 

een opleiding in de techniek te kiezen. Er moet meer worden gedaan aan een duidelijk 

beroepsbeeld. Daarbij zijn de ouders ook van groot belang. Ook is onbekend wat voor 

(techniek)bedrijven we in de Noordoostpolder hebben en wat voor werk je hier kan doen.  

Naast een goede opleiding, is ook de houding en attitude van de toekomstig werknemer 

belangrijk. Dit moet op opleidingen voldoende aandacht krijgen.  

Er zijn al diverse initiatieven (bijna) gerealiseerd de afgelopen periode, zoals het Vakcollege, een 

challenge, ‘vrienden van de maakindustrie’ en de module composiet. Tijdens deze avond zijn er 

diverse concrete kansen en mogelijkheden genoemd:  

 Een MBO 5 opleiding aanbieden; 

 Digitaal platform bedrijven voor hun activiteiten en het aanbieden van stageplaatsen en 

afstudeeropdrachten; 

 Jongeren een kijkje in de bedrijven geven (achter de gevels); 

 Stages en bedrijfsbezoeken intensiveren; 

 Junior Vakkanjers naar Noordoostpolder halen; 

 Studenten ROC inzetten bij techniekonderwijs bij basisscholen; 

 De (personeels)vraag en –verloop van werkgevers  ontsluiten/in beeld brengen. 

 

Acquisitie en bovenregionale ontwikkelingen 

 

Profilering en positionering 

 Er moet gewerkt worden aan een Buitengewoon kwaliteitskeurmerk, waarbij de gemeente 

het bedrijfsleven uitdaagt iets op de markt te zetten. Daarbij is wel een duwtje in de rug 

nodig.  

 Om het product beter “beleefbaar” te maken is het wenselijk een potato experience te 

ontwikkelen. 

 Ondernemers kunnen meer samenwerken en bij elkaar laten zien wat we hebben. 

 We zouden voor wonen, werken en recreëren met aparte labels moeten werken en deze 

laden. Hierdoor wordt meer betrokkenheid gecreëerd. 

 We moeten rondom de iconen/unique sellingpoints van Noordoostpolder een verhaal 

creëren, dat vertellen en daarmee bezoekers trekken. 
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2. Verslag Denktank recreatie en 
toerisme 
 

Datum : 24-02-2015 

Bijlagen : inputlijst 

 

 

Opening 

Wethouder Poppe opent de bijeenkomst en geeft aan namens welke onderneming of organisatie 

iedereen aanwezig is. 

 

Voorstelrondje 

Vervolgens krijgt iedereen maximaal 60 seconden om zich voor te stellen en kort iets te zeggen 

over de kansen voor Noordoostpolder. 

 

Riet Rijs is aanwezig namens het Flevo Landschap. We moeten laten zien hoe mooi de 

Noordoostpolder is. Noordoostpolder heeft een mooi landschap en mooie natuur. 

Nienke Feddes is aanwezig namens StEP, Netl en route 8317. Opvallend is dat er veel 

organisaties/ondernemers samen werken.  

Anita Boes is aanwezig namens Uit-je tent en is sinds kort benoemd als gebiedsprogrammeur 

voor Schokland. Voor beide projecten is het van belang om te laten zien wat er in de 

Noordoostpolder allemaal te doen is. 

Hans Wijnants is portefeuillehouder EZ, financiën en onderwijs. Economie draait mede namens 

een goede recreatiesector. 

Piet Verhage is aanwezig namens boerderijwinkel, stokerij en fruitkwekerij Verhage. Ze werken 

o.a. samen met het Kuinderbos (dagarrangementen) en verdere ontwikkeling hiervan. 

Wietze van Wegen is aanwezig namens vakantiepark Eigenwijze. Ze onderzoeken samen met 

een aantal partijen de verdere ontwikkeling van het gebied Kuinderbos/Schoterveld. 

Jan de Jong is aanwezig namens Stichting Ontmoet het Platteland. Ook zij promoten de polder. 

Dit doen ze door middel van rondritten met touringcars, bedrijfsbezoeken etc. 

Peter Meurs is aanwezig namens de RONOP. Zelf heeft hij een camperovernachtingsplaats. 

Bob Schekman is beheerder geweest van camping de Voorst en heeft nu een camping op Urk. Is 

ook aanwezig namens de RONOP. Ze streven naar een groter toeristisch product voor 

Noordoostpolder/Urk. 

Linda Litjens is samen met Alida Hilberdink aanwezig namens Toerisme Flevoland. Ze voeren 

het marketingactiviteitenplan Noordoostpolder uit. Samen met partners zijn ze een eind op weg 

om de Noordoostpolder te promoten maar er kan altijd meer! 

Meindert Kramer is aanwezig namens Stichting Urk Promotie. Werkt ook samen met 

ondernemers uit Noordoostpolder en TF. Bijvoorbeeld in beurspromotie. Volgende week gaan ze 

samen naar de beurs in Essen. Ook de samenwerking met Schokland wordt steeds intensiever. 

Jasper Sweere is aanwezig namens groepsaccommodatie, B&B en outdoor accommodatie de 

Strandhoeve. 

Jolanda Nagelhout is beleidsmedewerker recreatie en toerisme bij gemeente Noordoostpolder. 

En houdt zich op dit moment, samen met Jeroen van Wijk, onder andere bezig met de herijking 

van het sociaal economisch beleid thema’s recreatie & toerisme en positionering en profilering. 

Jeroen van Wijk is beleidsmedewerker EZ. Hij ziet kansen voor een verbinding tussen EZ en 

recreatie & toerisme. 

   

Doel denktank 

Andries geeft aan dat we in 2011 een Recreatievisie opgesteld hebben en dat we er samen aan 

gewerkt hebben om deze tot uitvoering te brengen. Er zijn mooie stappen gezet. Zo is er 

kampeerbeleid opgesteld, doorontwikkeling VVV heeft plaats gevonden, de Recreatielaan 

Kraggenburg is ontwikkeld, er zijn nieuwe evenementen georganiseerd: boerderijenroute en Uit-

je Tent, de samenwerking met Urk is geïntensiveerd, het fietsknooppuntennetwerk is ontwikkeld 

en er is aan routeontwikkeling gedaan. Er ligt nu een kans om recreatie en toerisme in te bedden 

in het sociaal economisch beleid en daarin de cross overs te benoemen. Wel wordt er een apart 

actieplan opgesteld voor recreatie en toerisme. Met de denktank willen we input verzamelen voor 
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het nieuwe beleid. Gezien de ontwikkelingen is het tijd voor een vervolgstap. Zo kunnen we 

samen werken aan een toeristische sector 3.0.  

 

Prikkelende inleiding door Alida Hilberdink (kansen voor Noordoostpolder). 

Alida is gevraagd om, voordat we met de brainstorm beginnen, een korte prikkelende inleiding te 

verzorgen over de kansen voor Noordoostpolder. 

 

Het NBTC heeft een plan opgesteld. De verwachting is dat er in 2020 16 mln. internationale 

bezoekers naar Amsterdam komen. Amsterdam raakt “vol” dus dit biedt kansen voor Flevoland. 

Dit vergt echter verandering van het product en veel samenwerking. Afstand maakt voor deze 

bezoekers niet uit want de afstanden in Nederland zijn heel klein. Flevoland is in feite de 

“achtertuin” van Amsterdam. Van belang is dat er een verhaal verteld wordt. Het verhaal van 

Flevoland/inpoldering. De bedoeling is om hierbij een aantal dingen in de “etalage” te zetten en 

bezoekers vervolgens de winkel in te lokken en de rest van het gebied te laten ontdekken. Van 

belang is dus dat er ook buiten de regio gekeken wordt. Amsterdam doet dit bijvoorbeeld al met 

“Amsterdam bezoeken, Holland zien”. Daarmee willen ze bezoekers ook verder het land in 

brengen. Dit wordt gedaan op thema’s zoals flowers en beaches. Ook wordt op dit moment 

samen met het NBTC de natuur van Flevoland gepromoot in Duitsland via de campagne Hollands 

Wildness. De natuurgebieden zijn de trekker (etalage) en daarachter zit de winkel 

(verblijfsaccommodaties en dagrecreatie). Er zijn ook gesprekken gevoerd met Giethoorn over 

een Holland Tour die van Amsterdam via Flevoland naar Giethoorn gaat. Toerisme Flevoland 

zoekt ook steeds meer de samenwerking met gebieden om ons heen zoals Lemmer, Waterrijck en 

Urk. Volgende week staat TF op een trade beurs in Berlijn. Benoemd wordt dat Lelystad Airport 

en de Floriade ook kansen kunnen bieden voor het binnenhalen van de internationale gasten. 

 

Brainstorm 

Na de inleidingen vindt de brainstorm plaats. Jolanda legt de methodiek uit. 

In 3 groepjes van 4/5 personen worden in 3 rondes de associaties met de 3 kernwoorden 

benoemd. Dit heeft geresulteerd in 5 flip-overvellen met geeltjes. Na de pauze zetten de 

aanwezigen per kernwoord 5 streepjes op de geeltjes die ze het belangrijkst vinden. 

Daar is de volgende prioritering uitgekomen: 

 

Trends  

Noordoostpolder heeft verhaal gevecht tegen water/inpoldering welke interessant 

is voor de buitenlandse toerist/storytelling 

10 

Digitaal toerisme/veel via internet 8 

Wens naar Luxe/comfort 6 

Beleving wordt steeds belangrijker 5 

Steeds meer aandacht voor “eerlijke” producten/streekproducten 4 

Vergrijzing/50+doelgroeparrangementen, combinatie met zorg 4 

Veel korte vakanties/impuls vakanties 3 

Combinaties met andere sectoren 3 

Camperbezoek  2 

Authenticiteit  2 

Internationalisering 2 

Groene erven proefweekend: kamperen/camper/wonen 2 

Samenwerking Urk intensiever 2 

Noordoostpolder is buitenwijk Amsterdam 1 

Slechte bewegwijzering 1 

Overnachten in buitengebied/flexibele invulling 1 

Groeiende aandacht platteland 1 

Toegankelijkheid openbaar vervoer 1 

Puur/duurzaamheid, energie neutrale gemeente 1 

Schaalvergroting platteland/ vrijkomende agrarische erven 1 

Verbinding/samenwerking Nop, Urk, Waterrijck 1 

Brug te ver 1 

Cruisetoeristen 1 

Buitenlandse bezoekers Schokland 1 

Koppeling polder/Friesland i.v.m. werelderfgoederen 1 
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Behoefte aan ruimte/rust. Noordoostpolder goede plek 1 

 

Unique sellingpoints  

De strijd tegen het water/2 eilanden in nieuwe land 9 

Werelderfgoed Schokland 9 

De “maakbaarheid” /Noordoostpolder bedacht op de tekentafel 7 

Waterloopbos  7 

Tulpen  7 

Nieuw land/nieuw idee/nieuwe techniek 3 

Kuinderburcht (herstel) 3 

Driehoek Urk-Nagele-Schokland 3 

Innovatie/windenergie/composieten/ Windmolenpark 3 

Ingenieur Lely 2 

Vliegtuig en scheepswrakken 2 

Inpolderingsverhaal 2 

Urk 2 

World potato city 2 

Water/IJsselmeer 2 

Orchideeën Hoeve 2 

Fish-Potato 1 

Veel streekproductenproducenten/boerderijwinkels 1 

Structuur landschap, Mondriaan vanuit de lucht 1 

Grenzend aan Friesland en Overijssel 1 

Nagele, Rietveld, Platte daken 1 

 

Wat gaan we doen?  

Het verhaal van de polder vertellen  dijk, windmolen, van tekentafel tot polder, 

keuring om hier te wonen, eilanden Urk, Schokland, landbouw, bos/waterloopbos, 

Lely 

7 

Samenwerking tussen Werelderfgoederen Woudagemaal/Schokland/(Waddenzee) 5 

Tulpenfestival  4 

Bebording bewegwijzering verbeteren/betere zichtbaarheid van 

accommodaties/attracties/routes 

4 

Een publiekstrekker op de Deel, inpoldering zichtbaar of potato experience 3 

Speelpark rondom inpoldering 3 

Volwaardig museum/bezoekerscentrum Schokland 3 

Verbinden met Zeeland en Friesland, waterwerken waterloopbos 2 

Aanbod inzichtelijk maken, informatie beschikbaar hebben en klaar zijn voor de 

internationale bezoeker 

2 

Agritoerisme ontwikkelen en faciliteren, agro arrangementen 2 

Weerribben, Waterloopbos, Schokland, Urk verbinden  steppingstones 2 

Promotie fietsknooppuntennetwerk 2 

Vliegtuig- of scheepswrak blootleggen in het landschap – glazen bodem 2 

Dubai nieuwe polder vs. NOP oud polderen (storytelling) 2 

Spijkers met koppen slaan (hoe?) 2 

Betere OV verbinding + trein 2 

Cluster Kuinderbos verder ontwikkelen/samenhang in aanbrengen 2 

Thema’s vertellen (storytelling)  Mondriaan/structuur in landschap, 

Lely/inpoldering, stijgende waterspiegel, Rietveld jaar 

2 

Evenementen opschalen en breder uitzetten (nationaal en internationaal) pieper 

en Uit-je tent 

2 

Moderne kunst, Mondriaan, stedelijk 1 

Schokland toegevoegde waarde geven  etalageproduct 1 

Proberen nog meer mensen naar het gebied te krijgen (hoe?) 1 

Meer geld voor promotie (waarvoor? Hoe?) 1 

Glazen dijk 1 

Aansluiten bij gastvrije randmeren qua gebiedspromotie 1 

Tulpen, Creil, Keukenhof verbinden 1 



7 

 

Ieder erf een verhaal, erf hopping. Van erven naar werelderfgoed. Koppelen in 

tour/arrangement 

1 

 

Plenaire discussie 

Na het prioriteren volgt nog een discussie over wie welke rol heeft in de verdere ontwikkeling van 

de sector. 

 Er wordt aangegeven dat er veel kracht zit in vrijwilligerswerk. Als gemeente moet dit 

gefaciliteerd worden. Dus vooral niet de leges voor evenementen omhoog gooien. Ander 

voorbeeld is faciliteren door bijvoorbeeld een plein vlak te maken waardoor de opbouw 

van een evenemententent niet vijf dagen duurt maar in een kortere periode kan. Er moet 

dus vooral voor gezorgd worden dat iets kan. 

 Gemeente kan ook faciliteren door de regeldruk te verminderen. Bestemmingsplannen zijn 

op dit moment heel erg dichtgetimmerd. Bestemmingsplannen moeten “ruimer”. 

 Ook welstand is een belemmering. De polder is opgezet als eenheid. Erven ombouwen tot 

iets anders kan het juist heel bijzonder maken. Er zijn al veel schuren. Leegkomende 

erven is een kans. Als je binnen de kaders van een schuur blijft ben je beperkt. We 

moeten snel acteren vanwege snel opvolgende trends en de dynamische sector waarin we 

opereren. Door de ellenlange procedures ben je vaak te laat. De overheid is er om de 

samenleving te dienen. 

 We zien een trend dat we steeds meer samen gaan werken. Hier valt ook nog wel veel 

winst te behalen. En dan niet alleen in regio’s maar ook op thema’s en verder dan de 

toeristische sector. Netl heeft bijvoorbeeld een actie met de Flevomeerbibliotheken. Ook 

met marketinggebieden om ons heen kan meer samengewerkt worden op thema. 

 We kunnen meer doen aan storytelling. Ook in cross sectorale samenwerking. Toerisme 

Flevoland gaat bijvoorbeeld in overleg met het agrofoodcluster omdat beide partijen 

kansen zien in samenwerking. 

 Wat kan er beter qua samenwerking? Verbinden heeft met communicatie te maken. Daar 

heb je een platform voor nodig. Toerisme Flevoland zou dat kunnen faciliteren, zodat er 

één aanspreekpunt ontstaat. Ondernemers hebben nu vaak met veel verschillende partijen 

te maken. 

 De volgende vraag is: hoe krijg je het samenwerkingsproduct aan de man? Er moet een 

platform gecreëerd worden waarbij potentiele bezoekers op thema kunnen kiezen. TF 

geeft aan dat er in de basis al wel iets is maar dat dit nog veel beter kan. De VVV licentie 

is hierin enigszins beperkend qua lay-out. De rol van de ondernemers is vooral informatie 

en input verstrekken aan TF. Ondernemers zijn hierin leidend maar TF prikkelend. TF geeft 

aan dat niet alle acties altijd even zichtbaar zijn voor ons. Maar wel voor potentiele 

bezoekers. Zo staan we bijvoorbeeld in de top 3 met het tulpenfestival. Acties hebben dus 

wel zin. Probleem is wel dat veel kleine ondernemers de slag naar digitaal nog moeten 

maken. Er komt nog te weinig informatie binnen. 

 Er wordt nog een idee geopperd om op de VVV website een journaalachtig filmpje per 

onderneming te plaatsen. Aangegeven wordt dat dit al wel mogelijk is, maar dan moeten 

deze wel aangeleverd worden. 

 Op de vraag wie er betaald? wordt geantwoord dat iedere ondernemer die meedraait in 

een specifieke promotiecampagne hier ook voor betaald. TF heeft de verantwoordelijkheid 

om het totaalproduct in de basis te tonen. Dit moet ook zo blijven. Als je extra wilt, betaal 

je daarvoor.  

 Op de vraag hoe ondernemers het verhaal van de Noordoostpolder/Flevoland gaan 

vertellen wordt geantwoord: door te focussen. Een internationale bezoeker vraagt iets 

anders dan een nationale bezoeker. De polder heeft nationaal een hele andere lading als 

internationaal. Er liggen 2 werelderfgoederen op 20 minuten afstand van elkaar. 

 Tijdens de discussie blijkt dat veel ondernemingen zich focussen op de gebieden om ons 

heen en dat ze hun product niet onder de Noordoostpolder verkopen. Als voorbeeld: De 

één presenteert zich onder Lemmer, weer een ander onder Waterrijck. We moeten trots 

zijn op ons gebied en dat uitstralen. We hebben als Noordoostpolder/Flevoland een 

verhaal: Nieuwland (de paraplu) en daar kunnen veel thema’s onder gehangen worden. 

Bijvoorbeeld fish-potato. Daarbij wordt weer de vraag gesteld hoe zichtbaar/beleefbaar 

dat is. Op Urk kun je amper een kotter vinden in de haven en de aardappel zie je ook 

bijna niet. Hier zou dan een soort van experience centre voor ontwikkeld moeten worden. 

Dit kan eventueel op de Deel. Dan wordt het ook weer interessant de poldertoren te 

beklimmen. Het product moet geclusterd worden/samengevat worden op één centrale 

plek. 
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 Ook is het van belang dat we niet alles presenteren maar één icoon in de etalage zetten 

zoals Schokland. Alleen is Schokland het op dit moment ook nog net niet. Een 

verdiepingsslag hierop zou zijn een centrum waarin iets te beleven is.  

 Aangegeven wordt dat we veel meer naar buiten moeten kijken. 

 Ook van de term pionieren zou veel meer gebruik gemaakt moeten worden. Deze term is 

uniek en hier zijn we als gebied uniek in. Als voorbeeld: over de windmolens is goed 

nagedacht waar we ze neerzetten. Ook de verandering van aardappels naar tulpen is 

pionieren. 

 Er wordt nog gesteld dat Almere ook nieuwland is maar dat, dat een brug te ver is. Hierop 

wordt gereageerd dat we ons niet moeten verschuilen achter die brug/dijk. Voor 

internationale bezoekers is dit geen barrière (afstanden zijn klein). We moeten niet 

vasthouden aan één polder en naar de regio’s om ons heen kijken. Afstanden worden 

steeds kleiner. 

 We moeten laten zien waar we goed in zijn en dat uitwerken. 

 Alle zaadjes moeten onder één kapstok. Wat hebben we? En wat wil de buitenlandse 

toerist. Daar de aansluiting op maken. 

 

Er zijn veel bouwstenen benoemd waar we verder over na kunnen denken. We moeten met z’n 

allen verder uitnutten/uitbuiten wat we al hebben. 

 

Hoe hebben de aanwezigen de avond ervaren en tips? 

Het gros van de aanwezigen geeft aan het een geslaagde bijeenkomst/leuke avond te vinden. 

Leuke manier van brainstormen, positieve bijeenkomst, kwamen veel leuke dingen uit, zinvolle 

avond, interessante manier van brainstormen.  

 

Als tips werden meegegeven: een verdiepingsslag maken op de nu opgehaalde input omdat de 

vraag leeft of er voldoende out of the box gedacht is. Een enkeling gaf aan dat men de vragen 

liever van te voren gezien had maar begrijpt ook dat, dat niet het doel was van een/deze 

brainstorm. Misschien de volgende keer ondernemers uit andere sectoren erbij uitnodigen (dat is 

wel het doel van de bijeenkomst over profilering en positionering). De discussie op het eind was 

wat chaotisch. Zat weinig lijn in. Er werden veel onderwerpen benoemd in korte tijd.     

 

Afsluiting 

Andries blikt terug op een mooie avond en bedankt de aanwezigen voor hun input! 

De aanwezigen krijgen het verslag van de bijeenkomst en t.z.t. het concept-beleid. 
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3. Verslag NOPTALKS Innovatie 
 

Datum :   04-03-2015 

 

 

Aanwezig 

 

Naam      Organisatie                      E-mail 

Gerard van Tilburg Agrofoodcluster 

Noordoostpolder 

g.vantilburg@agrofoodcluster.com 

Henk Ferbeek CVJO henk@cvjonoordoostpolder.nl 

Ineke Mastenbroek OMFL mastenbroek@omfl.nl 

Jetze Kempenaar Rabobank j.kempenaar@noordoostpolder-

urk.rabobank.nl 

Tonny Lagendijk Flevo Engineers info@flevo-engineers.nl  

Hans Koole Provincie Flevoland hans.koole@flevoland.nl 

Eric Waterman Waterman Onions erik@waterman-onions.nl 

Paul Andela Andela Techniek & Innovatie info@andela-tni.nl 

Albertine Evers Wagenbouw Bolle a.evers@wagenbouwbolle.nl 

Sander Polman Kennispoort sander@kennispoortregiozwolle.nl 

Jeroen van Wijk Gemeente Noordoostpolder j.vanwijk@noordoostpolder.nl 

Jacob Korterink Gemeente Noordoostpolder j.korterink@noordoostpolder.nl 

Hans Wijnants Gemeente Noordoostpolder h.wijnants@noordoostpolder.nl  

             

 

Het doel van de bijeenkomst over innovatie is om gezamenlijk te bepalen wat de huidige trends 

en ontwikkelingen zijn. Wat zijn de meest kansrijke innovatieve ontwikkelingen voor 

Noordoostpolder? Wat hebben ondernemers nodig om innovatief te zijn? In dit verslag wordt via 

citaten, foto’s en een mindmap een weergave gegeven van deze succesvolle ontbijtsessie. 

 

Verslag 

 

 

 

 

 

“Het is belangrijk dat bedrijven 

weten wie je bent en wat je 

doet. Er liggen nog veel meer 

kansen op het gebied van 

innovaties als partijen meer 

gaan samenwerken” 

“Veel ondernemers hebben 

zeer beperkt tijd om na te 

denken over beleid en 

innovaties. Het organiseren 

van structurele fysieke 

bijeenkomsten over 

bijvoorbeeld 

innovatiemogelijkheden is dan 

ook geen goed idee.” 

“Durf over de grens van de 

gemeente heen te kijken. De 

wereld is veel groter dan 

Noordoostpolder. Ook buiten 

gemeentegrenzen liggen veel 

kansen voor gemeente en 

ondernemers” 

mailto:g.vantilburg@agrofoodcluster.com
mailto:henk@cvjonoordoostpolder.nl
mailto:mastenbroek@omfl.nl
mailto:j.kempenaar@noordoostpolder-urk.rabobank.nl
mailto:j.kempenaar@noordoostpolder-urk.rabobank.nl
mailto:info@flevo-engineers.nl
mailto:hans.koole@flevoland.nl
mailto:erik@waterman-onions.nl
mailto:info@andela-tni.nl
mailto:a.evers@wagenbouwbolle.nl
mailto:sander@kennispoortregiozwolle.nl
mailto:j.vanwijk@noordoostpolder.nl
mailto:j.korterink@noordoostpolder.nl
mailto:h.wijnants@noordoostpolder.nl
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“Welke focus heb je als 

gemeente? Hoe groot zijn we 

nou eigenlijk in glastuinbouw 

en composiet? Richt je op de 

voedselproblematiek en de 

kwaliteit van de bodem. Daar 

zijn we goed en uniek in”. 

“De innovatiestructuur moet 

op orde zijn. De gemeente kan 

overwegen om een 

innovatieadviseur aan te 

stellen. Hier is behoefte aan 

door de veranderende rol van 

Syntens en de Kamer van 

Koophandel” 

“Een digitaal innovatieloket 

(app) biedt kansen. Een loket 

of plaats waar de ondernemer 

haar innovatievraag neer kan 

leggen. Sluit wel aan bij 

bestaande structuren en ga 

niet het wiel opnieuw 

uitvinden.” 

“Ondernemers kunnen de 

kracht van studenten bij 

innovaties nog veel beter 

benutten. Er is zoveel jong 

talent waar niet of niet goed 

gebruik van wordt gemaakt.” 

”Ondernemers moeten ook over 

hun eigen schaduw heen 

durven kijken. Daar ligt 

primair een taak voor de 

ondernemers zelf” 

“Noordoostpolder heeft geen 

universiteit maar is 

verschrikkelijk goed in 

praktische toevoeging van 

innovaties en is daarmee ook 

onderscheidend ten opzichte 

van veel andere gemeenten” 
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Mindmap 

 
 

 

 

 

 

Samengevat: 

 De accountmanagers van de gemeente hebben een belangrijke rol in het verbinden en 

stimuleren van innovaties bij bedrijven; 

 De gemeente kan zorgen voor een goede innovatiestructuur, zowel digitaal als via de inzet 

van bijvoorbeeld een subsidie-adviseur; 

 De gemeente moet aansluiten bij bestaande structuren (OMFL/Kennispoort) en niet zelf 

het wiel opnieuw gaan uitvinden; 

 Er is behoefte aan een digitaal platform waar bedrijven zich kunnen presenteren 

(marktplaatsidee/NOPEDIA); 

 Zorg dat bedrijven weten waar ze terecht kunnen met hun innovatievraag. Op welke 

fondsen kunnen zij een beroep doen? Maak goed inzichtelijk wat er te koop is;  

 Breng focus aan en ga niet alles doen. 
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4. Verslag NOPTalks Aansluiting 

onderwijs - arbeidsmarkt 
 

Datum : 10-03-2015 

 

 

Aanwezig 

 Henk Dijksma (Dijksma Koudetechniek & BAN) 

 Cor van Vilsteren (MCM) 

 Jellard Koers (Suplacon) 

 Gert Buimer (ROC Friese Poort) 

 Jan Frankema (Emelwerda/Vakcollege) 

 Fenny Geurtzen (Flexmen) 

 Gabe de Jong (Xelvin) 

 René Halsema en Merian van der Horst (Werkcorporatie) 

 Willemien van Putten (OVG) 

 Hans Wijnants, Ali Pubben en Siepie de Groot (Gemeente 

Noordoostpolder) 

 

Samenvatting 

Techniek is een belangrijke sector wat betreft werkgelegenheid voor 

Noordoostpolder.  Tijdens deze avond is dan ook vooral over de sector techniek gesproken, welke 

daarnaast werkgelegenheid op andere gebieden met zich mee brengt (ICT, administratie, P&O, 

receptie, etc.). Er is geconstateerd dat techniek geen goed imago heeft, wat jongeren weerhoudt 

om voor een opleiding in de techniek te kiezen. Er moet meer worden gedaan aan een duidelijk 

beroepsbeeld. Daarbij zijn de ouders ook van groot belang. Ook is onbekend wat voor 

(techniek)bedrijven we in de Noordoostpolder hebben en wat voor werk je hier kan doen.  

Naast een goede opleiding, is ook de houding en attitude van de toekomstig werknemer 

belangrijk. Dit moet op opleidingen voldoende aandacht krijgen.  

Er zijn al diverse initiatieven (bijna) gerealiseerd de afgelopen periode, zoals het Vakcollege, een 

challenge, ‘vrienden van de maakindustrie’ en de module composiet. Tijdens deze avond zijn er 

diverse concrete kansen en mogelijkheden genoemd:  

 Een MBO 5 opleiding aanbieden; 

 Digitaal platform bedrijven voor hun activiteiten en het aanbieden van stageplaatsen en 

afstudeeropdrachten; 

 Jongeren een kijkje in de bedrijven geven (achter de gevels); 

 Stages en bedrijfsbezoeken intensiveren; 

 Junior Vakkanjers naar Noordoostpolder halen; 

 Studenten ROC inzetten bij techniekonderwijs bij basisscholen; 

 De (personeels)vraag en –verloop van werkgevers  ontsluiten/in beeld brengen. 

 

Een volledig beeld van deze avond is te lezen in onderstaand verslag. 

 

Verslag 

Na de opening van Hans Wijnants en een voorstelronde, stelt Hans Wijnants de aanwezigen de 

vraag wat ze zelf hebben gemerkt van de inspanningen de afgelopen jaren. Een overzicht: 

 Henk Dijksma: is door ROC Friese Poort gekozen tot leerbedrijf van het jaar. Is blij met 

het Vakcollege. Er zijn veel techniek mensen nodig. Scholen beginnen hier nu ook mee, 

hopelijk pakken ze dit goed op. 

 Gabe de Jong: opvallend is het negatieve imago van de techniek, welke door ouderen die 

nu in het vak zitten, wordt gegeven. Mensen hebben geen idee ‘wat er te koop is’. 

 Fenny Geurtzen: het enthousiast maken van jonge mensen begint al bij de basisschool. In 

de toekomst zijn er vooral mensen ‘met handen’ nodig. 

 Jan Frankema: het beroepsonderwijs is gericht op de laagste niveaus. Leerlingen voor 

toekomstige beroepen in de techniek moeten minimaal niveau 3 of 4 hebben, dit zijn 

leerlingen uit theoretisch onderwijs. Wat voor kansen zijn er voor leerlingen op de laagste 
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niveaus? Vanaf leergang 2015/2016 wordt gestart met een bèta-challenge om leerlingen 

van de theoretische leerweg te interesseren voor techniek. 

 Jellard Koers: naast vakinhoudelijk kennis en kunde, is de persoonlijke ontwikkeling, 

houding en –drive minstens zo belangrijk. Medewerkers moeten waarde toevoegen aan 

een product.  

 Willemien van Putten: als bestuurslid van OVG geen platform voor handen om te weten 

wat het bedrijfsleven vraagt wat betreft personeel. Faillissement Technocentrum erg 

jammer, gaat veel verloren. Hoe komt het bijvoorbeeld met de website kiesjeberoep.nl? 

Daarnaast de vraag hoe het bedrijfsleven zelf de vraag organiseert. 

 Gert Buimer: voorgaande spreker zijn vooral erg gericht op techniek. ROC werkt steeds 

meer met de blik naar buiten. Goed voorbeeld is ‘vrienden van de maakindustrie’, mogelijk 

kan er een olievlekwerking uitgaan naar andere opleidingen/sectoren.  Op dit moment met 

veel zaken actief: zorg en welzijn i.c.m. participatie, module composiet, Leer- en 

ontdekcentrum, e-commerce, Werkcorporatie, het windmolenpark (Siemens en Enercon), 

BAN, lascursus, etc. Op allerlei wijzen als ROC de deuren open gezet, waarbij veel acties 

wel gericht zijn op techniek. 

 René Halsema: uitdaging is het overbruggen van de afstand op de arbeidsmarkt van 

bijvoorbeld uitkeringsgerechtigden. Dit kan beginnen met werkervaringsplekken. Als 

voorbeeld noemt René de kok bij Da-Enzo met aanvullende opleiding. 

 Cor van Vilsteren: er zijn steeds hoogwaardigere techneuten nodig. Dat vanavond veel 

over techniek gaat, is ook logisch gelet op de samenstelling van het bedrijfsleven in 

Noordoostpolder. Onlangs is Cor bij bijeenkomst Metaalunie geweest, daar wordt 

gesproken over regio Eindhoven en Twente, maar wordt ook naar Noordoostpolder 

gekeken (techniek en innovaties). Hier moeten we meer op inzetten. Daarnaast brengt 

werkgelegenheid in de techniek ook ander werk met zich mee (administratie, ICT, etc.) en 

biedt het ook kansen voor mensen die ‘logisch kunnen nadenken’.  

 

Hans Wijnants blikt na deze ronde, waar het voor een deel over imago gaat, terug op de NOPtalks 

met betrekking tot innovatie. Bij deze NOPTalks kwam naar voren dat ondernemers elkaar 

onvoldoende kennen en dus ook niet elkaars ‘vraag’ kennen. Hier mogelijk een plattform voor 

creëren (NOPpedia)? 

 

Vervolgens ontstaat een discussie: 

 Jellard Koers: we moeten voor dynamiek gaan, niet vooraf te diep gaan. ROC moet 

nadenken over ontwikkelen van MBO niveau 5. Daarnaast is het moeizaam om 

werknemers te interesseren om in Noordoostpolder te gaan wonen. Wanneer (jongere) 

mensen eenmaal uitvliegen, is het moeilijk ze weer terug te krijgen. 

 Fenny Geurtzen: je kan het ook omdraaien; als je als bedrijf veel moois te bieden hebt, 

behoud je mogelijk mensen. Meer profileren dat je in Noordoostpolder goede banen kan 

vinden, past ook bij de ontwikkeling dat mensen meer geïnteresseerd zijn in eigen 

ontwikkeling op de arbeisdmarkt. 

 Hans Wijnants: maar hoe vertellen we dit? Bij keuze 

zijn daarnaast ouders ook enorm belangrijk. 

 Willemien van Putten: we moeten ambitie 

neerleggen. Tegenwoordig wordt veel gesproken 

over ‘valorisatie’. Mogelijkheden bij Europese 

programma’s, Kennispoort. 

 Cor van Vilsteren: op het topsectorenbeleid 

inspelen, laten zien wat we doen. 

 Jellard Koers: en wat speelt zich allemaal af achter 

de gevels van de bedrijven? Mogelijk bestaande 

bedrijven met hun websites bundelen op één pagina, meer geloof in dan een database 

(snel verouderd, gedateerd). Daarnaast is een optie om ook een platform te maken waar 

bedrijven in Noordoostpolder stage- en afstudeeropdrachten op kunnen plaatsen. Hiermee 

studenten naar Noordoostpolder trekken en proberen te behouden. 

 Willemien van Putten: we moeten zoeken naar de unieke waarde om te vermarkten. 

 Hans Wijnants: deze unieke waarde zit in pionieren 3.0. Noordoostpolder is hightech 

gebied op veel terreinen.  

 Jellard Koers: vraagt zich af of we als 50.000 gemeente ons zo moeten profileren, dit niet 

als overheid zelf nastreven. Moet vanuit bedrijven komen. Organiseren dat bedrijven weer 

meedoen aan landelijke open dagen, gebruik maken van goede attitude hier. 
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 Cor van Vilsteren: we moeten jongeren triggeren door ze in de bedrijven te laten kijken. 

 Jellard Koers: compliment aan ROC voor resultaten met betrekking tot volwassenonderwijs 

en zij-instromers. 

 Jan Frankema: voor het vmbo is samenwerking met bedrijfsleven belangrijk voor stages. 

Beeldvorming van techniek is slecht, begint al op basisonderwijs. Het is belangrijk dat 

leerlingen snel in contact met bedrijf komen. Stages en bedrijfsbezoeken intensiveren. Kan 

tevens meerwaarde zijn voor bedrijven; leerlingen kunnen soms verfrissende ideëen 

hebben of opmerkingen maken die je aan het denken zetten.  

 Jellard Koers: mogelijk proberen junior vakkanjers naar de Noordoostpolder te halen. 

 Hans Wijnants: gebruiken we oud leerlingen om enthousiasme over techniek vak over te 

brengen? 

 Cor van Vilsteren: vroeger was er de techniekkist met coach op het basisonderwijs. Vanaf 

2016 is techniekonderwij op de basisschool weer verplicht. Hier mogelijk leerlingen van 

het ROC voor inzetten? Deze staan dichter bij leerlingen van de basisschool dan ‘ouderen’.  

 Gert Buimer: ROC leidt studenten op als ambassadeur, deze kunnen hier mogelijk een rol 

in hebben. 

 Jellard Koers: roept de vraag op óf we nu wel een écht probleem hebben? 

 Hans Wijnants: geeft aan dat je anti-cyclisch 

moet denken. Als je dit niet doet, dan straks 

waarschijnlijk wel een probleem. 

 René Halsema: verwachting dat er dit jaar 

300 mensen instromen in de bijstand. Is dit 

een probleem? Volgens mij wel! Wordt door 

iedereen bevestigd. Een oplossing kan zijn dat 

bedrijven combinaties gaan vormen, maar ook 

uitzendbureaus. Van werkervaringsplaats naar 

échte baan. 

 Cor van Vilsteren: we moeten wel rekening houden met het absorptievermogen van een 

bedrijf. 

 Jellard Koers: draagt ‘kansarmen’ een warm hart toe. Wel moet er een duidelijke scheiding 

worden gemaakt tussen ‘niet willers’ en ‘niet kunners’. Daarnaast vraagstuk van de vele 

buitenlandse arbeiders; hoe kunnen Nederlanders dit werk gaan doen? 

 Hans Wijnants: uit primair onderwijs singalen gekregen dat er veel opvoedproblemen zijn. 

Dit gaat wel om onze toekomstige medewerkers. Is een zorg. 

 Ali Pubben: wij zijn in Noordoostpolder van het doen, niet van het ‘verkopen’ van onze 

positieve punten. 

 Jellard Koers: 40% van de beroepsopleidingen vindt plaats bij het bedrijf (BBL). De 

onderlinge afstemming tussen school en werkgever moet veel beter. Belangrijk 

aandachtspunt.  

 Gert Buimer: bevestiging van opmerking Jellard Koers. Daarnaast nog denken aan de 

golden circle van Sinek en masterclass van Blauwbroek. Vanaf 2015 nieuwe 

kwalificatiestructuur, waarin ook een keuzedeel zit. Dit biedt kansen om samen met het 

regionale bedrijfsleven in te vullen. 

 Gabe de Jong: vanuit Xelvin (in samenwerking met scheepsbouw Nederland) organiseren 

we zelf ook opleidingen wanneer we zien dat er vraag is, maar qua opleiding niet in wordt 

voorzien. Aanstaande maandag start bijvoorbeeld opleiding composiet.  

 Cor van Vilsteren: de continue scholing van medewerkers wordt steeds belangrijker (leven 

lang leren). Veel van deze scholing wordt in samenwerking met machineleveranciers 

gedaan, of bijvoorbeeld de avondopleiding lassen bij het ROC.  

 

Ten slotte volgt een afsluitende ronde: 

 Fenny Geurtzen: in Noordoostpolder veel vraag naar mensen in de techniek. Is ook groot 

deel van eigen vacatureaanbod (70%). Vraag naar administratieve krachten, middenkader 

en teamleiders stijgt weer. Daarnaast scherp hebben dat het om harde en zachte criteria 

gaat bij medewerkers.  

 Jellard Koers: heb aandacht voor afstemming tussen onderwijs en ondernemers. Vraagt 

zich af of we alles kunnen plannen.  

 Gert Buimer: als wij onze ambities willen realiseren, zijn stageplaatsen nodig. Dit is af en 

toe lastig! 

 Willemien van Putten: geen goed beeld van de vraag van de werkgevers, mist daarnaast 

uitgangspunten. 
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 Gabe de Jong: luister goed naar het bedrijfsleven en maak gebruik van elkaars netwerk. 

 Henk Dijksma: probeer de uitstroom van medewerkers voor de komende jaren in beeld te 

krijgen. Er is een vermoeden van tekorten in de toekomst. Daarnaast is samenwerking 

met scholen belangrijk; met elkaar wel een duidelijk plan maken om jongeren in het 

bedrijf te ontvangen (welk verhaal vertellen we?). 

 Cor van Vilsteren: helft medewerkers komt niet uit de Noordoostpolder. Hebben insteek 

om in Emmeloord op te leiden. Scholen moeten niet alleen bij bedrijven kijken, bedrijven 

moeten ook binnen de scholen kijken want ook daar is veel veranderd! 

 Jan Frankema: op korte termijn wordt het nieuwe gebouw 

geopend, alle aanwezigen zijn hiervoor van harte uitgenodigd 

om een kijkje te komen nemen. 

 Hans Wijnants: er komt nog een vervolgsessie over hoe mavo 

en havo leerlingen te enthousiasmeren voor techniek (Leer- en 

ontdekcentrum).  

 Ali Pubben: we kunnen niet zonder elkaar! 

 

Hans Wijnants sluit deze NOPTalks af en bedankt iedereen voor zijn of 

haar aanwezigheid en inbreng en Gert Buimer voor de gastvrijheid van het ROC Friese Poort. 
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5. Verslag NOPTALKS acquisitie en 
bovenregionale ontwikkelingen 
 

Datum :   04-03-2015 

 

 

Aanwezig 

 

Naam      Organisatie                      E-mail 

Harry Goos Tolsma harrygoos@tolsma.com 

Jasper Klarenbeek Compoworld klarenbeek@omfl.nl 

Leen Hakvoort Hakvoort Professional Leen-hakvoort@hakpro.nl 

Leo Neeleman Stichting Nieuwland lneeleman@kpnmail.nl 

Edwin Slieker Esmat Engineers edwin@synthesis-dronten.nl 

Henk de Reus Martho Werkflex henk@martho.nl 

Cor van 

Veldhuijsen 

Agrofoodcluster c.vanveldhuijsen@agrofoodcluster.com 

Michel Sloterwijk Sloterwijk en Heijnen michel@shmakelaars.nl 

Joost Neeleman Rabobank J.W.Neeleman@noordoostpolder-

urk.rabobank.nl 

Kees van der Sar Post Heftruck c.a.vandersar@kpnmail.nl 

Nico van Staveren Van Staveren nvs@staveren 

Rene van 

Amersfoort 

VABC rene@vabc.nl 

Jeroen van Wijk Gemeente Noordoostpolder j.vanwijk@noordoostpolder.nl 

Jacob Korterink Gemeente Noordoostpolder j.korterink@noordoostpolder.nl 

Hans Wijnants Gemeente Noordoostpolder h.wijnants@noordoostpolder.nl 

René Knipscheer Knipscheer r.knipscheer@knipscheer.com 

Leon Juffermans Luxe Tenten l.juffermans@luxetenten.com 

  

Het doel van de bijeenkomst over innovatie is om gezamenlijk te bepalen wat de huidige 

trends en ontwikkelingen zijn. Wat zijn de meest kansrijke ontwikkelingen voor 

Noordoostpolder? Wat hebben ondernemers nodig om ambassadeur te zijn? In dit 

verslag wordt via citaten en foto’s een weergave gegeven van deze ontbijtsessie. 

 

Verslag 

 

 

 

 

 

Er ligt veel kracht en 

potentieel bij de huidige 

bedrijven in 

Noordoostpolder. Zei zorgen 

voor uitbreiding van 

werkgelegenheid. 

We moeten werken aan het 

imago van de polder. Dat is 

geen sprint maar een 

marathon. 

De gemeente moet de regie 

nemen om een 

ondernemersplatform te 

ontwikkelen. Per sector kun 

je bedrijven kennis met 

elkaar laten maken en er 

liggen kansen om 

stageopdrachten te 

formuleren 

mailto:c.a.vandersar@kpnmail.nl
mailto:j.vanwijk@noordoostpolder.nl
mailto:j.korterink@noordoostpolder.nl
mailto:h.wijnants@noordoostpolder.nl
mailto:r.knipscheer@knipscheer.com


17 

 

 

              

 

 

 
 

 

 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We moeten de marketing 

laten doen door de mond 

van echte poldermensen. Als 

ondernemer uit de polder 

zijn we ambassadeur voor 

de Noordoostpolder. Wij 

moeten het verhaal 

vertellen. 

Een initiatief als “Dafje uit” 

kan goed bijdragen om 

ondernemers van buiten de 

polder kennis te laten 

maken met dit prachtige 

gebied. 

Er liggen kansen om 

bedrijven in de verwerkende 

industrie van Agro & Food 

naar ons toe te trekken. De 

keten kan daarmee worden 

verbreed. 

 

 

 

 

De herkenbaarheid van de 

polder moeten we verder 

benutten. 

Relaties verklaarden mij 

voor gek dat ik mij in 

Noordoostpolder ging 

vestigen. 

Als je als vestigingsgebied 

interessant wilt zijn, dan 

heb je goed personeel nodig. 

De arbeidsmoraal is hier 

fantastisch maar we kunnen 

nog beter aansluiting 

zoeken met het (hoger) 

onderwijs. 
Laten we vooral doen….. 

Vertel het de 

accountmanagers van de 

gemeente als je hoort dat 

bedrijven in jouw netwerk 

op slot zitten of willen 

verplaatsen. 
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De gemeente moet er voor 

zorgen dat de voorwaarden 

goed zijn om je hier te 

vestigen. Denk hierbij aan 

camerabeveiliging, één 

aanspreekpunt in het 

gemeentehuis en geen 

belemmerende wet-en 

regelgeving 

Emmeloord is World Potato 

City. We hebben de beste 

aardappelen en de beste 

opbrengsten. We hebben 

iets unieks in handen wat 

we zelf niet beseffen. We 

hebben goud in handen. 
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6. Verslag NOPTALKS profilering en 
positionering 

 

Datum : 17-03-2015 

 

 

Aanwezig 

 

Naam        Organisatie                       

Rinkje Tromp Toerisme Flevoland 

Alida Hilberdink Gebiedspromotie Toerisme en recreatie Noordoostpolder (TF) 

Linda Litjens Gebiedspromotie Toerisme en recreatie Noordoostpolder (TF) 

Jacqueline Lijs Provincie Flevoland 

Riet Rijs ’t Flevo Landschap 

Norbert Kwint Natuurmonumenten 

Peter Meurs Camperplaats afslag Nagele en RONOP 

Han van Wegen Vakantiepark Eigenwijze 

Anita Boes Projectleider Uit-jeTent en gebiedsprogrammeur Schokland 

Krispijn van den Dries Bioromeo 

Mark Dieleman  Agrico 

Henk Slump Partyservice Slump 

Jitha van Staveren Van Staveren 

Arno Witteveen Custom media 

Ronald Lamsma Marketing en communicatie Rabobank Noordoostpolder-Urk 

Derk Schilstra DCSOnline 

Benny van der Kooi Custom media 

Aucke van der Werff Gemeente Noordoostpolder 

Andries Poppe Gemeente Noordoostpolder 

Hans Wijnants Gemeente Noordoostpolder 

Jolanda Nagelhout Gemeente Noordoostpolder 

Rick Los Gemeente Noordoostpolder 

Jeroen van Wijk Gemeente Noordoostpolder 

 

Inleiding 

Wethouder Poppe opent de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.  

Het doel van de bijeenkomst “Profilering en Positionering” wordt uitgelegd. De gemeente 

is bezig het Sociaal Economische Beleid 2012-2016 te herijken. Het doel van de 

bijeenkomst is dat we “out of the box” denken en zoveel mogelijk van buiten naar binnen 

kijken. Voor deze bijeenkomst zijn promotieorganisaties, natuurorganisaties, 

recreatieondernemers en ondernemers uit andere economische sectoren uitgenodigd. 

 

Vervolgens geeft burgemeester van der Werff een korte inleiding over gebiedspromotie 

en legt uit waarom promotie belangrijk is voor ons gebied.  

We hebben promotie nodig omdat we een prettige gemeente willen zijn waarin mensen 

graag wonen, werken en een bezoek aan brengen. We zijn als gebied onbekend. Je moet 

jezelf bekend maken. Daar heb je promotie voor nodig. Er is een plan bedacht om ons 

bekend te maken. Het campagneplan Gebiedspromotie. Er is ook een slogan bedacht 

“Buitengewoon Noordoostpolder” met een passend beeldmerk. We hebben ambassadeurs 

nodig om ons gebied bekend te maken. In Noordoostpolder hebben we circa 47.000 

potentiële ambassadeurs. Waarom wil je bekend zijn? Je wilt dat mensen hier graag 

wonen, werken en recreëren. Je hebt ondernemers nodig om de economie te laten 

floreren, zo kunnen er vervolgens voorzieningen gecreërd worden. 
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Rick Los geeft een korte presentatie over Gebiedspromotie met een uitleg over de slogan, 

kernwaarden voor Noordoostpolder, de strategie van de afgelopen jaren en de bereikte 

resultaten. “Buitengewoon” is gekozen omdat we allereerst gewoon, nuchter en down to 

earth zijn. Daarnaast heeft het gebied veel bijzondere dingen. Daarom de combinatie 

Buiten-gewoon. Er wordt opgemerkt dat veel bijzondere activiteiten buiten plaats vinden. 

 

Wethouder Poppe geeft een korte inleiding op het thema recreatie en toerisme en blikt 

terug op de themabijeenkomst die op 23 februari jl. is gehouden.  

23 februari hebben we als recreatieondernemers en -organisaties bij elkaar gezeten. Er is 

tijdens de brainstorm veel input opgehaald. Doel was elkaar voeden en inbreng leveren 

voor het brede Sociaal Economisch Beleid op het thema recreatie en toerisme. Trends die 

benoemd zijn tijdens de brainstorm: Noordoostpolder heeft een verhaal over het gevecht 

tegen het water en de inpoldering. Digitaal toerisme, de wens naar luxe en comfort en 

beleving worden steeds belangrijker. Unique sellingpoints die benoemd zijn tijdens de 

brainstorm: de strijd tegen het water, 2 eilanden op het droge waaronder werelderfgoed 

Schokland, de maakbaarheid van Noordoostpolder, het Waterloopbos en de tulpen. Te 

ondernemen acties hierop zijn: het verhaal vertellen over de dijken, windmolens, bos, 

werelderfgoed en ingenieur Lely. 

Op deze avond, proberen we op de input een verdiepingsslag te maken. Benadrukt wordt 

dat Toerisme Flevoland ons enorm op de kaart zet met projecten als: promotie van de 

driehoek Urk-Nagele-Schokland, het Recreatiemagazine en Kampeertv. Wethouder Poppe 

wordt enthousiast als hij ziet wat er allemaal te doen is. We hebben in Noordoostpolder 

een verhaal te vertellen. Als laatst benadrukt Andries nog dat er in Giethoorn een 

mevrouw is die enorm veel bussen met Chinezen naar Giethoorn weet te trekken. Voor 

ons een uitdaging om bij deze groep het Werelderfgoed en andere parels onder de 

aandacht te krijgen. 

 

Wethouder Wijnants leidt een discussie in met de vraag: hebben we Noordoostpolder 

buitengewoon goed op de kaart gezet?  

Hierop wordt gereageerd dat we kunnen concluderen dat we allemaal wel trots zijn op 

het gebied en dit uit proberen te dragen. Krispijn van de Dries geeft aan dat hij in 

Amsterdam uitlegt waar de piepers vandaan komen. Hij merkt dat mensen daarin 

geïnteresseerd zijn. Mensen willen weten waar hun producten vandaan komen. De vraag 

wordt gesteld of mensen het product in ons gebied wel terug vinden. Is het te beleven?  

 

Ook wordt geantwoord dat men het positief vindt dat er een richting gekozen is. Vanuit 

de aardappelhoek is men blij dat er is gekozen voor World Potato City. Dit spreekt 

internationaal aan. Buitengewoon kan nationaal gebruikt worden. Wel zijn er nog stappen 

te zetten want veel mensen weten niet waar de Noordoostpolder ligt. Hierop wordt 

gereageerd dat we dan misschien op de windmolen bij de Ketelbrug maar moeten zetten 

“Dit is Noordoostpolder”. 

 

Genoemd wordt dat veel steden bekend zijn door een bepaald product. Men denkt bij 

Alkmaar bijvoorbeeld aan kaas. Het zou mooi zijn als we bij Emmeloord aan de aardappel 

denken.  

 

Vervolgens wordt er nog gediscussieerd over het uitvergroten van negatieve associaties 

die we hebben bij Noordoostpolder.  

 

Vanuit de recreatiesector wordt benadrukt dat we veel meer naar doelgroepen moeten 

kijken. Welke zijn interessant voor Urk, Schokland en het Waterloopbos? In het gebied 

zit expertise met betrekking tot het omgaan met water. Dit verhaal moeten we verkopen. 

 

Er wordt geconstateerd dat we niet teveel vanuit onszelf moeten denken maar meer 

vanuit hoe mensen buiten de polder het product zien/beleven.  
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“We moeten een verhaal maken en vertellen! En niet alleen 
met elementen uit de Noordoostpolder, maar ook met 

elementen buiten de Noordoostpolder waar een link mee is. Er 
zit een sterk verhaal in het pionieren, “Man made NOP”,’t 

beste uit NL geselecteerd,  maakbare samenleving, 
Waterloopbos/strijd tegen het water, werelderfgoed 

Schokland, vruchtbare grond/de grootste moestuin van 
Nederland. De iconen/verhalen moeten naamsbekendheid 

bouwen” 

Wethouder Wijnants veronderstelt dat we weinig van elkaar weten en dat we slecht zijn 

in het vertellen van het verhaal aan anderen. We moeten het pionieren een nieuwe 

lading geven. We zijn ver in high tech, scale modelling, en bijzonder in recreatie en 

toerisme maar we vertellen het niet. Getwijfeld wordt aan of we voldoende te bieden 

hebben. Je kunt een verhaal vertellen maar dan??? Is het te beleven? 

Benadrukt wordt dat we met elkaar het verhaal moeten blijven vertellen, dan ga je het 

met elkaar laden. Kunnen we iets met de term pionieren? Pionieren roept associaties op 

over waarvoor ons gebied gemaakt is: als voedselvoorziening voor de groeiende 

bevolking. Het woord past perfect. Innoveren/ontwikkeling associeeert men hier ook 

mee. De termen pionieren en buitengewoon moeten aan elkaar gehaakt worden.  

 

Op de vraag wat Buitengewoon Noordoostpolder betekent, wordt geantwoord: 

Noordoostpolder ruimte voor buitengewoon pionieren. Het is hier Buitengewoon 

ondernemen, recreëren en wonen. Dat moeten we nog beter laden. 

 

Eén van de genodigden geeft aan geen associatie met Buitengewoon te hebben. Het 

roept geen beelden op. Pionieren wijst erop maar ontsluit lang niet alles. Hier wordt door 

de burgemeester op gereageerd dat iedere keuze die je maakt voor discussie vatbaar is. 

Van belang is dat we er met z’n allen aan vasthouden. De woorden hebben geen inhoud, 

we praten erover hoe je het kunt laden. Met recht zijn de eilanden Buitengewoon. Dit 

moeten we uitspreken. Het is de kunst verhalen te creëren. Als je met elkaar achter een 

verhaal gaat staan gaat het waarde krijgen.   

 

Wat kunnen we met de trend van voedselvoorziening/moestuinen doen? Alles wordt in 

Noordoostpolder wel verkocht. Hoe kun je een stap verder zetten in laten zien waar de 

producten vandaan komen? We moeten de sterke punten van de streek uitnutten. Laten 

zien aan de mensen. Tulpenroute, groente etc. Zowel offline als online. Het 

voedselverhaal is sterk want het gaat ook de lange termijn dekken. 

 

Geconcludeerd wordt dat we met het woord “Buitengewoon” meer kunnen doen. Veel 

meer moeten verbeelden. Bijvoorbeeld met een beeld van een pionier.  

 

Verslag 

Op de volgende pagina’s wordt via citaten en foto’s een weergave gegeven van het 

tweede deel van de bijeenkomst waarin mindmaps gemaakt zijn. 
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“De naam die we gebruiken doet er eigenlijk 

niet toe. Als we hem maar consequent 

gebruiken en lading geven. We moeten 

constant de naam Noordoostpolder 

gebruiken” 

 

“We weten allemaal wel waar we 

goed in zijn en wat we hebben. Het 

voegt weinig toe om hier verder op 

in te gaan. Het gaat erom hoe we het 

bij de mensen brengen. Als 

voorbeeld: een Buitengewoon sticker 

op de deur vd winkel als de winkel 

aansluit bij de  kernwaarden 

Buitengewoon. Hiermee krijgt het 

lading”.  

 

“We moeten de 47.000 

ambassadeurs die we hebben 

gebruiken om de doelgroepen 

te bereiken” 

 

 

“Waarom kiezen we niet voor de labels  Buitengewoon wonen, 
Buitengewoon werken en Buitengewoon recreëren.  Met een label kun 
je, je aangesproken voelen om erbij te horen. Buitengewoon alleen is 

niet genoeg. Buitengewoon recreëren kunnen we als toerisme 
Flevoland heel veel mee. Buitengewoon is een bijvoeglijk naamwoord 

en hoort ergens aan vastgeplakt te worden. De labels roepen ook 
meer een beeld op “ 

 

“Je moet als bedrijven gaan 

samenwerken. De losse elementen 

aan elkaar knopen. Bij de 

tankstations in het gebied zou 

bijvoorbeeld de  toeristische kaart 

verkrijgbaar moeten zijn “ 
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“In een groot gedeelte van Nederland is 

het ’s nachts niet meer echt donker. In 

Noordoostpolder kun je dit nog wel 

beleven. Er ligt een kans om hier iets 

mee te doen, bijvoorbeeld in de vorm 

van een nationaal evenement: sterren 

kijken o.i.d.“ 

“We moeten qua promotie naar 

onszelf kijken en bij onszelf 

beginnen. Komt de patat die 

uitgedeeld wordt tijdens het 

pieperfesitival bijvoorbeeld wel uit 

de Noordoostpolder? “ 

 

“Buitengewoon Noordoostpolder als kwaliteitskeurmerk op producten. Hoe 

doen we dat? Doen we dat als gemeente? Gemeente moet bedrijfsleven 

uitdagen gezamenlijk iets op de markt te zetten. Er is een grote mate van 

trots en dat willen we uitdragen, maar er is een duwtje in de rug nodig” 

“We moeten van buiten naar 
binnen kijken in plaats van 

andersom. Wat zijn de behoeften 
van bezoekers en wat past hierbij”. 

“Verbazing is ook een woord dat bij 
Noordoostpolder past. Het past bij 

onverwacht, onontdekt/nieuw. Mensen weten 
vaak niet wat er allemaal is in ons gebied. 

Maar als ze er zijn, zijn ze vaak verbaasd over 
wat er allemaal te doen is” 
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“Waar zit de bekendheid in? Is dat in  
Noordoostpolder of Emmeloord? Voor de 

economische sectoren is dat vaak 
Emmeloord, voor recreatie is dat 

Noordoostpolder” 

“Een voorbeeld wat ik graag wil noemen is la vache qui rit 

in Frankrijk. Je kunt dit iconisch product in een experience 

beleven. Van begin tot eind breng je de keten in beeld en 

beleef je hoe het kaasje gemaakt wordt. De aardappel leent 

zich hier ook voor. Door middel van een potato experience 

zou je deze moeten kunnen beleven. Hierin bundel je kennis 

en beleving. Dit is voor zowel de zakelijk klant als de  toerist 

interessant”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat: 

 Er moet gewerkt worden aan een Buitengewoon kwaliteitskeurmerk, waarbij de 

gemeente het bedrijfsleven uitdaagt iets op de markt te zetten. Daarbij is wel een 

duwtje in de rug nodig.  

 Om het product beter “beleefbaar” te maken is het wenselijk een potato 

experience te ontwikkelen. 

 Ondernemers kunnen meer samenwerken en bij elkaar laten zien wat we hebben. 

 We zouden voor wonen, werken en recreëren met aparte labels moeten werken 

en deze laden. Hierdoor wordt meer betrokkenheid gecreëerd. 

 We moeten rondom de iconen/unique sellingpoints van Noordoostpolder een 

verhaal creëren, dat vertellen en daarmee bezoekers trekken. 
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Bijlage NOPTalks recreatie en 
toerisme 
 

Hieronnnder een uitwerking van de totale input uit de brainstorm. 

 

Trends en ontwikkelingen 

 

Prijsbewuste consument  Cultuurhistorie vs. nieuwe mogelijkheden 

16 mln. internationale bezoekers in 2020 Hotelplaatsen tekort 

Upgrading Schokland Flexibiliteit ondernemers en gemeente 

Dagjes bezoek/kort verblijf (weekend) Bedreiging schaliegas 

Mensen willen vermaakt worden Samenwerking/verbinding 

Gast wordt mondiger Wens naar gestroomlijnd vervoer 

Green wheels/uniek vervoer Puur natuur vs. geschapen landschap 

Behoefte aan beleving 

natuur/toegankelijke natuur 

Grote betrokkenheid ondernemers en 

inwoners met eigen gemeente 

Floriade Uitbreiding natuurgebieden 

Regiomarketing voor het binnenhalen v/d 

internationale bezoeker 

Samenwerken 3.0 ondernemers 

Festivals Evenementen 

Veel Duitsers, weinig andere nationaliteiten Arrangementen 

Lelystad Airport Permanente “product promo” paviljoens 

(Floriade) 

Bedrijven specialiseren zich naar doelgroep Sociale component wordt sterker in 

recessie 

Vraag naar hoe en waarom Netwerken ontstaan 

Piepers/aardappelhoofdstad. Toeristen ook 

betrekken i.p.v. alleen bedrijven 

Nieuwe promotie TF, StEP geeft bundeling 

en overzicht 

Reiskosten stijgen i.v.m. brandstofprijs Elektrische fietsverhuur (lange afstanden) 

Veel initiatieven naast elkaar Groepsverblijven 

Urk en nop meer samen dan in het 

verleden 

Horeca meters buitengebied 

Bekendheid van bedrijven Veel buiten de polder 

Pionieren is hot-innoveren-3D printen Weinig ambassadeurs 

Flexibele houding Cultuurstad Leeuwarden 

Grotere vraag (groeps)overnachtingen 

i.v.m. uitbreiding vanuit Amsterdam 

Als eenling moeilijk vindbaar/samen maakt 

sterk 

Toeristenbelasting Cultuur samenvloeiend in innovatie 

Grensoverschrijdend binnen/buitenland Van een strandje een mer a boire 

Historie Urk/Schokland vs. innovatie Polder Buitendijkse activiteiten 

Glasvezel buitengebied Ampyx power 

 

Unique sellingpoints 

Meer samenwerken door natuur/recreatie Sport in de natuur, buiten bewegen 

Golfbaan op vuilnisbelt/hoogste golfbaan 

beneden zeeniveau 

Rust, ruimte, ontspannen 

Hoge kwaliteit product Nieuwe natuur gekoppeld “puntzak” 

Veel creativiteit en design Met de hand geschapen ambacht 

Projecten samen opzetten/Samenwerken 

“elkaar iets gunnen” 

Verschillende recreatiebedrijven 
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Gateway to regio Zwolle Archeologisch ondergronds panorama 

Spin in het web? Erfgoed + urk+waterloopbos = unieke 

combinatie techniek/natuur 

Hoog ondernemersgehalte Honderden erven beschikbaar 

Over de brug Hoge erfdichtheid 

Ridderspelen, echt en via computer Diversiteit akkerbouwers 

Bollenvelden/diversiteit landschap door de 

seizoenen heen 

Poldertoren middelpunt/functie watertoren Polderschoon 

Kernwaarden naar NOP (koud, wind, kaal) Smeltkroes van mensen overal 

vandaan/het verhaal Noordoostpolder  

Duinen op de bodem van de zee  Netl  Ver kunnen kijken/weidsheid. 

Grid nop = new York straten. North-east Ruimdenkend als de horizon? 

Rotterdamse Hoek Zichtbaarheid oude/nieuwe land 

Hoogwaardige aardappellandbouw (Nog) geen schaliegaswinning 

Prehistorie nu. Nieuwland door de 

millennia heen 

Binnen de dijken 

Ruimte (voor recreatie) geomaticapark 

Wegenstelsel Unieke evenementen uit je 

tent/boerderijenroute/pieperfestival 

Historische band rond de Zuiderzee Dichtbij Lelystad airport 

Vlak land met prachtige fietspaden Jong gebied 

Centrale ligging pionieren 

Beleefbare bossen/natuur Gratis parkeren 

Variatie landschap kust/landelijk 

gebied/bos 

Menselijke maat 

 

Wat gaan we doen? 

Promotie oostrand Verbreding van hoogwaardige 

(groeps)overnachtingslocaties 

Mensen hier langer laten verblijven door 

samenwerking 

Bedrijven openstellen net als tijdens de 

lichtroute 

Toeristische infrastructuur op orde 

houden/maken 

Waterwerken waterloopbos, combinatie 

bos water innovatie 

Ontwikkeling richting recreatief en 

toeristisch product 

Inspelen op de lange termijn  floriade en 

Lelystad airport 

Grootste vakantiebeurs van de wereld Op doelgroepen sturen, 

grensoverschrijdend 

Verbinden grid  koppelen Meertalig  Lelystad airport, 

arrangementen 

Letterlijk verbinden buitengebied. 

Glasvezel/trein 

Het land van Mondriaan (i.s.m. rietveldhuis 

en Beemster) 

Dorpskernen laten groeien voor meer 

leven en leefbaarheid 

Mooie duidelijke website 

Promotie driehoek urk-nagele-schokland Afgestemd jaarprogramma/agenda nop 

Product Schokland verder 

ontwikkelen/beter beleefbaar maken voor 

binnen en buitenland / Totaal programma 

Schokland 

Budget voor internationale promotie 

Hoogste tent om poldertoren Flevoland/NOP nieuwland = oer natuur 

Aanhaken bij Amsterdam in naamgeving 
en promotie  inspelen op buitenlandse 

toerist  zorgen voor Engelse vertaling 

Wellerwaard vermarkten 

NOP aanbieden als één toeristisch product. Regelgeving aanpassen voor meer creatief 
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Arrangementen verdelen in: natuur, 

agrarisch, sportief/spel, cultuur, actief, 

geschiedenis 

en recreatief product/versoepelen 

Poldertoren verbouwen Wandelpaden Kuierlatten 

Beleid ontwikkelen vrijkomende agrarische 

erven 

Korte film van recreatiebedrijven/verhaal 

van de polder 

Bewoners maken tot ambassadeurs Over de dijk denken, bundeling regio’s 

Tegen de wind in fietsen Verhaal prehistorie <-  nu, nieuw land 

Meer verhaal vertellen op openbare en 

kenmerkende plaatsen (beeldmerken) 

Innovatie uitnutten/promoten 

Educatieve opgraving Schokland + expo Claimen pionieren 

Innovatie en ondernemerschap claimen Polderbewoners ambassadeurs maken. 

laten weten wat we te bieden hebben 

Randmeer Doorontwikkeld uit je tent festival 

Watersport uitbreiden 

(verbindingen/sloepen) 

Vergunningsbeleid/bestemmingsplan moet 

alleen kader zijn 

Selectie boeren (Eva Vriend) Fotoplek Schokland, internationaal 

Poldervorm als icoon claimen rondvluchten 

Maakbaarheid “the american dream” Handelsroute Amsterdam Blokzijl via Urk 

Schokland 

Inhoud geven aan slogan world potato city Meer in thema’s. minder vanuit NOP 

denken 

Vaste grootste camping van Nederland Meer contact met elkaar als ondernemers 

(hoe?) 

Verbinding leggen met zuiderzeedijk “twee 

richtingsverkeer” 

Polder in vorm van tulp uitsteken of 

opspuiten 

Meer samenwerken met omliggende 

gemeenten en ondernemers/Laaghangend 

fruit plukken, regio’s om ons heen 

Toeristische programma’s tijdens world 

potato 

Zuiderzee stormvloed herdenking 2016 Cruisetoeristen ontvangen samen met Urk 

 

 


