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Monitoring en Evaluatie Economisch Programma 

Context en aanleiding voor M&E 
 
• Economisch programma is september 2016 vastgesteld.  
• Sindsdien ontwikkeling van de programmalijnen en 

instrumenten. 
• Met Win4All gebouwd aan het ecosysteem voor 

ondernemerschap. 
• Nu volgt de opzet voor Monitoring & Evaluatie (M&E) 

Ontwikkelingsgericht  
 
• Het M&E-programma is ontwikkelingsgericht: leren en 

verbeteren.  
• Vaak kwalitatief ipv kwantitatief. 
 
Bijvoorbeeld: wat werkt wel en wat werkt minder goed? Wat 
zijn succesfactoren om te komen tot samenwerking? En 
waar ligt de toegevoegde waarde van een ecosysteem? 
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Eerste inzicht in koers en uitwerking M&E-programma  

 



Continue 
Ontwikkeling 

De Staat van Flevoland 

Financiering & 
Support Cultuur Human Capital 

Agenda 
Internationaal 
ondernemen 

Economisch Programma 

Versterken netwerken 

TMI-POC fonds PPS regeling 

Voucher bedrijfs-
scholingsscan 

Samenwerking 

Groeiversneller 

Investerings- 
bevordering 

Handelsbevordering 

Groeimakelaar Voucher kennis & 
expertise 

Voucher persoonlijke 
ontwikkeling Talentenpool 

Financieringstafels Kernwaarden & assets 

Ecosysteem (Win4All) 



Monitoren – Trendgegevens 
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EP relevante Monitor  relevante indicatoren 
 
Bijvoorbeeld:  Aantal groeiende bedrijven (soort, sector, grootte, locatie etc.), 
omzetgroei,  toegang tot kapitaal,  langdurig onvervulbare vacatures, 
 opleidingsniveau,  pendel,  soorten netwerken,  ondernemers actief in 
het buitenland, importvolumes,  exportvolumes,  vestiging nieuwe 
bedrijven,  aantal buitenlandse bedrijven. 

Ontwikkelingen en trends in de regio 
aanleiding. 

  
Vervolgens politieke keuze: 
- Ontwikkelen van beleid en inzet 

van middelen (instrumenten, 
acties, mankracht etc.) 

Check: proportionaliteit en 
uitvoerbaarheid van monitoring 
 
1. Is data beschikbaar? 
2. Wat kost het in tijd ?  
3. Wat kost het in € ? 
4. Geeft het administratieve last 

voor de ondernemer?  
 

Is de info dat waard?  

BBV – indicatoren 
Vergelijking met andere provincies: 
BRP, werkgelegenheidsgraad 

WAT willen we weten? 
 
HOE kunnen we dat meten? 
 
Ambitie: Positieve bijdrage leveren 
aan de ontwikkelingen Flevoland Leren en verbeteren   

   richten beleid 



Monitoren – Sturingsinformatie  
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Indicatoren voor managementinfo 
1. Monitoren van inhoudelijke voortgang in termen van tijd 

(zitten we op koers?) 
2. Monitoren van financiële voortgang (beheersing) 
3. Controle op doelmatigheid en rechtmatigheid (doen we de 

juiste dingen op een juiste manier?) 
4. Gebruik en spreiding van aanvragen: grootte onderneming, 

sector, locatie, etc. 

Indicatoren om uitkomst te meten 
Bijvoorbeeld:  
1. Mate van impact (markt en groeipotentieel)  
2. Mate waarin bedrijfsactiviteiten worden versneld of 

bevorderd of meer succesvol zijn 
3. Meer groeiende bedrijven en scale-ups? 
4. Tevredenheid van de ondernemer 

Check: proportionaliteit en uitvoerbaarheid van monitoring 
 
1. Is data beschikbaar? 
2. Wat kost het in tijd ?  
3. Wat kost het in € ? 
4. Geeft het administratieve last voor de ondernemer?  

 
Is de info dat waard?  

Leren en verbeteren   
 Tussentijds bijsturen (instrumenten) 
Evalueren 

Wat is een reële definitie van succes? 



Concreet bijvoorbeeld door: 
1. Ophalen van successtories en succesfactoren 
2. Kennistafels m.b.t. regionale samenwerking 
3. Peerreviews uit andere regio’s en werkbezoeken 

naar andere regio’s (zoals Brainport, Innovation 
Quarter, etc) 

4. Meten van klanttevredenheid onder ondernemers 
en verbeteren van de dienstverlening en processen 

5. Consultatie Win4All-netwerk 
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Ontwikkelingsgericht  
 
Het M&E-programma is ontwikkelingsgericht.  
 
Bijvoorbeeld: Wat werkt wel en wat werkt minder goed?  
Wat zijn succesfactoren om te komen tot samenwerking?  
Waar ligt de toegevoegde waarde van een ecosysteem? 

Anders samenwerken 
 
Het EP propageert een andere manier van werken en 
samenwerken. Dat vraagt: 
- Periodieke reflectie of we op de goede weg zijn; 
- Samen bepalen wat succesfactoren zijn; 
- Kijken wat anders en beter kan.  

 
En ook het inzicht bieden wat succesvol is aan 
anderen en uitdragen van successen.  

Leren en verbeteren   
Inspiratie, gevoel krijgen, ervaren. 

Leren en verbeteren 



Proces en aanpak ontwikkeling M&E-programma 
• De WAT en HOE van het M&E-programma wordt in samenwerking met de inhoudelijke ‘trekkers’ van de onderdelen van het 

EP en de input vanuit de commissie vormgegeven 
• December/ januari wordt een uitvoeringsplan opgesteld.  
• Inrichting en programmering van monitor op verschillende niveaus. 
• Vanaf medio januari wordt het M&E-uitvoeringsplan stapsgewijs voor alle onderdelen van het EP geïmplementeerd. 

7 

En verder … 

Vervolg met PS 
• Instroom in P&C cyclus programmabegroting en concern brede traject over indicatoren. 



Instructies gesprekstafels 
Per tafel:  
Inhoudelijk expert en gespreksleider.  
4 a 5 commissieleden per tafel 
1 achterblijver benoemen voor overdracht tussen rondes 
 

 
1e ronde 

- wat zou bereikt moeten worden, welke ontwikkelingen 
wil je zien, wanneer zijn we succesvol? 

- welke trendgegevens zijn dan interessant? 
- Afronden met 2-3 belangrijkste conclusies 

 
2e ronde - Gluren bij de buren 

- Wat valt op?  
- Is aanvulling of aanpassing nodig?  
- Afronden met belangrijkste conclusies 

 
Plenair terugkoppelen 

- Uitwisselen belangrijkste conclusies 
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Foyer 
- Economisch Programma 

Paul Smeenk en Jojet van Steenis 
- Instrument - Voucherregeling Ondernemerschap  

Elle Verstraelen en Hans Koole 
 

Commissiekamer  
- Programmalijn - Human Capital Agenda 

Petra ter Voert en Jorn Berends 
- Ecosysteem (Win4All) 

Henk van Terwisga en Margreet Ramaker 
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