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Inleiding   
De opdracht  
Provinciale Staten hebben op 13 oktober 2021 opdracht en kaders gegeven aan Gedeputeerde 
Staten voor de uitwerking van nieuw sociaal ruimtelijk economisch beleid. In deze opdracht 
hebben Provinciale Staten onder meer door middel van het definiëren van waarden en thema’s 
kaders aangebracht waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd.  
  
Waarden  
Bij totstandkoming van de kaders hebben Provinciale Staten allereerst geredeneerd vanuit de 
waarden die zij belangrijk achten voor Flevoland. Zo hebben zij Gedeputeerde Staten inzicht 
gegeven in de zogenaamde “waarom” vraag en de gewenste maatschappelijke impact.  
 

Thema’s  
Provinciale Staten hebben een 22-tal thema’s geïdentificeerd en gerangschikt die in de uitwerking 
naar nieuw economisch beleid geadresseerd moeten worden. Het is een breed spectrum aan 
thema’s, maar dit laat volgens Gedeputeerde Staten vooral zien dat het economisch domein 
volgens PS veel meer omvat dan alleen de klassieke thema’s en dat de brede welvaartsaspecten en 
de “sustainable development goals”, die men zichzelf in globaal verband heeft opgelegd ook in 
Flevoland thuishoren.  
  
In het Appreciatiedocument hebben Gedeputeerde Staten aangegeven de opdracht in  
4 deelopgaven uit te willen werken naar beleid:  

1. Menselijk en sociaal kapitaal  
2. Verdienvermogen MKB  
3. Toekomstbestendig bedrijfsleven  
4. Ruimtelijk economische ontwikkeling  

 
In de commissievergadering van EMS op 6 februari 2022 is de wens uitgesproken om verder richting 
aan te willen geven bij de uitwerking naar beleid. Op 18 mei 2022 is een aantal richtinggevende 
keuzes voorgelegd voor de deelopgave 1: Menselijk en sociaal kapitaal. Dit document heeft tot doel 
om Provinciale Staten een aantal richtinggevende keuzes te laten geven voor deelopgave 2: 
Verdienvermogen MKB.  
 
In dit document krijgt u informatie over de provinciale inzet voor het MKB voor zover dit bijdraagt 
aan het verdienvermogen. Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van een overzicht waarin ook 
een voorkeurspakket staat opgenomen.  
 
Tijdens de commissievergadering op 31 augustus 2022 zal aan u gevraagd worden om 
richtinggevende keuzes te maken. Met de richtinggevende keuze worden werkbijeenkomsten 
georganiseerd die openstaan voor alle stakeholders en Statenleden.   
De opbrengsten hiervan worden vervolgens verwerkt in ontwerpbeleid en in een voorstel van 
programmering en instrumentering dat na de formele inspraakprocedure definitief aan Provinciale 
Staten ter besluitvorming zal worden voorgelegd.   
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MKB in Flevoland  
Flevoland kenmerkt zich als MKB provincie. Ruim 82% van de Flevolandse banen bevinden zich in 
het MKB, terwijl in Nederland het gemiddelde rond de 70% ligt. Het zwaartepunt van het 
Flevolandse MKB zit in het kleine (1-9 werknemers) en middelkleine (10-49 werknemers) MKB dat 
respectievelijk 35% en 22%(*) uitmaakt van het MKB in Flevoland.  
*Werkgelegenheidsonderzoek 2021  
 
Het MKB is het economische motorblok van Flevoland en het is daarom van belang dat het MKB 
sterk is en blijft. Het huidige economisch programma heeft zich ingezet voor een sterk, innovatief 
en duurzaam MKB en heeft via haar programmalijnen Financiering & Support en Markt & Cultuur 
een instrumentarium ontwikkeld dat ondernemers ondersteunt bij hun groeiambities, zij het 
nationaal of internationaal.  
Groei van omzet en werknemers zijn belangrijke indicatoren voor succes van bedrijven, maar zeker 
niet de enige. De meeste ondernemers zien steeds meer in dat er veel meer aspecten zijn die een 
rol spelen bij succes en continuïteit van hun bedrijven. De omgeving verlangt in toenemende mate 
dat ondernemers ook aandacht hebben voor maatschappelijk vraagstukken zoals klimaat, energie, 
circulariteit en digitalisering. Ondernemers die deze vraagstukken het beste weten te vertalen naar 
hun bedrijfsvoering en verdienmodellen zijn de bedrijven die morgen het meest kans op succes 
hebben en houden. Dit betekent dat beleid niet alleen gericht moet zijn op groei van ondernemers, 
maar ook op verandering en verbetering van ondernemers in het Flevolandse MKB.  
 
Maatschappelijke effecten  
De maatschappelijke impact waaraan Flevoland via deze deelopgave aan wil bijdragen is:  

Een weerbare, duurzame economie die bestand is tegen conjuncturele schokken, marktfalen, 
inspeelt op maatschappelijke transities en aansluit op de behoeften en demografie van haar 
inwoners.   

 Een economie die weerbaar is door vergroting, diversificatie van afzetmarkten.  

 Een florerende en innovatieve economie die niet gehinderd wordt door onvoldoende toegang  
tot kapitaal.  

Hiervoor is een luisterende, proactieve en ondernemende overheid nodig die (private) 
investeringen aanjaagt en publieke belangen borgt.   
 

Koppeling met waarden en thema’s  
Op de volgende waarden kan via de deelopgave verdienvermogen MKB maatschappelijke impact 
worden gerealiseerd:  

• W3 gebalanceerde en veerkrachtige economie  
• W4 economische zelfstandigheid  
• W6 betrouwbare overheid  
• W9 goede sociale samenhang  

  
De volgende thema’s kunnen via de deelopgave verdienvermogen MKB worden geadresseerd:  

• T2 Sterk MKB   
• T3 Renderende innovatie en kennisontwikkeling   
• T6 Lokaal/regionaal geworteld MKB   
• T7 Passende bedrijven dynamiek   
• T9 Goede toegang tot Kapitaal   
• T10 Groei handel  
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Definitie deelopgave   
Traditioneel is er een sterke focus op economische groei. In de praktijk levert dat nog wel eens een 
spanningsveld op tussen groei en welzijn. Omdat brede welvaart als basiswaarde is meegegeven 
door PS is het van belang om in deze deelopgave een scherpe definitie neer te zetten van wat 
bedoeld wordt met verdienvermogen.  
De samenleving draait niet alleen om geld verdienen, maar ook om de gezamenlijke opgaven 
rondom klimaat, energie, landbouw, wonen, en stikstof. Denk ook aan de krapte op de 
arbeidsmarkt en geopolitieke verschuivingen met een volatiele wereldmarkt tot gevolg. Dit alles 
vraagt enorm veel van het adaptief vermogen van de provincie.  
 
Traditionele definitie verdienvermogen  
Bij verdienvermogen wordt nu vooral gedacht aan structurele en duurzame economische groei met 
als belangrijkste indicator het Bruto Binnenlands Product (BBP). Aspecten zoals natuur, milieu, 
gezondheid en welzijn maken daar geen onderdeel van uit. Op dit moment is de heersende 
gedachte dat BBP zonder deze aspecten niet meer volstaat als maatstaf voor welvaart.  
Het besef dat sociale aspecten, gezondheid en een goede leefomgeving met veel aandacht voor de 
natuur en het milieu, ook belangrijk zijn, is de afgelopen jaren gegroeid. Dit zien we bijvoorbeeld in 
een nieuwjaarsartikel van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (Ongering 2021), waarin zij schrijft dat “het tijd wordt om de focus te verleggen naar 
economisch stimuleringsbeleid met een blik op de toekomst, door richting te geven aan lange 
termijn doelstellingen voor verduurzaming en andere maatschappelijke doelstellingen”. De titel 
van dit artikel is helder: ‘Vaart maken richting een duurzaam verdienvermogen’. Extra uitdaging 
daarbij is om weloverwogen keuzes te maken die niet alleen op korte termijn een positief effect 
hebben op ons welvaarts- en welzijnsniveau, maar ook op de lange termijn op die van toekomstige 
generaties (* Bron: TNO Paper 2022 “Verdienvermogen: Voor lange termijn welvaart én welzijn”).  
Dit vraagt een andere kijk op beleid dat alleen gericht is op verhoging van het BRP (Bruto Regionaal 
Product), want dat geeft weinig richting aan ontwikkelingen die vanuit maatschappelijk oogpunt 
wenselijk zijn.   
 
Definitie verdienvermogen in deelopgave 2  
Nu PS opdracht hebben gegeven om economisch beleid te maken mét inachtneming van de brede 
welvaart aspecten en SDG’s is het wenselijk om verdienvermogen in haar definitie beter aan te 
laten sluiten, oftewel het vermogen om nu en op de lange termijn structurele welvaart en welzijn te 
genereren. De ingrediënten hiervoor:   

• Opleiding, training en talentontwikkeling (deelopgave 1);   
• Renderende innovatie en kennisontwikkeling;   
• Goede toegang tot kapitaal en een solide ecosysteem voor ondernemerschap.  
 

Ecosysteem en partners (denk aan MRA/Regio Zwolle)   
In het Flevolandse ecosysteem kunnen de volgende actoren worden onderscheiden:  

(semi) overheid:  • MRA  
• Regio Zwolle  
• Rijk (EZK)  
• KvK  
• gemeenten  
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 Samenwerkingsinititiatieven tussen ondernemers, onderwijs en overheid  
(zgn. Triple Helix):  

• Maritiem Cluster Urk  
• Logistiek Cluster Flevoland  
• Innovatiecluster NOP  
• Economic board Flevoland  
• AMEC  
• EBRZ  

 

Knelpunten MKB   
Bij het behoud, bestendigen en verbeteren van hun verdienvermogen hebben ondernemers onder 
meer te maken met de volgende knelpunten. 
 
Regeldruk  
Ondernemers willen hun tijd en energie zoveel mogelijk steken in ondernemen. Dat brengt de 
nodige administratieve lasten met zich mee. Als er stimuleringsregelingen zijn is het van belang dat 
deze laagdrempelig zijn en niet teveel tijd kosten.  
  
Toegang tot kapitaal  
In de vroege fase van een onderneming, verdere ontwikkeling van een concept of bij concrete 
groeiambities schiet passend aanbod uit de markt vaak tekort. Om de volgende stap te kunnen 
zetten is goede toegang tot kapitaal van essentieel belang.  
 
Loketten  
Ondernemers doen geregeld een beroep op ondersteunende partijen bij verschillende 
vraagstukken, maar soms is het onduidelijk bij wie ze het beste terecht kunnen. Er bestaat een 
veelvoud van verschillende loketten en voor een ondernemer is het belangrijk dat deze onderling 
goed samenwerken, zodat ze altijd op de juiste plek terecht komen.  
  
Organisatiegraad  
Flevoland is een jonge provincie. Dit betekent dat er nog verschillende vraagstukken of opgaven 
zijn waar partijen zich nog beter kunnen organiseren. Sterkere netwerken bieden ondernemers 
meer slagkracht.  
  
Dit zijn vraagstukken die heel duidelijk terugkomen in de thema’s uit de opdracht van Provinciale 
Staten. Momenteel is er vanuit het huidige economische programma ook al aandacht voor deze 
vraagstukken, maar wellicht is daarin aanpassing, of een aantal accentverschuivingen, nodig.  
 
  

Markt:  
 

• VNO-NCW  
• MKB Nederland  
• Horizon Flevoland  
• Ondernemersnetwerken  
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Deelopgave 2: Verdienvermogen MKB 
Inzet niveau: small-medium-large   
Deze deelopgave zal analoog aan de Small-Medium-Large methode uitgewerkt worden, zoals u dat 
ook al bij de deelopgave menselijk en sociaal kapitaal hebt gezien. De inzet van de provincie 
gebeurt op 3 niveaus, van generiek tot heel specifiek.  
 
De small variant betreft het generieke MKB met langs de programmalijnen een basisinzet voor het 
brede MKB. Om die reden spreken we in het vervolg van Basis in plaats van Small.  
 
De medium variant ziet toe op het specifiekere MKB . Hierbij valt te denken aan een specifieke 
sector of profiel.  
 
De large variant richt zich op de missies dan wel opgaven en met name de bedrijven die met hun 
product of dienst bijdragen aan die missie of opgave. Met andere woorden: ondersteuning bij 
bedrijven van producten diensten die bijdragen aan een missie of opgave. Bij de missies kan 
aansluiting worden bij het meerjaren missie gedreven topsectoren beleid met onder meer de 
volgende missies:  

• Energietransitie en Duurzaamheid  
• Landbouw Water Voedsel   
• Kennis en Innovatie  

  
Programmalijnen Economisch Programma Flevoland   
Het huidige economische programma is gebaseerd op het model van Ecosysteem voor 
Ondernemerschap (EVO) van Daniel Isenberg. Dit model stelt de ondernemer centraal en gaat uit 
van een zestal domeinen die van invloed zijn op de activiteiten van de ondernemer. Deze domeinen 
zijn: Markt; Policy (overheid en leiderschap); Kapitaal; Human Capital; Cultuur en Support.  
  
Deze 6 domeinen zijn de basis geweest voor de programmalijnen Markt en Cultuur; Financiering en 
Support en Human Capital uit het Economisch Programma en deze programmalijnen zullen ook de 
basis vormen voor de richtinggevende keuzes.  
 
In figuur 1 wordt schematisch weergegeven hoe de provinciale inzet op elk niveau plaatsvindt per 
programmalijn. Zo ontstaat een matrix met 18 vakken die hierna in de volgende overzichten verder 
worden ingekleurd.  
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Figuur 1 
 
In figuur 2 hieronder wordt per vak aangegeven om wat voor vraagstuk het gaat. De vraagstukken 
waarop vanuit het huidig economisch programma inzet is en het zich daarbij richt op het 
verdienvermogen van het MKB, zijn in de matrix groen gearceerd. In deze matrix treft u ook een 
verwijzing aan naar de thema’s (T2, T3, T6, T7, T9 en T10) waaraan de inzet een bijdrage levert en de 
rol die de provincie inneemt.  
  
De rol van de provincie  
Op advies van de werkgroep bestuurlijke Vernieuwing is PS in de pilot een tweetal rolopvattingen 
voorgelegd, te weten de wortel en de stok. Dit kan op de volgende wijze worden ingevuld.  
 
Wortel: stimuleren  
Direct (financieren):  

• (Risicodragend) investeren  
• Lening  
• Participatie  
• Subsidiering  
• Voucherregeling  
• Sponsoring  
 

Indirect:  
• Verbinden  
• Lobby  
• Aanjagen  
• Regisseren  
• Faciliteren  
• Communiceren  
• coördineren  

Stok: reguleren  
• Beperkend reguleren  
• “Voorkeursbehandeling”  

  
Bij de thema’s passende Bedrijvendynamiek en Renderende kennis en innovatie hebben PS de 
provincie een rol toegedicht van zowel de stok als de wortel. Voor de resterende thema’s zien GS 
voor de provincie een stimulerende rol.  
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Figuur 2: 
Overzicht vraagstukken 
huidig economisch beleid 
(groen) 
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Figuur 3: 
Voorkeursrichting 
 
 
 
 
 
 
In figuur 3 wordt het 
schema verder ingekleurd 
met het voorkeurspakket 
op basis van de volgende 
mogelijkheden:  
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Voorkeursrichting  
In het overzicht is een voorkeursrichting aangegeven en hieronder treft u een nadere toelichting aan 
waarom hiervoor is gekozen.  

basis  
In de lijnen Markt, Cultuur, Financiering en Support beschikt de provincie over instrumentarium 
waarmee zij verschillende rollen vervult. Op deze lijnen kan gekozen worden voor intensivering of 
afbouw. Om hier gefundeerde uitspraken te kunnen doen moet ieder geval voor het MKB 
Doorstartfonds en de Financieringstafel nader worden onderzocht of deze nog voldoende aansluit op 
de behoefte vanuit het bedrijfsleven.   

Wat betreft de (2e-lijns) supportfunctie van de provincie dekt deze het brede MKB en is het te 
overwegen om deze een meer structureel karakter te geven. Dit betekent dat de Groeimakelaars in de 
basisfinanciering van Horizon komen en de MKB-deal wordt voortgezet.  

medium  
Het strekt tot aanbeveling om een uitgebreid kapitaalmarktonderzoek uit te zetten om een beeld te 
krijgen in welke mate het fondsenlandschap nog aansluit op de specifieke kapitaalvraag van het 
bedrijfsleven en hierin specifiek het MKB.  

In Flevoland vindt in toenemende mate clustervorming plaats waarbinnen ondernemers, onderwijs en 
overheid samenwerking organiseren rondom een sector of vraagstuk.  

Hieraan draagt de provincie op verschillende manieren bij, bijvoorbeeld door cofinanciering, 
subsidiëring of een actieve bijdrage in de governance. De verschillende clusters hebben vaak 
gemeenschappelijke belangen en zijn actief op dezelfde vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat de 
provinciale inzet zo effectief mogelijk is, is het belangrijk dat clusters zoveel mogelijk samen 
optrekken in hun gemeenschappelijke belangen en dat hun activiteiten zoveel mogelijk aansluiten op 
het profiel van Flevoland. Hiervoor is een clusterstrategie wenselijk die samenhang en aansluiting op 
het Flevolands profiel waarborgt.  

large  
In Flevoland kan triple helix-samenwerking rondom de opgaven nog meer gestalte krijgen en dat is in 
het huidige beleid niet belegd. Aangezien de doelgroep van deze deelopgave het MKB is, strekt het tot 
aanbeveling om te verkennen wat de witte vlekken zijn en of de (mate van) waarde toevoeging 
provinciale inzet rechtvaardigt.   

Vraag aan Provinciale Staten  
Doet dit pakket recht aan de waarden en thema’s uit de opdracht van Provinciale Staten? Of stellen 
Provinciale Staten een ander pakket voor?  

Bijlage 
Huidige provinciale inzet MKB 
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