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Inleiding 

 
Flevoland heeft een jonge, dynamische geschiedenis en bestaat in 2011 als provincie 25 jaar. 

Flevoland is de enige provincie waarvan de bevolking in iedere gemeente de komende jaren 

nog zal groeien. De jonge geschiedenis en deze groei betekenen dat de provincie volop in 

ontwikkeling is. Een groeiende bevolking stelt eisen aan het voorzieningenniveau, de 

woningproductie, de ontwikkeling van de werkgelegenheid, maar ook aan de kwaliteit van de 

samenleving.  

 

Blik op Flevoland  presenteert een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, een analyse 

van de problemen en de gevolgen voor de provincie. Deze publicatie biedt een basis voor 

politieke discussie over het sociale domein. Politieke keuzes weten zich door deze informatie, 

gegevens en analyse ondersteund. Wat zijn de belangrijkste thema's om een goed 

functionerende en, voor de bewoners en potentiële bewoners, aantrekkelijke provincie te zijn 

en te blijven?  

 

Blik op Flevoland  signaleert aandachtspunten, knelpunten, belangrijke ontwikkelingen en 

trends. Er wordt ingezoomd op de verschillen tussen de gebieden in de provincie, tussen 

Flevoland en Nederland als geheel en op consequenties van ontwikkelingen voor bepaalde 

groepen. De zes belangrijkste leefgebieden zijn geanalyseerd. Op basis van kwantitatief 

materiaal zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen geïdentificeerd. Daarna is gekeken 

welke onderwerpen de meeste aandacht moeten krijgen. Wat zijn de knelpunten voor Flevoland 

en waar kan de Provincie Flevoland een verschil maken? Waarom is de situatie bijzonder in 

Flevoland en waarom vinden deze ontwikkelingen juist plaats in Flevoland? 

 

Blik op Flevoland  is een analyse van de sociaaleconomische situatie van de provincie. Een 

belangrijk onderdeel van de conceptuele aanpak is de focus op relaties tussen de thema's en 

hoofdstukken. Vergelijkingen met het landelijk gemiddelde zijn opgenomen evenals de 

verschillen tussen de Flevolandse gemeenten. Bij het verzamelen van gegevens, het schetsen 

van trends en het analyseren van knelpunten en ontwikkelingen, is gebruik gemaakt van 

diverse bronnen, zoals wetenschappelijke literatuur, onderzoeksrapporten (door gemeenten, 

provincie, onderzoeksbureaus, GGD etc.), cijfers en statistieken (van CBS etc.), enquêtes (GGD 

Flevoland, CMO Flevoland) en persoonlijke contacten en interviews met gemeenten en 

directeuren van instellingen en organisaties. Door methodologische, inhoudelijke en 

conceptuele breedte en diepte wordt de kwaliteit van de analyse gewaarborgd. Het 

bronnenmateriaal is in een tabellenboek opgenomen en zal de komende maanden via de CMO 

Website te raadplegen zijn.  

 

Blik op Flevoland is geschreven in opdracht van de provincie Flevoland. 

 

Drs. P. de Vreede 
Directeur CMO Flevoland 
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Samenvatting 

 
Dit onderzoek is gebaseerd op een uitgebreide verzameling van gegevens uit diverse recente 

bronnen. Na analyse komen hieruit drie belangrijke onderwerpen naar voren:   

- een afwijkende bevolkingssamenstelling- en ontwikkeling 

- de sociaaleconomische status van de inwoners van Flevoland  

- de concurrentiepositie van het woon- en leefgebied. 

 

Flevoland groeit 

Flevoland is de provincie in Nederland met de jongste bevolking, maar ook de enige provincie 

waar iedere gemeente nog groeit. Naast een vestigingsoverschot, heeft deze provincie een 

geboorteoverschot. Gezinnen beginnen gemiddeld eerder aan kinderen en er zijn gemiddeld 

meer kinderen per gezin.  

Deze jeugd heeft goed onderwijs nodig om zich voorspoedig te kunnen ontwikkelen. In 

Flevoland zijn echter relatief veel zwakke en zeer zwakke scholen. De voortijdige schooluitval 

behoort tot de hoogste van het land.  

Net zoals in de rest van het land komen er steeds meer eenpersoonshuishoudens bij. Deze 

ontwikkeling vindt plaats in alle leeftijdscategorieën. Verder zijn er in Almere en Lelystad 

aanzienlijk meer eenouderhuishoudens dan gemiddeld in Nederland.  

Meer eenpersoonshuishoudens betekent dat de woonlasten vaker door slechts een inkomen 

moeten worden opgebracht. Dit leidt in veel gevallen tot een lager netto beschikbaar inkomen. 

Deze ontwikkeling treedt sterker op in de twee grote steden van Flevoland. Almere en Lelystad 

kennen daarnaast een bevolkingssamenstelling die sterk overeenkomt met de vier grote steden 

van Nederland. Deze situatie levert overeenkomstige knelpunten op. De groter wordende 

diversiteit is een uitdaging voor de voorzieningen. Een diverse bevolking heeft diverse 

behoeften. Zo kan de zorgvraag verschillen; bijvoorbeeld: allochtone jongeren maken nu 

minder gebruik van de jeugdzorg. 

Flevoland is niet alleen jong en divers, de provincie begint tegelijkertijd te vergrijzen. Voor de 

komende tien jaar is de verwachting dat het aantal 65-plussers met tweederde toeneemt. In 

sectoren met veel 'oudere' werknemers kan dit leiden tot personeelstekorten. Dit speelt 

bijvoorbeeld in bepaalde subsectoren van de zorg.  

In de Noordoostpolder is de vergrijzing het grootst. Maar de vergrijzing zal zich het snelst 

ontwikkelen in Almere. De voorzieningen zijn hier nog niet op ingespeeld. Zo moet Flevoland 

rekening houden met een veel groter aantal mensen met dementie, dan nu het geval is.  

Mogelijke personeelstekorten in de zorg en een groter aantal mensen dat hiervan gebruik zal 

maken, vraagt om nieuwe zorg- en gezondheidsconcepten. 

 

Een lagere sociaaleconomische status 

Verder geldt voor Flevoland dat de sociaaleconomische status van haar bewoners gemiddeld 

lager is dan in de rest van Nederland. Deze status wordt uitgedrukt in het gemiddeld 

opleidingsniveau. Hierbij valt op dat lager en middelbaar opgeleiden oververtegenwoordigd zijn. 

Hoger opgeleiden komen minder voor. De effecten van deze lagere sociaaleconomische status 
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worden enigszins geremd door een hoger gemiddeld inkomen bij lager en middelbaar 

opgeleiden. Ook is de arbeidsparticipatie hoog. Allochtone vrouwen in Flevoland doen het zelfs 

beter dan in de rest van Nederland. 

 

De lagere sociaaleconomische status heeft gevolgen voor de tevredenheid over de 

woonsituatie, de gezondheidsbeleving, de maatschappelijke participatie en de prestaties in het 

onderwijs. Mensen met een lagere sociaaleconomische status brengen een groter deel van hun 

leven in ongezondheid door en doen een groter beroep op zorgvoorzieningen. Zij zijn minder 

betrokken bij vrijwilligerswerk, sport en cultuur. Het vertrouwen in politiek en instituties is bij 

hen lager. Ook in het onderwijs hebben zij minder kans op het behalen van een 

startkwalificatie, vallen zij vaker voortijdig uit en behaalt een kleiner deel een hogere opleiding. 

In Flevoland staan veel van de zwakste scholen juist in gebieden waar een lagere  

sociaaleconomische status veel voorkomt. Daardoor is de kans groter dat de lagere 

sociaaleconomische status zich reproduceert. Het gaat hier om gebieden in Almere en Lelystad. 

Omdat onderwijs de manier is om mensen een kans te geven hun status te verbeteren, is juist 

in deze gebieden een extra kwaliteitsimpuls nodig. 

 

Flevolanders met een hogere opleiding forenzen vaker voor hun werk buiten de provincie. Deze 

zogenaamde uitgaande pendel vertrekt vooral naar Groot Amsterdam. Flevolanders zijn 

gemiddeld langer onderweg naar hun werk dan andere Nederlanders. Dit belemmert hen in hun 

kansen maatschappelijk te participeren. 

 

Het voorzieningenniveau blijft achter bij concurrenten 

Flevoland is sinds de jaren zeventig een overloopgebied van Amsterdam. Dit is goed zichtbaar 

in de vestigingscijfers en de pendel van werknemers en studenten. Flevoland kent een andere 

werkgelegenheid dan Groot Amsterdam. Er is hier meer werk voor mensen met lagere of 

middelbare opleiding dan voor mensen met een hogere opleiding. Mensen volgen hun hogere 

opleiding meestal buiten de provincie en vinden daar later vaker werk.  

Flevoland is een aantrekkelijk vestigingsgebied gebleken voor mensen met een lagere of 

middelbare opleiding. Wanneer zij zich hier vestigen, kopen zij vaak een betere, ruimere en in 

het groen gelegen woning. Zij doen het economisch over het algemeen goed, maar kennen een 

lagere maatschappelijke participatie en blijven qua opleidingsniveau achter. Flevoland weet zich 

omringd door diverse gebieden met een lange geschiedenis, zoals Zwolle, Harderwijk, 

Amsterdam en Gooi- en Eemland. Deze gebieden worden vanwege hun voorzieningenniveau 

hoog gewaardeerd en hebben een sterke aantrekkingskracht op hoger opgeleiden. Flevoland 

onderscheidt zich vooral als een plek waar je goed kunt wonen. 

Flevoland biedt ruimte en groen en is bezig met een inhaalslag op het gebied van 

voorzieningen. Vooral de ziekenhuissector heeft hierin de afgelopen jaren belangrijke stappen 

gezet. Maar er zijn aandachtspunten. Er is behoefte aan meer voorzieningen. De kwaliteit van 

het onderwijs blijft achter, getuige het aantal zwakke scholen, de problemen met voortijdige 

schooluitval, de oververtegenwoordiging van de lagere vormen van mbo onderwijs en het 

ontbreken van voldoende hbo onderwijs.  Verder is er behoefte aan meer leerlingen die 

instromen op zorgopleidingen zodat verwachte tekorten in de zorg kunnen worden voorkomen. 
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1 - Flevoland ontwikkelt zich 

 
1.1. De Flevolandse situatie  
Flevoland is een gebied met twee grote en vier aanzienlijk kleinere gemeenten met ieder een 

eigen karakter. Flevoland is nieuw land met een grote aantrekkingskracht op inwoners uit 

andere provincies. Toch is Flevoland nog sterk georiënteerd op het omliggende oude land. 

Zwolle, Harderwijk, Gooi-en Eemland, maar vooral Amsterdam zijn belangrijke gebieden voor 

onze inwoners en bedrijven. 

Flevoland is de enige provincie in Nederland waar iedere gemeente nog groeit. Almere is veruit 

de grootste groeier. Nu al woont 49% van de bevolking in Almere, terwijl slechts een derde in 

de kleinste vier gemeenten woont.  

 

 

 
Grafiek1.1: Bevolking Flevoland, 2011 

 
 

 

Meer jongeren, minder ouderen 

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. In Flevoland wonen meer jongeren en minder 

ouderen dan landelijk gemiddeld. (resp. 29% t.o.v. 24% en 10% t.o.v. 15%). 

Het grote aandeel jongeren wordt als ‘de groene druk’ beschreven. De groene druk beschrijft 

de verhouding tussen jongeren en volwassenen wordt aangegeven als percentage van 0-20-

jarigen in relatie tot 20-65-jarigen. Het CBS berekende de volgende percentages voor 2010: 

 

Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Flevoland Nederland 

45,2% 45,5% 40,8% 46,4% 76,5% 53,3% 46,2% 38,9% 

Tabel 1.1: Groene druk Flevoland 2010 

 

 

Almere; 190.699

Dronten; 
40.183

Lelystad; 75.071

NOP; 46.257

Urk; 18.671
Zeewolde; 21.107

Bevolking, 2011
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Nog steeds een vestigingsoverschot 

Flevoland groeit. De grootste groei vindt plaats in Almere, maar er zijn in Noordoostpolder 

dorpen die al enige jaren lichte krimp laten zien. De meeste Flevolanders komen uit andere 

provincies van Nederland. Vooral de vestiging van mensen uit Noord-Holland was hierbij 

belangrijk. In de laatste 10 jaar is het vestigingsoverschot echter fors gedaald. Er trokken meer 

Flevolanders naar Noord-Holland dan voorheen. Algemeen is de binnenlandse migratie naar 

Flevoland duidelijk afgenomen. Dat de provincie nog steeds groeit (en nog verder zal groeien),  

heeft te maken met het geboorteoverschot binnen de provincie en het feit dat er nog een 

aanzienlijk aantal woningen wordt gebouwd. De woningproductie is veruit het grootst in 

Almere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1.2: Saldo binnenlandse migratie 1984-2009  

 

 

Een lager opgeleide bevolking 

De Flevolandse bevolking heeft een lager gemiddeld onderwijsniveau dan landelijk. Bijna de 

helft van de beroepsbevolking (46%) in Flevoland is in 2009 middelbaar opgeleid. De provincie 

heeft vanaf haar ontstaan een sterke aantrekkingskracht op lager en middelbaar opgeleiden. 

Pas sinds 2001 daalt het aandeel lager opgeleiden en neemt het aandeel middelbaar en hoger 

opgeleiden toe. Dit is overigens eenzelfde trend als  landelijk zichtbaar is. Wel stijgt het aandeel 

mensen met middelbaar en hoger onderwijsniveau in Flevoland sneller dan gemiddeld in 

Nederland.   
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Grafiek 1.3: Opleidingsniveau, 15-65 jaar, 2009 

 

 

De beroepsbevolking telt circa 85.000 vrouwen en 108.000 mannen. Hiervan werken de 

meesten op middelbaar niveau. Aan de hand van deze gegevens mag worden geconcludeerd 

dat het beroepsniveau en het onderwijsniveau van de Flevolandse beroepsbevolking op elkaar 

aansluiten.  

 

Een kleurrijke samenleving 

In Flevoland wonen beduidend meer allochtone mensen (27%) dan landelijk gemiddeld (20%). 

In Almere (37%) en Lelystad (28%) zijn allochtone mensen oververtegenwoordigd en in de 

andere gemeenten ligt het aandeel onder het landelijk gemiddelde.  

 

 
Grafiek 1.4: Herkomst bevolking in percentage, 2010 
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Van de allochtone Flevolanders is 69% van niet-westerse herkomst. Dit percentage ligt hoger 

dan het landelijk gemiddelde (56%). Het aandeel niet-westerse allochtonen is in de laatste 

jaren sterk gegroeid. Het gaat hier vooral om Marokkanen, Surinamers, Antillianen/Arubanen en 

Turken. Deze groep groeit sterker dan de autochtone bevolkingsgroep. Voor de toekomst wordt 

verwacht dat het aandeel niet-westerse allochtonen zal groeien van 17,8% naar 22,4% in 2040.  

Deze ontwikkeling is in absolute cijfers het sterkst in Almere en Lelystad, maar ook in alle 

andere gemeenten is een duidelijke stijging van het aantal inwoners met een niet-westerse 

afkomst zichtbaar. Uit de volgende hoofdstukken blijkt dat een verschil in afkomst kan leiden 

tot verschillen in arbeidsparticipatie, scholing en maatschappelijke deelname.  

 
1.2 Flevoland ontwikkelt zich verder   
Naar verwachtingen van de provincie Flevoland zal de omvang van de bevolking tot 2030 

blijven toenemen. De snelheid waarmee de bevolking van Flevoland groeit, is afhankelijk van 

verschillende factoren zoals migratie, werkgelegenheid, de verwachte schaalsprong van Almere, 

maar vooral van de realisering van de geplande woningproductie. Daarom kunnen prognoses 

van diverse bronnen verschillen. De gebruikte bevolkingsprognose is die van Provincie 

Flevoland. De verschillende prognoses hebben gemeen dat Flevoland nog steeds sterk groeit. 

De verwachting op dit moment is dat de provincie in 2020 458.350 inwoners zal hebben en in 

2030 555.600. Verder is de verwachting dat Almere vanaf 2015 sterker zal groeien als gevolg 

van een hoger woningbouwprogramma. Nu groeit Almere nog met 2.600 inwoners per jaar. De 

rest van Flevoland groeit nu met ongeveer 1.700 inwoners per jaar. Deze groei zal de komende 

jaren ongeveer gelijk blijven. In Nederland wordt een krimp van de potentiële beroepsbevolking 

(15 t/m 65 jaar) verwacht vanaf 2010. In Flevoland is hiervan nog geen sprake. De jaarlijkse 

toename van de potentiële beroepsbevolking zal tot 2015 met circa 2.000 personen iets lager 

zijn dan in de afgelopen jaren (circa 3.000). Na 2015 zal de jaarlijkse toename van de 

potentiële beroepsbevolking weer toenemen (tot circa 5.000) als het lukt om circa 4.500 

woningen per jaar te bouwen. 

 

 
Grafiek 1.5: Bevolkingsprognose voor de Provincie Flevoland 
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Steeds meer eenpersoonshoudens  

Huishoudens vormen de kleinschalige organisatievorm van een samenleving. In Flevoland wijkt 

de samenstelling van huishoudens af van het landelijke patroon. Er zijn nu naar verhouding 

minder eenpersoonshuishoudens dan landelijk, maar de laatste tien jaar neemt dat aantal wel 

jaarlijks toe.  

 

Nu al het meeste eenouderhuishoudens 

Het aandeel eenouderhuishoudens ligt in Flevoland hoger dan in de rest van Nederland. Dit 

geldt vooral voor Almere en Lelystad. De hoge aantallen in Almere worden mede veroorzaakt 

door een hoog percentage alleenstaande moeders, vaak van Arubaanse, Antilliaanse of 

Surinaamse afkomst. Deze groep blijkt vaak laag opgeleid en in sociaal zwakkere wijken te 

wonen. Deze combinatie brengt een verhoogd risico met zich mee wanneer het gaat om 

ontwikkelingskansen van kinderen, zoals zal blijken in het volgende hoofdstuk. 

 

Meer kinderen 

Flevoland is een provincie met een groot aandeel twintigers en dertigers. Op deze leeftijd 

beginnen de meeste mensen aan kinderen. Daardoor zijn er meer huishoudens met kinderen 

dan gemiddeld in Nederland. Door sociaaleconomische en culturele oorzaken beginnen meer 

ouders jonger aan kinderen. Daarnaast is het gemiddelde aantal kinderen in Flevolandse 

huishoudens beduidend hoger dan landelijk gemiddeld (vooral op Urk, in Noordoostpolder en 

Zeewolde). Dit kan een bijdrage leveren aan de bevolkingsgroei in onze provincie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1.6: Huishoudens met kinderen, Flevoland 2010 

 

 

Vergrijzing neemt met tweederde toe 

De bevolkingsprognose laat zien dat Flevoland een provincie met lage gemiddelde leeftijd blijft 

maar dat ook hier vergrijzing een rol zal spelen. Het aandeel 65-plussers in Flevoland zal de 

komende twintig jaar naar verwachting van 10% tot 17% groeien. Nu is 1 op 12 bewoners van 
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Almere 65 jaar of ouder. In 2030 zal dat 1 op 6 zijn. In andere gemeenten zal deze verhouding 

dan 1 op 5 zijn. Deze vergrijzing stelt eisen aan het voorzieningenniveau. De voorzieningen in 

Flevoland zijn nog niet ingericht op een dergelijke groei. Ook maakt het rijksbeleid het niet 

eenvoudig om extra verzorgingscapaciteit te ontwikkelen. Innovatieve oplossingen lijken dan 

ook geboden. 

 

 

 

Grafiek 1.7: Bevolkingsopbouw prognose Flevoland 

 
 

Resumé  

De ontwikkeling van Flevoland is gebaseerd op migratie van (en naar) andere provincies en 

vooral Noord-Holland. In de volgende hoofdstukken wordt zichtbaar dat Flevoland een uitdaging 

heeft als het gaat om de concurrentie met de omliggende regio's. De band met andere 

provincies, de (potentiële) migratiebewegingen, de (leer en werk) pendel en de 

aantrekkingskracht van omliggende gemeenten eisen extra aandacht voor het imago en de 

positie van Flevoland ten opzichte van andere leefgebieden.  

Flevoland is en blijft een provincie met een gemiddeld jonge bevolking. Een belangrijke inzet op 

jeugd is nodig voor de toekomst van de provincie. Maar ook vergrijzing zal een belangrijk 

onderwerp voor de toekomst worden. Het aantal 65-plussers neemt met tweederde toe in tien 

jaar tijd. In de rest van Nederland bedraagt deze toename een derde. Deze ontwikkeling vereist 

aandacht op de gebieden van werk, zorg, wonen en welzijn.  

Flevoland wordt gekenmerkt door grote diversiteit. In de volgende hoofdstukken is te zien dat 

met name lage sociaaleconomische status bijdraagt aan een lagere deelname aan 

maatschappelijke processen. Flevoland heeft een lager opleidingsniveau dan gemiddeld in 

Nederland. Sociaaleconomische achterstanden hebben daarom betrekking op de hele 

samenleving en eisen een focus op de ontwikkeling van een gemiddeld hoger opleidingsniveau.  

Moet worden ingezet op het aantrekken van inwoners met een hoger opleidngsniveau of moet 

zij werken aan het verbeteren van het opleidingsniveau van onze huidige inwoners?  
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2 - Flevoland leert 

 
Flevoland is een provincie met een jonge en diverse bevolking. Voor de toekomst van een 

provincie met een zeer grote groep jongeren is opleiding cruciaal. Het onderwijsniveau van een 

samenleving is voor de ontwikkeling, de toekomst en de aantrekkelijkheid van een provincie 

belangrijk. In een diverse samenleving zoals Flevoland is onderwijs de manier om gelijke 

kansen voor iedereen mogelijk te maken, maar ook om ieders talenten te ontwikkelen. 

 Er is al aangetoond dat het gemiddelde opleidingsniveau lager is in Flevoland dan in de rest 

van Nederland. Onderzoek heeft aangetoond dat het opleidingsniveau van groot belang is voor 

de sociaaleconomische status van burgers. Er blijkt een aantoonbaar verband tussen lage 

sociaaleconomische status en zaken als: gezondheid, inkomen, risicogedrag en vrijwillige inzet. 

Een gemiddeld lage sociaaleconomische status kan een verhoogd risico inhouden voor het 

functioneren van de samenleving. Onderwijs is het belangrijkste instrument om deze status te 

beïnvloeden. Dit hoofdstuk gaat dieper in op onderwijs en ontwikkelingskansen binnen 

Flevoland.  

Onderwijs vormt de basis voor de werknemers van de toekomst. In de  volgende paragrafen 

schetsen wij de belangrijkste onderwijsvraagstukken en benoemen daarbij de consequenties 

voor Flevoland.  

 

2.1 Lager opleidingsniveau  
In Flevoland zijn meer mensen in lagere opleidingstrajecten dan landelijk gemiddeld. In 2009 

waren er in Flevoland 93.530 jongeren (0-25 jaar) in het regulier onderwijs (69,5% van de 

leeftijdgroep, in vergelijking met 71,3% landelijk). Meer jongeren volgen vmbo basis + kader- 

opleidingen en minder jongeren havo, vwo, hbo en wo opleidingen.  

 

 

Voortgezet onderwijs Leerlingen Aandeel Flevoland Aandeel Nederland 

algemene leerjaren 1-3 11.183 44% 41% 

vmbo kader 3-4 3.656 14% 12% 

vmbo theoretisch 3-4 2.624 10% 11% 

havo 3-5 3.531 14% 16% 

vwo 3-6 3.648 14% 18% 

praktijkonderwijs 10.565 4% 3% 

Tabel 2.1: Voortgezet onderwijs Flevoland 2009  

 

 

Er zijn in Flevoland 14% meer mbo-studenten t.o.v. het landelijk gemiddelde; terwijl er minder 

hbo-studenten en veel minder wo-studenten wonen. Het aanbod aan hoger onderwijs (HBO en 

WO) is op dit moment beperkt in Flevoland. Met de komst aan Hogeschool Windesheim groeit 

in Flevoland het aanbod van hbo-onderwijs, zowel wat betreft het aantal leerplekken, als in de 

breedte van de te volgen studierichtingen.  
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Grafiek 2.1: Verdeling studenten over drie categorieën  Flevoland-Landelijk 2009-2010  

 

 

2.2 Kwaliteit van het onderwijs 
Voor een provincie met een gemiddeld lager opleidingsniveau is, om de achterstand in te 

kunnen halen, de kwaliteit van scholen zeer belangrijk. De realiteit is echter dat er in Flevoland 

een relatief hoog percentage zwakke en zeer zwakke scholen bestaat. Er zijn relatief weinig 

sterke scholen in vergelijking met andere provincies. Ook wanneer de blik wordt gericht op 

scholen die bovengemiddeld scoren, dan komt Flevoland er niet goed van af.  

 

 

 
Grafiek 2.2: Toezichtsarrangementen Primair Onderwijs   

 

 

  

6,2%

11,2%10,7%

3,9%

12,1%

3,6%
4,4%

6,8%

3,1%

4,7%

9,6%

5,3%
5,9%

4,6% 4,7%

2,3%
1,2%

2,7%

0,7% 1,1% 0,6% 1,0%
0,2%

0,8% 1,1% 1,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Primair Onderwijs op 1/01/2010

Zwak

Zeer zwak



19 

Maak de overgang kleiner 

Binnen de Flevolandse gemeenten wordt door professionals in het onderwijs aangegeven dat 

het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs 'twee werelden zijn'. De overgang is voor 

'normale' leerlingen wel te maken, maar is zeker voor leerlingen die meer zorg en aandacht 

nodig hebben, een grote stap. Er is een wens om die stap te verkleinen. Met het oog op betere 

doorstroom van leerlingen naar hogere onderwijsniveaus is vooral de overgang van vmbo naar 

mbo een knelpunt. Relatief veel uitval treedt op tijdens de eerste drie maanden op het mbo. Op 

dit gebied zijn binnen Flevoland initiatieven ontwikkeld, zoals een maatjesproject, dat jongeren 

bij de overgangen helpt.  

 

 

 
Grafiek 2.3: Percentage scholen met bovengemiddelde opbrengsten per provincie, 2009 

 

 

Zorgleerlingen en speciaal onderwijs 

Voor het onderwijs van zorgleerlingen heeft Flevoland noodgedwongen gebruik gemaakt van de 

voorzieningen op het oude land. Ook nu nog vertrekken veel zorgleerlingen dagelijks voor hun 

onderwijs naar buiten de provincie. Daarom is het aantal zorgleerlingen dat onderwijs volgt 

binnen Flevoland relatief laag (2-2,5%). In het voortgezet onderwijs ligt dat percentage iets 

hoger (3,5-4,5) maar nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Dit heeft mogelijk te maken 

met onvoldoende aanbod aan speciaal onderwijs in de provincie.  
In het speciaal onderwijs is met name in cluster 4 een groei waar te nemen in Flevoland. Dit is 

ook landelijk de trend. Bij cluster 4 gaat het om zeer moeilijk  opvoedbare kinderen, kinderen 

met een ontwikkelingsstoornis, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke 

handicap en kinderen in scholen met pedologische instituten.  
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2.3 Reproductie van Sociaaleconomische Status 
 

Zwakke scholen met zwakke leerlingen 

Voor goede ontwikkelingskansen van kinderen is de sociaaleconomische status van ouders zeer 

belangrijk, evenals de gezinssituatie en de beschikbaarheid van kwalitatief goed onderwijs. Nu 

blijkt in Flevoland dat juist kinderen in eenoudergezinnen en kinderen met ouders met een 

lagere sociaaleconomische status zich vestigen in gebieden waar veel zwakke (en zeer zwakke) 

basisscholen zijn. Dit valt op door de hogere percentages achterstandsleerlingen die (zeer) 

zwakke scholen hebben. Binnen de groep achterstandsleerlingen vallen vaak allochtonen. Het is 

dus juist op scholen waar leerlingen voor hun ontwikkeling sterk op het onderwijs zijn 

aangewezen, dat kwalitatief goed onderwijs onvoldoende voorhanden is. 

Bij alle herkomstgroeperingen verschoof in de afgelopen drie jaar de deelname binnen het 

voortgezet onderwijs naar een hogere onderwijssoort. Zowel bij autochtonen, westerse 

allochtonen en niet-westerse allochtonen gaan iets minder jongeren van 15 tot 18 jaar naar het 

vmbo en iets meer jongeren naar de havo of het vwo. De afgelopen jaren waren allochtone 

jongeren oververtegenwoordigd op niveau 1 mbo en in zeer zwakke scholen.  

 

Voortijdig school verlaten (vsv) problematisch in Flevoland 

Een jongere is een voortijdig schoolverlater als hij/zij geen startkwalificatie heeft gehaald.1 

Jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten, hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en 

daarmee minder kansen voor hun toekomst.  

Het landelijk gemiddelde percentage voortijdig schoolverlaters was in 2008-2009 3,2%, in 

Flevoland bedroeg dit 4,3%, terwijl Lelystad zelfs 5,4% scoorde. Er blijkt een verband te 

bestaan tussen het aandeel van uitkeringen, lage inkomens en niet-westerse allochtonen in een 

regio en het percentage voortijdig schoolverlaters. Het percentage van voortijdig schoolverlaters 

ligt in Almere, Lelystad, Dronten en Urk boven het gemiddelde. Met name in gebieden met lage 

sociaaleconomische status komen veel voortijdig schoolverlaters voor. In Flevoland ligt dit 

percentage zowel voor autochtone als allochtonen nog hoger. De doelstelling van kabinet 

Balkenende IV was het aantal nieuwe vsv'ers in 10 jaar tijd terug te brengen van 71.000 in 

2002 naar 35.000 in 2012. Het kabinet Rutte heeft deze doelstelling aangescherpt tot maximaal 

25.000 nieuwe vsv'ers in 2012. Het aantal nieuwe vsv'ers is in schooljaar 2008-2009 ten 

opzichte van 2005-2006 gemiddeld over alle regio's gedaald met 20%. Landelijk is daarmee de 

doelstelling voor het convenantjaar 2008-2009 gehaald. In Flevoland is echter de reductie van 

nieuwe vsv'ers niet gehaald. Het aantal nieuwe vsv'ers is slechts met 5,0% afgenomen t.o.v. 

2005/2006. Dat is een zorgelijke situatie. Jongeren die hun school niet afmaken, lopen grote 

kans om werkloos te worden. En wanneer ze wel werk hebben, is dat meestal laagbetaald. De 

helft van de vsv'ers met alleen basisonderwijs heeft geen baan. Allochtonen jongeren is het vsv 

percentage hoger (5%) dan onder autochtone jongeren (2,7%)  

  

                                                           
1
 . Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo niveau of een afgeronde opleiding op mbo-2 niveau of 

hoger. Personen zonder een startkwalificatie hebben uitsluitend basisonderwijs, een vmbo-diploma, een mbo-1 diploma, 

Speciaal Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of geen diploma. 
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2.4 Pendel 
Er is al opgemerkt dat het aanbod van opleidingen in Flevoland beperkt is. Een consequentie 

daarvan is een hoog aantal leerlingen dat hun opleiding buiten de provincie volgt. Dagelijks 

verlaten vele leerlingen Flevoland om elders onderwijs te volgen. Dit is te zien onder mbo-, hbo 

en wo-studenten, maar ook bij leerlingen van het speciaal onderwijs. In totaal volgden in 2008-

2009 in Flevoland 5.540 mbo-leerlingen hun opleiding. Daarnaast volgden 5.227 (48,6%) mbo-

leerlingen hun opleiding buiten Flevoland. Leerlingen die buiten Flevoland een mbo-opleiding 

bezochten, gingen vooral naar Zwolle en Amsterdam. Volgens de jaarkrant 2010 van ROC 

Flevoland is het kenmerkend voor de provincie Flevoland dat het aandeel jongeren dat zich 

aanmeldt met een aanzienlijke leerachterstand groot is. De Cito-scores bij de overgang van 

primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zijn in Flevoland laag in verhouding tot landelijke 

scores. De Cito-scores zijn in Almere en Lelystad gemiddeld lager dan in de G4-gemeenten. 

Deze lage scores hebben gevolgen voor de opbouw van het mbo binnen ROC Flevoland. Dit 

blijkt ook uit de volgende cijfers uit het RMC rapport: 

 

 

Aantal deelnemers 

niveau 1 en 2 buiten 

Flevoland 

Aantal deelnemers niveau 1 

en 2 binnen Flevoland 

Aantal deelnemers niveau 3 

en 4 buiten Flevoland 

Aantal deelnemers niveau 3 

en 4 binnen Flevoland 

1184 1999 4043 3541 

37,2% 62,8% 53,3% 46,6% 

Tabel 2.2: Aantaldeelnemers niveau MBO, 2010 

 

 

Uit de cijfers blijkt dat er meer niveau 1 en 2 studenten in Flevoland hun opleiding volgen, 

terwijl er verhoudingsgewijs meer Flevolandse studenten van niveau 3 en 4 buiten de provincie 

studeren. Dit heeft in ieder geval consequenties voor de stagemarkt. Daarnaast betekent een 

beperkt aanbod aan hoger onderwijs dat veel jongeren niet alleen naar een andere provincie 

pendelen, maar dat een groot aantal verhuist om buiten de provincie de opleiding voort te 

zetten.  
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Resumé  
Onderwijs, zowel voor jongeren als volwassenen, is de manier om de sociaaleconomische 

positie van inwoners te versterken. Toch slaagt Flevoland hier onvoldoende in. In Flevoland 

volgen leerlingen vooral middelbare opleidingen. Die Flevolanders die hoger onderwijs kunnen 

volgen, zijn in belangrijke mate aangewezen op het oude land. Dit leidt tot een sterke pendel, 

bij zowel mbo- als hbo leerlingen,  en tot verhuizing naar andere provincies. Al op jonge leeftijd 

brengen veel Flevolanders veel tijd buiten de provincie door. Dit geldt voor opleidingen, stages 

en werkplekken.  

Daarnaast slaagt Flevoland er onvoldoende in om het voortijdig schoolverlaten adequaat aan te 

pakken. Ook kent Flevoland meer zwakke en zeer zwakke scholen dan andere provincies. Onze 

diverse en laag opgeleide bevolking ontwikkelt zich minder goed dan elders. Dit leidt tot 

reproductie van een lagere sociaaleconomische status. De gevolgen hiervan laten zich het 

duidelijkste zien in de meest kwetsbare gebieden. In die gebieden wonen veel laag opgeleiden, 

is de diversiteit hoog en zijn veel eenoudergezinnen. Deze gebieden komen voor in Almere en 

Lelystad.  
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3 - Flevoland werkt 

 
In de eerste twee hoofdstukken is benadrukt dat het opleidingsniveau en daarmee de 

sociaaleconomische status, niet alleen van invloed is op de mogelijkheden, kansen en 

bedreigingen voor jongeren, maar ook voor de rest van de samenleving.  

Dit hoofdstuk onderzoekt de consequenties voor de lokale arbeidsmarkt, de situatie voor 

bedrijven in Flevoland en het lokale vestigingsklimaat. Hoe ziet de situatie op de arbeidsmarkt 

er uit voor Flevolandse inwoners? In hoeverre worden achterstanden qua sociaaleconomische 

status op de arbeidsmarkt gereproduceerd? Hoe presteren groepen op de arbeidsmarkt en staat 

de arbeidsmarkt toe dat iedereen kan meedoen? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst 

en welke werkgebieden eisen aandacht i.s.m. toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld de 

vergrijzing)? 

Hoofdstuk 1 heeft de nauwe band met de provincie Noord-Holland laten zien en hoofdstuk 2   

de omvang van de uitgaande pendel. Dit hoofdstuk kijkt verder. Heeft de pendel in het 

onderwijs consequenties voor de Flevolandse arbeidsmarkt en hoeveel mensen pendelen om 

buiten de provincie te werken? 

Deze thema's worden besproken in het kader van economische ontwikkelingen en 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In hoeverre heeft de crisis de provincie geraakt en wat zijn 

de consequenties voor werkgelegenheid en werkloosheid? 

 

3.1 Economische ontwikkelingen  

Flevoland doet het, ondanks de economische crisis, relatief goed, al worden de groeicijfers van 

de jaren ervoor niet gehaald. De werkloosheid steeg in 2010 evenals het aantal 

bedrijfsopheffingen. Het aantal starters is gestegen, terwijl er in 2010 minder faillissementen 

per kwartaal waren dan in 2009. De banengroei is bovengemiddeld en de werkloosheid nam 

minder hard toe dan landelijk. Verder heeft Flevoland voldoende arbeidspotentieel, is er een 

groeiende innovatiekracht en ruimte voor bedrijvigheid. Het feit dat er veel kleine bedrijven zijn 

in Flevoland is een kans (innovatie, nieuwe starters) en een risico (kleine bedrijven gaan in een 

crisis vaker failliet). In Flevoland daalde de productie/bedrijvigheid in het derde kwartaal van 

2010 weer licht. 

 

Verwachtingen 

De conjunctuurverwachtingen in Flevoland zijn niet echt positief en zijn zij ook gematigder dan 

landelijk. Als grootste knelpunten worden financiële belemmeringen en onvoldoende vraag 

gezien. Ook is het consumentenvertrouwen in Flevoland lager dan in de rest van Nederland. 
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Grafiek 3.1: Conjunctuurenquête voor 2011 

 

 

De verwachtingen voor de toekomst van de arbeidsmarkt in Flevoland zijn gunstig. Dit heeft 

onder andere te maken met de nabijheid van Amsterdam, de concentratie van werkgelegenheid 

in steden en de grootschalige ontwikkelingen (met name de schaalsprong in Almere). De Kamer 

van Koophandel schetst de trends en bedreigingen die belangrijk zijn voor de komende 10 jaar 

in Flevoland:  

 Verdere ontwikkeling tot een diensteneconomie, op de basis van kennis en innovatie.  

 Netwerkbenadering in plaats van het traditionele denken en werken in lokale clusters 

en sectoren.  

 Vrijetijdseconomie als maatschappelijk, ruimtelijk en economisch belangrijke sector. 

 Het gevecht om schaars talent waar bedrijven hun mensen faciliteren en stimuleren om 

ondernemend te zijn.  

 Kwaliteit en diversiteit van de werkomgeving.  

 Mobiliteit als basis voor een soepele economie.  

 Scheve woon- werkbalans/hoge uitgaande pendel. 

 'Bleek', weinig wervend economisch profiel. 

 Beperkt aanbod hoger onderwijs. 

 Bestuurlijke versnippering, 'subregionale oriëntatie', ook bij bedrijfsleven. 

 Een achterblijvende banenontwikkeling in Almere.  

 Vergrijzing.  
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3.2 Arbeidsmarktontwikkelingen 
De banengroei is onder de druk van de crisis afgevlakt en het aantal banen is in Almere en 

Noordoostpolder zelfs licht gedaald. Alleen in Zeewolde is nog sprake van groei. De groei treedt 

vooral op bij fulltime banen, het aantal parttime banen is sterk gedaald. Dit geldt vooral in de 

sector zakelijke dienstverlening. De semioverheid is de sterkste groeisector. Hieronder vallen 

ook zorg en onderwijs. Toch is het aantal parttime banen in de gezondheidszorg fors gedaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3.2: Flevoland index banenontwikkeling tot en met 2010 

 

Er zijn momenteel 173.901 banen in Flevoland, waarvan 140.700 fulltime. De volgende grafiek 

laat zien hoe de spreiding over sectoren per gemeente verschilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3.3: Spreiding banen over sectoren, 2010 
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Werkloosheid  

De werkloosheid in Flevoland is gedaald, maar nog steeds hoger dan het niveau van januari 

2009. In november 2010 stonden 13.186 mensen als werkloos geregistreerd. In vergelijking 

met het landelijk gemiddelde zijn in Flevoland minder mensen langdurig (meer dan 12 

maanden) werkloos.  

 

Verschillende aandachtsgroepen 

De situatie op de arbeidsmarkt verschilt sterk voor de verschillende groepen. De 

participatiegraad van vrouwen ligt in Flevoland gelijk met het landelijk gemiddelde. De 

werkloosheid onder vrouwen is verhoudingsgewijs hoog. Vrouwen doen het in Nederland 

momenteel beter op de arbeidsmarkt dan mannen. Minder vrouwen schrijven zich in als niet-

werkende werkzoekende (5% nov. 2010). Maar dit geldt niet voor Flevoland. Overal in 

Flevoland (behalve op Urk) schrijven zich beduidend meer vrouwen in als niet-werkende 

werkzoekende (11% nov. 2010).  In Flevoland is de netto arbeidsparticipatie van 55-plussers 

(zowel mannen als vrouwen) op de arbeidsmarkt hoger dan het landelijk gemiddelde.  

 

 

 
Grafiek 3.4: Netto arbeidsparticipatie 55-65 jaar, 2009 

 

 

In de groep niet-werkende werkzoekenden zijn oudere werknemers oververtegenwoordigd: 

14,1% is jonger dan 27 jaar, 42,8% is tussen 27 en 45 jaar en 43,1% is ouder dan 45 jaar. De 

jeugdwerkloosheid is ten opzichte van een jaar eerder met 11% gedaald en de omvang van de 

leeftijdsgroep tussen 27 en 45 jaar is met 2,2 % gestegen. Het aantal oudere werkzoekenden 

(45 t/m 64 jaar) is met 3,7% toegenomen. De crisis laat zien dat jongeren in eerste instantie 

sterker getroffen worden dan ouderen doordat ze vaker uitzendwerk of tijdelijke banen hebben. 

Bij faillissementen verliezen vooral jongeren in kortdurende banen hun baan. Dit geldt ook voor 

allochtonen. Meer mannen dan vrouwen verliezen hun baan. Voor schoolverlaters is het gebrek 

aan werkervaring een extra hindernis. Desondanks is de dynamiek van in- en uitstroom uit het 

niet-werkende werkzoekendenbestand onder jongeren veel hoger dan onder ouderen. Bij 

herstel van de economie profiteren jongeren via uitzendwerk sneller. Ouderen die werkloos 
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worden, komen minder snel aan het werk. Zij lopen een grotere kans op langdurige 

werkloosheid.  

De kans om in te stromen in een WAjong-uitkering is in Flevoland met 314% toegenomen, 

gemiddeld in Nederland is dat 150%. Dit lijkt te maken te hebben met de lagere 

sociaaleconomische status in Flevoland en een veranderend aanvraaggedrag door jonge 

werkzoekenden sinds de economische crisis. Deze groep is zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt. 

Seizoensarbeid vindt in de Flevolandse landbouw meer en meer plaats door medewerkers uit 

Polen en andere Oost Europese landen. Deze werknemers worden vaak tijdelijk gehuisvest en 

verschijnen niet in de bestanden van de burgerlijke stand. Hierdoor zijn over deze groep weinig 

gegevens voor handen. 

Allochtonen (mannen en vrouwen) komen op de arbeidsmarkt in Flevoland meer voor dan 

landelijk. Zij maken 24% uit van de beroepsbevolking, terwijl ze landelijk een aandeel van 19% 

kennen. Interessant is dat de participatiegraad van allochtone vrouwen met bijna 60% duidelijk 

boven het landelijk gemiddeld ligt.  

 

 

 
Grafiek3.5: Netto arbeidsparticipatie van vrouwen in 2009 

 

 

Sociaaleconomische status  

De kansen voor arbeidsparticipatie zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Dit blijkt 

zowel in Nederland als Flevoland en geldt voor zowel vrouwen als mannen, allochtonen en 

autochtonen. Maar tussen opleidingen bestaan grote verschillen. Het blijkt bijvoorbeeld dat 

jongeren met mbo-opleidingen in de sectoren onderwijs en landbouw het vaakst een uitkering 

krijgen, terwijl jongeren met techniek en zorg het vaakst werk hebben. Deze laatste groep had 

ook vaker werk in zijn eigen vakgebied en hebben een bovengemiddeld maandinkomen. 

Algemeen kan worden gezien dat veel mbo’ers na hun opleiding noodgedwongen voor 

uitzendbureaus gaan werken. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, zijn voortijdig schoolverlaters 

een belangrijke aandachtsgroep voor de arbeidsmarkt. Ze hebben een grotere kans om 

werkloos te blijven en ook hun inkomen loopt sterk achter.  
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Zorg & Welzijn: een belangrijke sector voor de toekomst 

Landelijk wordt de zorgsector als een van de belangrijkste sectoren voor de toekomst gezien. 

14,5 van de beroepsbevolking werkt in deze sector. In Flevoland is dat 11,8%, waarvan 91% 

vrouwen. Landelijk, maar ook in de provincie zal de vraag naar zorg in de toekomst toenemen. 

Er is een relatief lage groei van de arbeidsproductiviteit in deze sector. Daarom is de verwachte 

gemiddelde groei van de werkgelegenheid in de zorgsector hoog. Maar het is vooralsnog 

moeilijk om voldoende instroom van leerlingen in de zorg te realiseren. Daarnaast is er te 

weinig geld om de zorgvraag van de toekomst op dezelfde manier aan te pakken, als we dat nu 

gewend zijn. Nieuwe zorg- en gezondheidsconcepten zijn nodig om met minder medewerkers 

meer zorgvragers te bedienen.  

De huidige samenstelling van de beroepsgroep geeft een gemiddelde leeftijd aan van rond de 

42 jaar. Er wordt de komende jaar een grote uitstroom verwacht van de aanzienlijke groep 

werknemers ouder dan 50 jaar. Dit leidt op termijn tot een grote vervangingsvraag. In de 

zorgsector  wordt voor 2011 een substantiële groei van het aantal banen verwacht. Maar zelfs 

bij de toenemende beroepsbevolking in Flevoland is de verwachting dat er onvoldoende 

personeel instroomt in de zorgsector. Deze ontwikkeling zou baat kunnen hebben bij een 

regionale regie.  

 

3.3 De beperkte arbeidsmarkt  
Pendel  

Zoals in hoofdstuk 2 al geconstateerd, is op de arbeidsmarkt de uitgaande pendel een 

belangrijk aandachtspunt. 42% van de beroepsbevolking werkt buiten de provincie. De pendel 

heeft consequenties voor de gemiddelde reistijd van mensen naar hun werk, die in Flevoland 

meer dan de helft langer is dan het gemiddelde van Nederland.  

 

 

Nederland 2008 9,0 km 

Flevoland  2008 15,1 km 

Tabel 3.1, afstand woon-werkverkeer  

 

 

In de verdeling van de pendel over de sectoren valt op dat in 2007 in de meeste sectoren meer 

dan een derde van alle werkende Flevolanders buiten de provincie werkt. Dit geldt vooral voor 

de sector Overige beroepen (cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening). Ook voor 

zakelijke commerciële dienstverlening en semioverheidswerk bestaat een sterke 

pendelbeweging. 

De nauwe link met de regio Groot Amsterdam is duidelijk. Vooral voor werknemers uit Almere 

en Lelystad biedt deze regio werkgelegenheid en kansen. Er werken bijna 40.000 Flevolanders 

in dat gebied. Dat is bijna net zoveel als in de andere vijf omliggende regio's.  

De mobiliteit van de Flevolandse werknemers begint al op het niveau van stagiairs. De cijfers 

voor 2009-2010 laten zien dat veel mensen hun stage lopen buiten de provincie. De 

belangrijkste sectoren voor stagiairs zijn welzijn, zorg en technische beroepen. Deze 

pendelbeweging heeft met de Flevolandse arbeidsmarkt te maken. Omdat Flevoland veel kleine 

bedrijven kent, is het aanbod aan stagemogelijkheden vaak onvoldoende. Voor mbo-leerlingen 
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op niveau 1 en 2 is het verder ook moeilijk om een stageplaats te vinden omdat veel bedrijven 

op niveau 1 en 2 geen geschikte werkzaamheden hebben. Allochtone leerlingen zijn juist in dat 

type onderwijs sterk vertegenwoordigd. 

Een belangrijk aspect van de pendelbeweging is dat vooral mensen met middelbaar en hoger 

opleidingsniveau buiten de provincie werken. Een beperkt lokaal aanbod van werkgelegenheid 

leidt tot een dagelijkse uitstroom van hoger opgeleid personeel. Dit kan ook extra problemen 

veroorzaken wanneer deze mensen beslissen om naar de stad van hun werk te verhuizen.  

Langere reistijden (veroorzaakt onder andere door de pendel) en een forse daling van parttime 

banen maken het voor ouders moeilijk om werk en zorgtaken te kunnen combineren. Ook blijft 

er zo minder tijd over voor vrijwilligerswerk en de plaatselijke samenleving. De grote uitgaande 

pendel wordt veroorzaakt door onvoldoende passend aanbod van arbeidsplaatsen binnen de 

provincie. 

Naast een uitgaande pendel bestaat er ook een inkomende pendel. Deze is aanzienlijk kleiner 

dan de uitgaande pendel, maar beslaat toch enkele tienduizenden banen in Flevoland. De 

uitgaande pendel is diepgaand onderzocht. Eenzelfde onderzoek over de inkomende pendel is 

niet aangetroffen. Het onderzoek naar de uitgaande pendel dateert van 2007. Het zou 

interessant zijn in een volgend onderzoek beide pendels te analyseren. Zijn er wijzigingen in de 

uitgaande pendel, maar ook: welke banen in Flevoland worden ingevuld door de inkomende 

pendel, welke sector en vooral welk opleidingsniveau valt hierbij op? 
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Resumé  
Wat voor leren in Flevoland geldt, geldt ook voor werken. De uitstroom van hoger opgeleiden 

en de pendel naar andere provincies speelt hier ook. Beperkte werkgelegenheid leidt tot een 

situatie waarin meer dan 40% van de beroepsbevolking buiten de provincie werkt. De 

samenstelling van de uitgaande pendel is voor het laatst onderzocht in 2007.  

De consequentie van een grote uitgaande pendel is lange reistijd en daardoor minder tijd van 

burgers voor het gezin, de eigen buurt en de Flevolandse samenleving. Het feit dat vooral 

middelbaar en hoger opgeleide mensen pendelen, betekent ook een risico dat deze mensen op 

een moment kunnen gaan verhuizen naar de plaats van hun werk. Als veel hoger opgeleide 

mensen een deel van hun opleiding buiten Flevoland volgen en vervolgens ook buiten de 

provincie gaan werken, is het een uitdaging om hun betrokkenheid bij en verblijf in Flevoland te 

garanderen. Een groot deel van de huidige bevolking heeft vooral behoefte aan 

werkgelegenheid op middelbaar beroepsniveau. Dit evenwicht tussen opleiding en 

werkgelegenheid lijkt nu aanwezig te zijn, maar is niet vanzelfsprekend.  

Extra aandacht is gegeven voor de sector zorg en welzijn. Deze sector heeft een cruciale rol bij 

de vergrijzing van Flevoland. Ook nu al is zij een van de belangrijkste sectoren voor 

werkgelegenheid in de provincie. Het aandeel van deze sector zal de komende jaren nog 

groeien. De vergrijzing zal echter ook leiden tot een uitstroom van medewerkers in de zorg. Er 

zijn zelfs verwachte tekorten op bepaalde gebieden. Om het voorzieningenniveau tenminste op 

het zelfde niveau te kunnen houden,  is er aandacht voor deze ontwikkelingen vereist.  
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4 - Flevoland woont  

 
In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de betekenis van de woonbuurt voor een goede 

opleiding en een goede start in het leven. Denk daarbij aan de nabijheid van goede scholen. 

Het opleidingsniveau in Flevoland loopt achter bij het landelijk gemiddelde. Vanwege het 

beperkte aanbod volgen jongeren hogere opleidingen vaak buiten de provincie. Ook is  

aangegeven in hoeverre dit consequenties voor de lokale woningsituatie heeft. In hoofdstuk 3 is 

het hoge percentage (42%) van mensen besproken dat buiten de provincie werkt. De beperkte 

werkgelegenheid in de provincie en de gemiddeld langere reistijd naar werk kunnen betekenen 

dat mensen overwegen om dichter bij hun werk te gaan wonen. Met name als het gaat om de 

combinatie van werk en zorg en de verdeling daarvan binnen een gezin, is de nabijheid van 

werk heel belangrijk. Kan de lokale woonsituatie de doorslag geven dat iemand hier blijft 

wonen? 

 

Zoals in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven, zijn de omliggende provincies zeer aantrekkelijk 

voor Flevolanders om daar een opleiding te volgen of te werken. Daarnaast zijn 

personeelstekorten in sommige sectoren genoemd (bijvoorbeeld in de zorg). Het is ook duidelijk 

geworden dat Flevoland vooral in staat lijkt om nieuwe inwoners aan te trekken met een lager 

of middelbaar opleidingsniveau. Wat maakt onze provincie aantrekkelijk voor de verschillende 

groepen en in hoeverre kan de woonsituatie iemand overtuigen om naar Flevoland te 

verhuizen?  

 

4.1 Kwaliteit van Wonen in Flevoland 
In 2010 waren er in Flevoland 151.400 woningen. 40% van de Flevolandse bevolking woont in 

stedelijke en zeer stedelijke gebieden, zoals Almere en Lelystad. Ook Urk is, door haar klein 

gemeentelijk oppervlak, een stedelijk gebied geworden, terwijl Noordoostpolder, Dronten en 

Zeewolde grote gebieden kennen die alleen voor de agrarische of toeristische sector worden 

gebruikt. Ook tussen de verschillende kernen in Almere zijn grote stukken groen te vinden. 

Wanneer mensen zich hier vestigen, lijken ze tevreden over hun keuze voor een gemeente. 

63% (19-64) geeft aan al langer dan 10 jaar in dezelfde woonplaats te wonen, 41% zelfs in de 

huidige buurt.  

 

Relatief veel koopwoningen  

De kwaliteit van woningen (vooral huurwoningen) is hoger dan het landelijk gemiddelde. De 

kwaliteit van woningen in Nederland wordt door het ministerie van VROM uitgedrukt via het 

woningwaarderingstelsel (wws). Gemiddeld scoren huurwoningen in 2008 123 wws punten. 

Voor Flevoland ligt dat op 136 wws punten. Huurwoningen in Flevoland zijn gemiddeld nieuwer 

en ruimer en hebben meer groen in de wijk dan woningen elders in het land. Koopwoningen in 

Flevoland scoren rond het landelijk gemiddelde, 197 t.o.v. 194. 
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Flevoland heeft een hoger aandeel koopwoningen dan landelijk gemiddeld, waarbij de 

ontwikkeling van de koopprijzen laat zien dat de prijzen in Flevoland lager zijn dan gemiddeld. 

Zowel in het goedkoopste als in het duurste prijssegment liggen de prijzen lager. 

 

 

 

Grafiek 4.1: Percentages koop- en huurwoningen 2010 

 

 

De huurmarkt in Flevoland is voor het grootste gedeelte in handen van corporaties. Naast 

sociale huurwoningen is er ook behoefte aan grotere en duurdere huurwoningen. Doordat de 

koopmarkt minder beweegt, is er minder sprake van doorstroming van huur naar koop. 

Hierdoor komen er minder sociale huurwoningen beschikbaar voor huurders. De mutatiegraad 

van huurwoningen neemt dan ook af. Het aantal woningzoekenden en de wachttijd nemen toe. 

Dit leidt tot minder mogelijkheden voor bewoners met een acute sociale huurwens, zoals die 

kan ontstaan bij scheiding, baanverlies en gedwongen huisuitzetting.  

 

De kernvoorraad sociale huurwoningen bedroeg in 2007 23% van de totale woningvoorraad: 

33.000 huurwoningen. Tien jaar eerder bedroeg dat nog 37%. Deze daling wordt veroorzaakt 

doordat er meer koop- dan sociale huurwoningen worden gebouwd. Flevoland is met een 

gemiddelde huur van € 538 de provincie met de hoogste maandhuur. Een belangrijke oorzaak 

hiervan is de jonge woningvoorraad in deze provincie. De gemiddelde huur is € 62,-- per maand 

hoger dan in de rest van Nederland. 40% van de bewoners ontvangt huurtoeslag. In de rest 

van Nederland ligt dat een kwart lager. Ook de hoogte van de huurtoeslag is hoger in Flevoland 

(€ 28 per maand). Per 1 januari 2011 geldt een inkomensgrens voor woningtoewijzing van een 

sociale huurwoning. Dat betekent dat woningcorporaties slechts 10% van hun sociale 

huurwoningbestand mogen verhuren aan mensen met een netto belastbaar inkomen boven € 

33.614,-. Het effect van deze wet zal zijn dat mensen in deze inkomensgroep minder kans 

krijgen op de sociale huurmarkt. Naast de nieuwe inkomensgrens wordt ook landelijk de 

ontwikkeling waargenomen dat de verschillen qua inkomen tussen de mensen op de huur- en 

de koopmarkt neem toe waardoor de huurmarkt met name voor lagere inkomens gereserveerd 
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blijft. Voor Flevoland eisen deze ontwikkelingen vooral aandacht voor mensen met een inkomen 

van net boven deze grens.  

 

Woonomgeving wordt laag gewaardeerd  

Jaarlijks onderzoekt Elsevier in welke gemeente men het best kan wonen. Daaruit blijkt dat 

geen van de Flevolandse gemeenten hoog scoort, en dat vooral de kleinere gemeenten 

onderaan de lijst eindigen. De afstand tot voorzieningen zou vooral in de vier kleinere 

gemeenten lijkt hierbij een belangrijke determinant. In een rapport door ABF Research komt 

naar voren dat Flevoland nog een achterstand heeft in te lopen op het gebied van 

voorzieningen.  

 

Onderzoek door Permentier et al. laat zien dat het imago veel te maken heeft met sociale 

aspecten en minder met fysieke en functionele aspecten van een buurt. Het imago van een 

buurt is een heel belangrijk aspect voor de verhuiswensen van mensen. Omdat het imago van 

de eigen buurt als teken bijdraagt aan de eigen positie in de maatschappij, willen veel mensen 

uit een bepaalde buurt verhuizen als het imago slecht is, ook als ze eigenlijk met de buurt 

tevreden zijn. Uit onderzoek blijkt dat het daarom uitermate belangrijk is om het imago van een 

buurt te verbeteren. 

 

Concurrentiepositie  

Een belangrijk aspect voor de waardering van Flevoland als woongebied is  de aantrekkelijkheid 

van de omliggende gemeenten. In de jaarlijkse vergelijking van gemeenten door Elsevier blijkt 

geen van de Flevolandse gemeenten voor te komen in de top 25 van beste gemeenten om te 

wonen. Omliggende gemeenten zoals Naarden, Hilversum, Harderwijk, Zwolle en vooral 

Amsterdam komen wel in deze ranglijst voor. Kennelijk kan nog geen enkele Flevolandse 

gemeente zich meten met deze gemeenten in het oude land. Dit verschil in woonkwaliteit komt 

tot uitdrukking in de hoogte van koopprijzen aldaar. Voor mensen met een inkomen tot op 

middelbaar niveau zijn koopwoningen in Flevoland beter bereikbaar en ruimer dan op het oude 

land. Mensen met een hoger inkomen hebben meer keus bij het maken van een afweging 

tussen een dure woning op het oude land of een goedkopere ruimere woning in het nieuwe 

land.  

 

De mensen die zich hier vestigen geven hoge rapportcijfers voor hun woning (8,1) en 

woonomgeving (7,7). Toch geven vier op de tien Flevolanders aan, graag binnen twee jaar te 

verhuizen en vindt ruim de helft van de Flevolanders het sociaal kapitaal in hun buurt te laag. 

Helaas is dit GGD-onderzoek alleen binnen Flevoland verricht zodat slecht kan worden 

vergeleken met de omliggende regio’s.  

 

Het gebiedsdocument woningbouwregio Flevoland ziet nog een andere uitdaging voor de 

Flevolandse woningmarkt: de herstructurering van grote delen van Flevolandse kernen dient 

zich aan. Dit geldt niet alleen voor de huurwoningen die in het bezit zijn van de corporaties, 

maar een groeiend deel (7.000 woningen) koopwoningen dat de afgelopen jaren door 

corporaties is verkocht en vaak verspreid ligt tussen het corporatiebezit. 
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Een ander belangrijk aspect van het behoud van mensen in een buurt is de verbondenheid en 

loyaliteit van de bewoners met de buurt. Als mensen niet (kunnen) verhuizen, terwijl ze de 

verbondenheid met de buurt hebben verloren, ontstaat veel wantrouwen tegenover andere 

bewoners en/of locale instituties. Behalve de sociale cohesie wordt  de fysieke leefbaarheid van 

de eigen buurt in Flevoland lager gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde (slechts 16,9% 

zegt bijvoorbeeld dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn).  

 

Het beeld ontstaat van een nieuw woongebied dat aan de west, zuid en oostzijde wordt 

omsloten door oudere woon- en leefgebieden met een hoger gewaardeerd 

voorzieningenniveau. Vooral de aantrekkingskracht van Amsterdam op jongeren moet als een 

factor van betekenis worden meegenomen.  

 

Ontwikkelingen   

Ook al groeit iedere gemeente in Flevoland, niet ieder gemeente groeit even hard. Er zijn  

dorpskernen waarbij sinds 2010 sprake is van bevolkingskrimp. De grootste groei wordt 

verwacht in Almere. Almere ziet zichzelf als overloopgebied van Groot Amsterdam. De 

gemeente Amsterdam wil onderzoeken of woningbouw niet dichterbij gerealiseerd kan worden 

dan in Almere. Een dergelijke ontwikkeling zet de ambities van Almere onder druk. 

In het gebiedsdocument Woningbouwregio Flevoland wordt gesproken van 60.000 extra 

woningen in de periode 2010-2030. Andere prognoses spreken van 320.000 inwoners. Ook 

Lelystad heeft uitbreidingsplannen. In verband met de crisis heeft de gemeente Lelystad 

besloten het 'Meerjarenwoningbouwprogramma' aan te passen. Voor de overige gemeenten: 

Dronten, Zeewolde, Urk en Noordoostpolder zijn 10.000 woningen gepland. Het groot aantal 

jongeren en twintigers in Flevoland vereist meer betaalbare woonruimte voor deze 

bevolkingscategorieën. Tegelijkertijd vereist de toenemende vergrijzing meer geschikte 

woonruimte voor senioren. De groei van het aantal hbo- en wo-opleidingen vereist het 

realiseren van woningen voor studenten.  

De hoogte van het inkomen in relatie tot de woningprijs en geboden ruimte lijken de 

belangrijkste vestigingscriteria te zijn. Dit leidt tot een hoog aantal nieuwe inwoners met een 

lagere of middelbare sociaaleconomische status.  

Zoals eerder aangegeven, is er in Flevoland een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en 

veel eenouderhuishoudens. In beide gevallen kan de behoefte aan woonruimte afwijken van 

andere bevolkingsgroepen, met name als het gaat om de hoogte van de huur en de prijs van 

koopwoningen. Wanneer het aantal inkomens per huishouden daalt, is de kans groot dat het   

gemiddeld netto besteedbaar inkomen per huishouden daalt. Dit kan gevolgen hebben voor de 

economische vitaliteit van de regio en kan bijdragen tot sterkere reproductie van een lage 

sociaaleconomische status van onze bevolking. 
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Resumé  
De woonsituatie is van grote betekenis voor de concurrentiepositie van Flevoland ten opzichte 

van de omliggende gemeenten en regio's.  

 

Terwijl de kwaliteit van de woningen in Flevoland vergelijkbaar of beter is dan landelijk, worden 

de woonomgeving, de buurt en het voorzieningenniveau als slechter gewaardeerd. De huren 

zijn hier gemiddeld hoger en de koopwoningen ruimer en goedkoper. Om Flevoland liggen hoog 

gewaardeerde woongebieden zoals Amsterdam en Gooi- en Eemland. Flevoland concurreert 

met deze gebieden om nieuwe inwoners. Flevoland is vooral aantrekkelijk gebleken voor 

inwoners met een lagere of middelbare sociaaleconomische status.  

 

Belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst zijn: 

- een aanstaande herstructurering van de bestaande woningbouw; 

- vertraagde groei in nieuwbouwgebieden; 

- meer geschikte woningen voor senioren en eenpersoonshuishoudens; 

- mogelijk lager besteedbaar inkomen per huishouden. 

 

Vanwege de grote aantrekkingskracht van andere regio's en de grote uitgaande pendel (voor 

opleiding en werk) is het investeren in het imago van het woongebied Flevoland belangrijk.  
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5 - Flevoland leeft 

 
Zoals beschreven, werken en leren veel Flevolandse burgers in andere provincies. Na de 

analyse van onderwijs, economie en arbeidssituatie en woonomstandigheden worden in dit 

hoofdstuk de individuele leefomstandigheden van mensen beschreven. Hoofdstuk 2 liet zien dat 

het opleidingsniveau in Flevoland achter loopt in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Dit 

hoofdstuk gaat verder in op de betekenis en de consequenties van het Flevolandse onderwijs 

en de daaruit resulterende sociaaleconomische verschillen voor de leefomstandigheden van 

burgers.  

Wanneer het doel is dat iedereen in een samenleving kan meedoen, dan zijn factoren zoals 

gezondheid en veiligheid cruciaal. In hoofdstuk 4 is de directe leefomgeving van mensen 

besproken en de relaties tussen de leefomgeving, het voorzieningenniveau en de sociale 

situatie. Dit hoofdstuk gaat in op de leefkwaliteit voor de inwoners van Flevoland, een 

belangrijk aspect voor het algemeen imago van de provincie. Welke factoren hebben invloed op 

de individuele belevenissen en ervaringen? Welke rol speelt de kwaliteit van voorzieningen in 

het leven voor mensen in Flevoland en welke rol spelen het imago en de aantrekkingskracht 

van de provincie? Wat zijn de aandachtspunten van de individuele leefkwaliteit voor Flevolandse 

burgers en in hoeverre kunnen de voorzieningen de ontwikkelingen opvangen?  

 

5.1 Ervaren leefkwaliteit 

Meeste gezondheidsklachten in Lelystad 

Ruim de helft van de Flevolandse volwassenen heeft tenminste één chronische aandoening. 

Ongeveer 30% van alle Flevolanders voelt zich belemmerd door gezondheidsklachten. Er zijn 

verschillen qua gezondheidssituatie tussen de gemeenten. Lelystad komt het slechtst naar 

voren in het onderzoek van de GGD. Meer volwassen Lelystadters ervaren hun gezondheid als 

slechter dan in de andere vijf gemeenten. Plaatselijke verschillen hoeven niet te maken te 

hebben met de locatie, maar zijn eerder een samenloop van bevolkingsopbouw, 

onderwijsniveau en tal van andere oorzaken. Een lagere sociaaleconomische status leidt tot een 

slechtere gezondheidsituatie. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de verwachte toename van dementie. Nu mensen langer 

oud zijn, en in Flevoland bovendien de vergrijzing toeneemt, nemen dit soort 

ouderdomsklachten sterk toe. Alhoewel de schattingen voor de toekomst sterk uiteenlopen, 

wordt er de komende jaren meer dan een verdubbeling van het aantal dementerenden 

verwacht. Ook andere ziektebeelden zullen in de toekomst in belang toenemen voor de 

bevolking van Flevoland. Het gaat hierbij om Diabetes, COPD, hartfalen en overgewicht. Als de 

zorgvraag toeneemt, betekent dat echter niet dat de zorgvoorzieningen ook meteen worden 

uitgebreid.  

 

Sociaal welbevinden het laagst in twee grootste gemeenten 

Naast ziekte is het sociaal welbevinden een factor van belang voor het welzijn in Flevoland. 

Behalve op Urk zijn de cijfers voor eenzaamheid in de provincie zeer hoog. Wanneer we de 

gegevens over sociaal welbevinden uitsorteren naar gemeente, dan scoort Lelystad slechter  
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dan andere gemeenten. Vooral Almere en Lelystad kennen een grote groep mensen met een 

laag sociaal welbevinden. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat vier van de tien Flevolandse 

volwassenen eenzaamheidsgevoelens kennen. 

 

Criminaliteit neemt af 

Het gevoel van veiligheid is belangrijk voor de kwaliteit van een samenleving. Het aantal 

misdrijven in Flevoland is in 2009 met bijna 3.000 afgenomen ten opzichte van 2008. De 

misdrijfratio ligt daarmee nog iets boven het landelijk gemiddelde. Op het gebied van 

geweldmisdrijven en overvallen heeft Flevoland echter nog de hoogste ratio binnen Nederland. 

De slachtofferkans daalde van 72,9 naar 64,5 promille in de periode tussen 2008 en 2009. Van 

alle geweldsdelicten in Flevoland wordt 73,5% opgelost, tegen 55% landelijk. Het politiekorps 

Flevoland wist als een van de weinige korpsen, het aantal overvallen terug te dringen. Er werd 

een daling van 20% bereikt. Er is wel aandacht gevraagd voor het hoge aandeel van jeugdige 

verdachten; 30% van onze bevolking is jonger dan 20 jaar. Jonge verdachten (jonger dan 25 

jaar) maken 46,7% uit van het totale aantal verdachten. Er is nog steeds een groei van 

geregistreerd huiselijk geweld.  

Daarnaast ervaren bewoners van Flevoland vaker rommel op straat (27,3% in Fl. NL 21,3%) en 

vernieling van straatmeubilair (18,1% in Fl. en 11,8 NL) 

 

Discriminatieklachten nemen toe 

Voor een provincie met een zo divers samengestelde bevolking is tolerantie van groot belang. 

Het aantal klachten over discriminatie kan hiervoor als graadmeter dienen. Bij het Bureau 

Gelijke Behandeling Flevoland stijgt het aantal klachten nog ieder jaar. In Almere is de 

afgelopen twee jaar een jaarlijkse stijging zichtbaar van meer dan 40%. Discriminatie naar 

herkomst, kleur en ras is daarbij nog steeds het meest gemeld. Er valt een toename te zien van 

het aantal klachten door autochtonen. De werkvloer is nog steeds de meest voorkomende plek 

waar discriminatie wordt ervaren, maar tussen 2008 en 2010 werd een stijgende lijn 

waargenomen van klachten in de buurt.  

 

Ongelijkheid en armoede 

Uit grootschalig internationaal onderzoek blijkt dat ongelijkheid in een samenleving forse 

negatieve effecten heeft op het welbevinden van de bevolking. In Flevoland is de 

inkomensspreiding meer gelijk dan landelijk gemiddeld. Mensen met een lagere opleiding 

verdienen beter in Flevoland en door een hoge arbeidsparticipatie doen de middelbare groepen 

het beter dan verwacht. Doordat het aantal hoge en zeer hoge inkomens hier minder 

vertegenwoordigd is, blijven de verschillen kleiner dan in de rest van Nederland. Dit betekent 

echter niet dat er geen armoede voorkomt.  

 

De absolute armoede is in Flevoland gestegen in verband met de crisis. Er is een significante 

stijging van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Het armoedepercentage onder 

kinderen in 2007 was landelijk 11,3% en in Flevoland 11,5%. De situatie in Flevoland laat grote 

verschillen tussen de gemeenten zien, waarbij vooral Lelystad in negatieve zin opvalt.   
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5.2 Voorzieningen die meedoen bevorderen  

Het gaat beter met het voorzieningenniveau 

In hoofdstuk 4 is een beeld gegeven van het voorzieningenniveau in de provincie. Dit hoofdstuk 

behandelt de situatie van zorgvoorzieningen en de kwaliteit hiervan. Het voorzieningenniveau 

en de kwaliteit van voorzieningen zijn uiteraard belangrijk voor de leefkwaliteit, maar hebben 

verder betekenis voor het imago van een regio. ABF Research heeft niet alleen de afstand tot 

de zorgvoorzieningen, maar ook het zorgvoorzieningenniveau zelf onderzocht. Daaruit blijkt dat 

het niveau stijgt. De provincie loopt de achterstand in het zorgvoorzieningenniveau gestaag in: 

30% in 2004, 23% in 2008, tot rond 19% in 2009. Bij een verbijzondering van de afstand tot 

zorgvoorzieningen is de afstand tot de huisarts groot in Zeewolde, Noordoostpolder en Dronten 

en gunstig in Almere en op Urk. Bij een vergelijking van het aantal tandartsen per gemeente 

treedt een ongunstig beeld op. De kwaliteit van ziekenhuizen is de afgelopen jaren sterk 

gestegen: 

 

 

AD Ziekenhuis Top 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Almere 32 91 96 97 29 1 

Lelystad/Emmeloord 67 88 91 96 99 72 

Tabel 5.1: AD Ziekenhuis Top 100 Flevoland 

 

 

Ook de kwaliteit van verzorgings- en verpleeghuizen werd onderzocht en de resultaten werden 

in een ranglijst van De Volkskrant in 2009 gepubliceerd. Flevoland heeft een aantal huizen die 

hoog gewaardeerd werden. Maar er waren drie huizen die laag werden gewaardeerd. Hier zijn 

verbeteringen nodig.  

 

Jeugdzorg 

Jeugdzorg is voor de provincie een heel belangrijk onderwerp en is cruciaal voor de toekomst 

van een regio waar iedereen kan participeren. Op het gebied van jeugdzorg kan opgemerkt 

worden dat de wachtlijsten zijn weggewerkt.  
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Grafiek 5.1, cijfers jeugdzorg, BJZ Flevoland, via provincie Flevoland  

 

 

Verdeeld naar persoonskenmerken wordt duidelijk dat 60% van de jeugdzorggebruikers jonger 

dan 12 jaar is en 25% zelfs jonger dan 6 jaar. De helft van de jongeren woont in Almere en een 

kwart in Lelystad. Rond 60% van de jongeren zijn jongen en bijna 90% van alle 

jeugdzorggebruikers is autochtoon. Dit laatste cijfer maakt duidelijk dat de cliënten van de 

jeugdzorg op dit moment geen afspiegeling zijn van de Flevolandse bevolking. Nader onderzoek 

is nodig om te verklaren  waarom allochtonen sterk ondervertegenwoordigd zijn.  

 

In de afgelopen jaren is het gelukt om wachtlijsten bijna compleet terug te dringen, maar de 

uitstroom uit de jeugdzorg wordt moeizamer omdat er onvoldoende mogelijkheden voor nazorg 

bestaan. De term nazorg geldt vanaf het moment dat kinderen en jongeren uitstromen uit de 

geïndiceerde zorg en de zorg die werd geboden stopt. Als belangrijkste knelpunten hierbij 

worden de volgende thema's gezien: 

 Wonen: het aanbod aan betaalbare huisvesting voor jongeren is onvoldoende, lichtere 

vormen van begeleid wonen ontbreken en de overgangen tussen verschillende vormen 

van begeleid wonen verlopen niet soepel.   

 De probleemgroep 18-plus: dit heeft enerzijds te maken met de wettelijke situatie 

(geïndiceerde jeugdzorg stopt in principe met 18 jaar). Anderzijds sluiten de ketens 

tussen de verschillende zorgvormen niet goed aan en raken jongeren uit het zicht. 

De jeugdzorg staat voor grote veranderingen. In het regeerakkoord zijn ingrijpende wijzigingen 

van het jeugdstelsel aangekondigd. Jeugdzorg zal in zijn geheel worden overgedragen aan de 

gemeenten, inclusief de gesloten jeugdzorg, de jeugdbescherming en de jeugd-ggz. De Centra 

voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeenten zullen een toegang voor de jeugdzorg worden. 

Een ander probleem voor jongeren uit de jeugdzorg is de positie van deze kwetsbare jongeren 

op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 3 werd al duidelijk dat het gebruik van de WAJong regeling 

sterk toeneemt. 
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5.3 Aandachtspunten 

De hoofdstukken 2, 3 en 4 hebben laten zien hoe belangrijk de sociaaleconomische status is 

voor de leefomstandigheden van mensen. Dit hoofdstuk geeft aan dat welbevinden 

(lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociaal welbevinden, veiligheid en discriminatie) 

ongelijk verdeeld is. Mensen met een laag opleidingsniveau leven gemiddeld 7 jaar korter dan 

mensen met een hogere opleiding. Daarnaast is de periode van hun leven die ze in goede 

gezondheid doorbrengen 14 jaar korter dan van andere opleidingsgroepen. Oorzaken zijn o.a. 

de woonomgeving, de arbeidsomstandigheden en een ongezonde leefstijl. De cijfers geven  

blijk van een hogere neiging tot risicogedrag en het voorkomen van overgewicht. De relatie 

tussen overwicht en de sociaaleconomische status is echter een vraag van leefomstandigheden 

en minder van genetische overerving. Onderzoek laat zien dat deze relatie bij kinderen pas na 

drie jaar optreedt. Ook blijken mensen met een lagere sociaaleconomische status meer gebruik 

te maken van specialistische zorg, de huisarts en psychosociale zorg. Ze bevallen vaker in het 

ziekenhuis dan thuis. De sociaaleconomische status is dus erg bepalend voor ziekte en 

gezondheid. Want de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid geldt voor alle 

leeftijden. Wanneer iemand opgroeit in een omgeving met een lagere sociaaleconomische 

status kan dat tot latere leeftijd doorwerken omdat op jongere leeftijd al een 

gezondheidsachterstand is opgebouwd. Deze achterstand wordt ook nog eens snel slechter dan 

van mensen met hogere sociaaleconomische status. Wanneer vergrijzing optreedt in een 

omgeving waar een lagere sociaaleconomische status vaker voorkomt, zijn er meer mensen die 

langer in slechte gezondheid leven. 
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Resumé  
Onderzoeken wijzen uit dat lage sociaaleconomische status sterk doorwerkt op de 

gezondheidsverwachting van bewoners. Lager opgeleiden leven korter in goede gezondheid. Zij  

brengen meer tijd in ongezondheid door, hebben meer chronische kwalen en een sterkere 

zorgbehoefte. Zij zijn meer aangewezen op mantelzorg. Diversiteit in de bevolkingsamenstelling 

leidt tot meer verscheidenheid in de zorgbehoefte, niet noodzakelijk tot een sterkere 

zorgbehoefte. Flevoland moet dus rekening houden met een groeiende zorgbehoefte in verband 

met vergrijzing, een sterker beroep op alle vormen van zorg, in verband met het lage 

opleidingsniveau en in staat zijn om in te spelen op een grote diversiteit in de zorgvraag.   
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6 - Flevoland neemt deel  

 
Tot nu toe is een beeld geschetst van de sociale situatie van de provincie Flevoland. Door te 

kijken naar de thema's leren, werken, wonen en leven is aangegeven dat er grote verschillen in 

deze samenleving bestaan. Flevoland als provincie heeft enige bijzonderheden die voor dit 

hoofdstuk relevant zijn: Flevoland is een jonge provincie. Behalve op Urk zijn de verbanden met 

de samenleving (nog) niet gebaseerd op oude tradities.  

De uitgaande pendel zowel voor onderwijs als werk is groot. Dit betekent dat een groot deel 

van de Flevolanders een aanzienlijk deel van hun tijd buiten de provincie doorbrengt. De pendel 

leidt tot langere reistijden (bijvoorbeeld naar werk). Deze tijd wordt niet thuis of in de buurt 

ingezet. 

Flevoland ligt in de buurt van grote steden met grote aantrekkingskracht. Flevoland groeit. Dit 

betekent dat er steeds nieuwe mensen bijkomen en dat de maatschappij daardoor steeds 

verandert. De diversiteit van de provincie is groot en de verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen zijn sterk.  

Dit kan een risico inhouden voor de sociale betrokkenheid, de participatie en het sociaal 

vertrouwen. De laatste jaren is er veel aandacht voor de sociale samenhang en voor de vraag 

hoe deze kan worden bevorderd. Uit een verkenning van het Verwey-Jonker Instituut blijkt, dat 

de mate van sociale samenhang effect heeft op onder andere de gezondheid van inwoners, 

veiligheid en leefbaarheid. Een grote sociale samenhang heeft dus een positief effect op de 

samenleving, maar wat is sociale samenhang precies?  

In dit hoofdstuk gaan wij in op de mate van sociale samenhang in Flevoland. In hoeverre kan 

iedereen meedoen in de maatschappij en in hoeverre is iedereen betrokken bij de lokale 

samenleving. Deze aspecten zijn niet alleen relevant voor het goed functioneren van een 

maatschappij, maar hebben grote invloed op de aantrekkelijkheid van een gebied en daardoor 

op het vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.  

 

6.1 Sociale samenhang  

De participatiegraad en het politieke vertrouwen hebben met verschillende factoren te maken, 

zoals opleidingsniveau, leeftijd, kerkelijke organisatiegraad en herkomst.  

 

Politieke participatie en vertrouwen laag 

Sociale samenhang heeft te maken met het vertrouwen in de politieke en maatschappelijke 

instanties. CBS cijfers laten zien dat in Oost Nederland (Flevoland, Overijssel, Gelderland) 22% 

vindt dat optreden tegen een wetsvoorstel een grote kans heeft. Ook hier zijn de verschillen 

tussen bevolkingsgroepen duidelijk. Hoger opgeleiden zijn vaker betrokken bij politieke 

veranderingen en hebben meer vertrouwen in de eigen kansen om de maatschappij te kunnen 

beïnvloeden.  

 

De politieke participatie in Flevoland loopt achter en de opkomst bij de landelijke verkiezingen 

2010 was op Limburg na het laagst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 was de opkomst in 

Lelystad lager dan landelijk en in andere gemeenten boven het gemiddelde. Het vertrouwen in 
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de politiek en politieke processen is met 39% duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde 

(51%). Het vertrouwen in openbare organisaties ligt met 47% lager dan de 57% voor 

Nederland. Flevoland ligt daarmee in beide categorieën op de laatste plaats. 

 

 

 
Grafiek 6.1: Institutioneel vertrouwen, 2009 

 

 

Naast het vertrouwen van burgers in politieke en maatschappelijke organisaties (institutioneel 

vertrouwen, zie boven) is het vertrouwen tussen burgers (sociaal vertrouwen) van belang voor 

de sociale samenhang. In de provincies Friesland, Groningen en Utrecht heeft men gemiddeld 

het meeste sociaal vertrouwen. Minder vertrouwen in de medemens hebben bewoners van 

Flevoland, gevolgd door die van Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Bij de regelmatige 

contacten met familie, buren en vrienden scoort Flevoland onder het landelijk gemiddelde en 

vooral Almere loopt hier achter.  

 

Reistijd van invloed op vrijwillige inzet 

Naar cijfers van CBS zijn in Flevoland 17,6% vrijwilligers actief. Dit percentage is lager dan het 

landelijk gemiddelde en vooral in Almere en Lelystad loopt de participatiegraad bij 

vrijwilligerswerk achter.  
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Grafiek 6.2: Percentage van de bevolking dat zich inzet als vrijwilliger, 2009 

 

 

Cijfers uit de GGD-Volwassenenenquête 2009 geven een hoger percentage aan dan het 

percentage dat van het CBS beschikbaar is. De verhoudingen tussen de gemeenten zijn echter 

redelijk gelijk. Een combinatie van factoren, zoals opleidingsniveau, kerkelijke organisatie en 

sociaaleconomische achtergrond leveren mogelijke verklaringen voor de verschillen. In 

hoofdstuk 3 is aangegeven dat een lange reistijd naar het werk negatieve consequenties kan 

hebben voor de deelname aan vrijwilligerswerk. Dit is een mogelijke verklaring voor het lagere 

percentage vrijwilligers in Flevoland in vergelijking met het landelijk gemiddelde.  

 

 

Mantelzorgers 

De GGD geeft aan dat 14% van de volwassenen in Flevoland in het afgelopen jaar mantelzorg 

heeft verleend. Voor mantelzorgers geldt dat de  afstand tussen familieleden sterk bepalend is 

voor de hulp en de support van familieleden (met name voor vaders en broers of zussen, iets 

minder voor moeders en kinderen). Uit de landelijke cijfers van het SCP blijkt dat 71% van de 

mantelzorgers een baan heeft. Zij bieden mantelzorg vooral in hun vrije tijd. Interessant is het 

feit dat 84% van de mantelzorgers ook vrijwilligerswerk verricht. Uit landelijk onderzoek blijkt 

verder dat 24% van hen betaald werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk combineert. Verder blijkt 

uit onderzoek van de GGD Flevoland dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn als mantelzorgers. 

Volgens de GGD-enquête voelde 23% van de mantelzorgers zich door het geven van 

mantelzorg zwaar belast.  

Mantelzorg bieden kan in correlatie staan met de sociale cohesie in een buurt. Wanneer 

mantelzorg als een belangrijke voorziening wordt gezien waarmee dure professionele zorg kan 

worden uitgesteld, heeft de overheid belang bij het goed functioneren ervan. Lilian Linders 

heeft onderzoek verricht naar het effect van verschillende maatregelen in een volksbuurt in 

Eindhoven en constateert dat inwoners van de wijk vaak informele zorg leveren, niet 

noodzakelijk binnen de wijk zelf, maar wel binnen het eigen netwerk. Mensen die zelf wat 

mankeren, helpen vaker iemand die ook hulp nodig heeft. Projecten die informele zorg in de 

buurt moeten bevorderen, hebben nauwelijks effect doordat deze projecten gericht zijn op het 
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verbeteren van buurtcohesie, terwijl ze meer succesvol zouden zijn geweest wanneer ze op de 

vraagverlegenheid van kwetsbare mensen zouden zijn gericht.  

 

Cultuur- en Sportvoorzieningen scoren goed 

Bibliotheken, cultuur- en sportvoorzieningen zijn belangrijk voor de mogelijkheden voor actieve 

deelname aan de samenleving. In Flevoland blijkt dat er voorzieningen in elke gemeente 

bestaan, maar dat afstanden groter zijn dan het landelijk gemiddelde. In hoofdstuk 4 (Flevoland 

woont) is de nabijheid van voorzieningen besproken. Met name cultuur- en sportvoorzieningen 

spelen een belangrijke rol voor de mogelijkheden van burgers om in hun eigen leefomgeving te 

participeren. Op het gebied van sportvoorzieningen scoort Flevoland redelijk goed t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Ook lokale bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage voor culturele en 

sociale participatie (met name voor mensen uit sociaaleconomisch lagere groepen). In 

Flevoland is de afstand tot een bibliotheek gemiddeld 2,5 km en daarmee langer dan het 

landelijk gemiddelde (1,7 km). Vooral in Noordoostpolder is de afstand groot. Het is niet 

duidelijk of deze grotere afstand ook leidt tot een lager lidmaatschapspercentage, of een 

andere gebruiksfrequentie. Deze gegevens waren niet beschikbaar. 

 

Sociaal kapitaal op Urk het hoogst  

Het sociaal vertrouwen, de sociale betrokkenheid en de contacten met medemensen vormen 

het sociaal kapitaal van een buurt. De volgende tabel geeft aan met welke uitspraken burgers 

uit Flevoland het 'helemaal eens' zijn: 

 

 

Uitspraak Flevoland Nederland 

Mensen kennen elkaar nauwelijks 31,5 25,8 

Mensen gaan prettig met elkaar om 64,6 69,5 

Gezellige buurt met veel samenhorigheid  40,5 45 

Voel mij thuis bij mensen in deze buurt 56,1 63,8 

Veel contact met andere buurtbewoners 34,5 39,7 

Tevreden met samenstelling bevolking 68,9 70,9 

Zelf actief geweest bij verbeteren buurt 18,4 17,5 

Tabel 6.1: Uitspraken over de buurt 

 

 

Al zijn de verschillen niet overal even groot, Flevoland scoort wel in praktisch alle gevallen 

slechter. Het sociaal kapitaal is een belangrijk aspect van de leefbaarheid van een buurt en een 

gemeente en heeft betekenis voor de kracht en aantrekkelijkheid voor burgers en bedrijven. 

Het sociaal kapitaal is een omschrijving voor de sociale kracht van een gemeenschap. Het 

sociaal kapitaal van de eigen buurt wordt op Urk als hoog en in Almere en Lelystad als laag 

geschetst. De andere gemeenten scoren gemiddeld. De GGD-enquête laat verder zien dat het 

sociaal kapitaal door en voor jongeren (19-34 jaar) slechter wordt geschetst dan door en voor 

oudere volwassenen (50-64 jaar).  
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6.2  Belangrijke ontwikkelingen 

Participatiegraad Flevolandse jongeren gemiddeld lager 

De participatiegraad onder jongeren is lager dan bij andere leeftijdgroepen. Een provincie met 

veel jonge burgers moet daar rekening mee houden. Buurthuizen of wijkcentra zijn een 

mogelijkheid om jongeren te bereiken. Het merendeel (81%) bezoekt echter nooit een 

buurthuis of wijkcentrum. Qua lidmaatschap van verenigingen zijn jongeren in Flevoland wel 

actief. Met name sportverenigingen zijn populair. Het lijkt erop dat Flevolandse gemeenten zich 

ervan bewust zijn dat de participatiegraad onder jongeren gemiddeld lager is, aangezien er 

verschillende initiatieven bestaan om jongeren te betrekken bij beleidsvorming. Op provinciaal 

niveau heeft Flevoland met hulp van de TV serie 'Nu of nooit' geprobeerd de betrokkenheid van 

jongeren te inventariseren. Dit zijn slechts drie voorbeelden waaruit blijkt dat initiatieven 

worden genomen om juist jongeren te betrekken. 

Een initiatief dat de sociale betrokkenheid zal verbeteren is de landelijke invoering van de 

maatschappelijke stage. Voor dit project zijn op dit moment nog geen structurele cijfers 

bekend. Wel is duidelijk dat het aanbod van stagemogelijkheden heel divers is.  

 

Burgerparticipatie  

Een andere manier waarop burgers bij het beleid van gemeenten worden betrokken is door de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet 

geholpen door vrienden, familie of bekenden. De verantwoordelijkheid voor de Wmo ligt bij 

gemeenten. Zij werken hierin samen met de inwoners. Elke Flevolandse gemeente heeft een 

Wmo-adviesraad, waardoor inwoners meedenken over het gemeentelijk Wmo-beleid. In alle 

gemeenten bestaan diverse mogelijkheden voor actieve burgerparticipatie en deelname aan 

Wmo-raden.  

 
 

6.3 Iedereen kan meedoen 

Hoger opgeleiden doen vaker mee  

De sociaaleconomische verschillen zijn heel belangrijk voor de participatiegraad en de sociale 

deelname. Inkomen en financiële middelen spelen natuurlijk een rol, maar het opleidingsniveau 

is belangrijker. Met de uitzondering van Urk kan de politieke participatie gerelateerd worden 

aan het opleidingsniveau. In gemeenten met een hoger opleidingsniveau is de participatie 

gemiddeld hoger.  

Zoals in andere hoofdstukken al opgemerkt, zijn sociaaleconomische verschillen veelal de basis 

voor verschillen in de situatie, de participatie en de prestatie van mensen in Flevoland. Hoe 

hoger opgeleid, hoe vaker actief op sociaal gebied. Dit is in Flevoland niet anders. De GGD 

Volwassenenenquête 2009 laat zien dat de deelname aan vrijwilligerswerk duidelijk stijgt met 

het opleidingsniveau.  

Ook de politieke en sociale participatie en betrokkenheid laat grote verschillen tussen 

sociaaleconomisch verschillende groepen zien. Landelijk onderzoek bevestigt dat personen uit 

huishoudens met een lager sociaaleconomische status minder vaak maatschappelijk 

participeren. Ze hebben vaak minder contact met vrienden of kennissen en ze doen minder 
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vaak vrijwilligerswerk. Er zijn echter geen grote verschillen in informele hulp. Mensen met een 

lagere sociaaleconomische status gaan minder met vakantie, doen minder aan sport en zijn 

minder actief in verenigingsactiviteiten.  

Bij vrijwilligers kan een verschil worden gezien in de participatiegraad bij allochtonen en bij 

autochtonen. Er zijn minder allochtonen als vrijwilligers actief. Echter, uit onderzoek blijkt dat 

deze verschillen vooral met het opleidingsniveau te maken hebben en dat allochtonen en 

autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau evenveel vrijwilligerswerk doen.  

 

 

 

Resumé  
De gemiddeld lage sociaaleconomische status van de inwoners van Flevoland heeft een 

duidelijke weerslag op het participatieniveau van de bevolking. Bewoners van Flevoland zijn 

gemiddeld minder vaak maatschappelijk actief. Qua vertrouwen in de politiek en in de 

samenleving staat Flevoland op de laatste plaats. Het sociaal kapitaal, het sociale vertrouwen 

en de participatie hangt sterk af van het opleidingsniveau.  

Een lagere sociaaleconomische status is een gegeven in Flevoland. Alhoewel onderwijs deze 

status op langere termijn kan verbeteren, moet de korte termijn niet vergeten worden. Het is 

daarbij belangrijk om te kijken naar manieren van participatie die aantrekkelijk zijn voor 

mensen met een lager opleidingsniveau.  




