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Inleiding 

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 appreciatie vindt 
u het antwoord van Gedeputeerde Staten; hoe zij de opdracht van Provinciale Staten interpreteren 
en in het ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid verder gaan uitwerken. 

 

Leeswijzer  
Dit document begint met een algemeen deel. Eerst de Algemene appreciatie - hoe Gedeputeerde 
Staten de door Uw Staten meegegeven kaders hebben geïnterpreteerd – en de redenering hoe deze 
verder uitgewerkt worden in 4 deelopgaven. Vervolgens het doel van het Ontwikkelprogramma 
Nieuw Economisch Beleid. 
 
Daarna volgt een verdieping per deelopgave. Voor elke deelopgave eerst a. een inhoudelijke 
toelichting op de maatschappelijke vraagstukken. Vervolgens b. de gewenste maatschappelijke 
impact, waarden en economische thema’s. Daarna c. een overzicht van de huidige activiteiten en 
stakeholders en d. de samenhang en afstemming met andere deelopgaven en beleidsvelden. Dit 
laat zien in hoeverre de bestaande praktijk, het huidige beleid al bijdraagt aan de gewenste 
maatschappelijke impact. Of waar de witte vlekken zijn die verdere uitwerking en vragen. In 
verdiepingsonderdeel e. is de aanpak beleidsontwikkeling in fasen weergegeven. Hier leest u ook 
wanneer Uw Staten aan zet zijn om keuzes te maken voor de betreffende deelopgave. 
 
Tenslotte volgt een overzicht en tijdlijn van het ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid – 
het overkoepelende proces - en de 4 deelopgaven. 
 
Dit document heeft zes bijlagen. Twee daarvan heeft u eerder ontvangen: het Kaderdocument 
Nieuw Economisch Beleid en de mededeling over het Flevolands instrumentarium voor het 
innovatieve MKB. Deze zijn als achtergrond informatie voor uw gemak nogmaals toegevoegd.  
Daarnaast vind u in de bijlage een lijst met de 22 thema’s en de 10 waarden. Aan de waarden is een 
nummering toegevoegd, waar in de tekst van deze Appreciatie naar wordt verwezen. De 22 thema’s 
hebben de nummering die u in het Kaderdocument heeft vastgesteld. 

 

  



Algemene appreciatie van de door Provinciale Staten gestelde kaders.  

Vanuit Gedeputeerde Staten is er veel waardering voor de wijze waarop Provinciale Staten invulling 
hebben gegeven aan hun kaderstellende bevoegdheid en door middel van een zorgvuldig en 
interactief proces naar een eindresultaat hebben gewerkt dat richting en houvast geeft voor de 
uitwerking in beleid. 
 

Waarden 
Bij totstandkoming van de kaders hebben Provinciale Staten allereerst geredeneerd vanuit de tien 
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 naar nieuw 
economisch beleid uitgewerkt moeten worden. Dit brede spectrum aan thema's laat volgens 
Gedeputeerde Staten vooral zien dat Provinciale Staten het economisch domein breder ziet dan 
alleen de klassieke thema's en dat de brede welvaartsaspecten en de 'Sustainable development 
goals', die men zichzelf mondiaal heeft opgelegd, ook in Flevoland thuishoren.  

Werkingsduur 
Provinciale Staten hebben duidelijk meegegeven dat zij het wenselijk vinden dat Gedeputeerde 
Staten de komende 7 jaar de ontwikkeling en uitvoering van het economisch beleid aan de 10 
waarden blijft toetsen.  Voor de thematische prioritering en uitwerking van de 22 thema’s in beleid 
vinden zij een looptijd van 5 jaar gewenst. Ook vragen Provinciale Staten ruimte om tussentijds bij 
te kunnen stellen. Gedeputeerde Staten zien in, dat wat men belangrijk vind voor Flevoland morgen 
niet zomaar anders is, maar dat men wel sneller van inzicht kan veranderen in de manier waarop 
dit zich het beste in beleid kan laten vertalen. Daarnaast heeft de huidige coronacrisis geleerd dat 
flexibiliteit een noodzaak is. Gedeputeerde Staten vinden dat de meegegeven looptijd hierbij 
passend is. 

Financiële kaders  
Gedeputeerde Staten zullen in de beleidsuitwerking de financiële kaders, zoals deze in uw 
vergadering van 17 februari 2021 zijn vastgesteld, als uitgangspunt nemen. De thematische kadering 
bevat een breedheid aan onderwerpen die voor een deel nog niet eerder onderdeel geweest zijn 
van economisch beleid. Om in de beleidsuitwerking recht te kunnen doen aan de opdracht en 
prioritering, zullen Gedeputeerde Staten waar nodig met nieuwe, passende begrotingsvoorstellen 
komen en bestaande budgetten indien nodig herzien. 

Bouwstenen voor nieuw economisch beleid 
Bovenstaande kaders beschouwen Gedeputeerde Staten als solide bouwstenen voor nieuw 
economisch beleid in Flevoland en zij willen deze graag via 4 deelopgaven voor u uitwerken. 
In de volgende alinea’s treft u een toelichting aan waarom voor deze indeling is gekozen. 

 

Nieuwe economie 
Economisch beleid richt zich traditioneel op het bereiken van economische welvaart dat uitgedrukt 
wordt in het bruto regionaal product, oftewel de optelsom van alle geproduceerde en geleverde 
diensten in de provincie. Dit Bruto Regionaal product, omgeslagen per hoofd van de bevolking 
wordt als maat gehanteerd voor de welvaart van de regio. 

De maatschappij vraagt steeds meer om een andere maat om welvaart of welzijn te meten. Dat zien 
we o.a. terug in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN op mondiaal niveau en in de 
ontwikkelingen van de Brede Welvaart gedachte in Nederland.  



De spanning tussen groei en beschikbare milieu gebruiksruimte is sinds decennia een bron van 
discussie en vraagt om een andere kijk op onze ruimte, onze omgeving en onze grondstoffen. 
Flevoland is een klein schakeltje in dat grote geheel, maar dat betekent niet dat we als provincie 
niets hoeven te doen. 

Voor de Flevolandse economie is het belangrijk dat we samen met andere overheden, partners in 
de regio en de samenleving bepalen hoe we omgaan met claims op beperkte ruimte, de impact die 
bedrijvigheid heeft op de omgeving, het (her)gebruik van grondstoffen en niet te vergeten welke 
waarde economische ontwikkelingen moeten toevoegen aan onze regio en voor de inwoners van 
Flevoland, nu en in de toekomst.  

 

De 10 waarden en 22 geprioriteerde thema’s hebben een oorsprong o.a. in de 4 kapitalen van de 
brede welvaart in de toekomst: Sociaal kapitaal, Menselijk kapitaal, Natuurlijk kapitaal en 
Economisch kapitaal. 

Van daaruit leggen we de relatie met de vraagstukken van nu en kijken we naar de structuur van de 
Flevolandse economie. We zien dan dat Flevoland, meer dan andere provincies, een MKB-provincie 
is. De nadruk in het MKB ligt op kleine bedrijven. Flevoland heeft een hoge dynamiek; veel 
oprichtingen, maar ook veel beëindigingen van bedrijven. Als we kijken naar sectoren heeft 
Flevoland niet een heel uitgesproken profiel. In veel sectoren is wel wat activiteit en er zijn 
verschillen voor de 3 delen van de polder.   

We doen het zeker niet slecht als regio, maar hebben, ook naast de impact van de corona 
pandemie, zeker uitdagingen. 

Het opleidingsniveau, het type banen dat beschikbaar is, het type kennis dat gevraagd wordt, de 
sectoren waar een tekort is aan personeel en de pendel de provincie uit zijn uitdagingen. 

Ook (kleine) bedrijven hebben hun uitdagingen: het verdienvermogen (de core-business), de 
mensen die ze nodig hebben en het type kennis, de blik op de toekomst,  de wetten en regels die 
op ze af komen. De claim die individueel of gezamenlijk gelegd wordt op het milieu en de ruimte.  

Dat zijn de vraagstukken waar wij als provincie ons economisch beleid op kunnen richten. Met dit 
beleid wordt geïntervenieerd op economische activiteit. Bijvoorbeeld door het stimuleren van 
activiteit die waarde toevoegt aan de maatschappij of door het reguleren van activiteit die niet 
wenselijk is.  

Economische activiteit: 

1. Is gericht op het creëren, groeien en behoud van verdienvermogen en het leveren van 
toegevoegde waarde 

2. Vraagt om specifieke vaardigheden en kennis 
3. Legt een claim op ruimte 
4. Legt een claim op omgeving en milieu 

 

Deze 4 duidelijk herkenbare en afgebakende vraagstukken adresseren wij in het 
ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid waarin we de 22 inhoudelijke thema’s die door 
Provinciale Staten geprioriteerd zijn, verder geclusterd hebben naar 4 deelopgaven met de 
werktitels:  

• Menselijk en sociaal kapitaal 

• Verdienvermogen MKB   

• Toekomstbestendig bedrijfsleven 

• Ruimtelijk-economische ontwikkeling 



Samenhang waarden, thema’s en deelopgaven Nieuw Economisch Beleid 
Voortbouwend op de kapitalen van de brede welvaart 
 

 

  

Figuur 1. visuele weergave van het Ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid  



Doel van het ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid. 

De prioritering van inhoudelijke thema’s geeft richting voor de uitwerking en laat zien wat 
Provinciale Staten belangrijk vinden. Het geeft ook de bevestiging dat de thema’s in het huidige 
Economisch Programma nog steeds thema’s zijn die door Provinciale Staten belangrijk worden 
gevonden. De rijkheid van de 22 thema’s geeft Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om ook 
andere aspecten van de Flevolandse economie met het economisch beleid te adresseren die meer 
recht doen aan de gedachte van brede welvaart. 

In deze eerste concretisering en uitwerking van iedere deelopgave wordt het maatschappelijk 
vraagstuk (het probleem) beschreven, wordt de relatie gelegd met de bijbehorende waarden en 
thema’s en de gewenste maatschappelijke impact. Er wordt een koppeling gemaakt met bestaand 
beleid en de rol/positie van Flevoland in die deelopgave. 

Er zit een verschil in rijpheid en ook in de diepgang van de afzonderlijke deelopgaven. De 
deelopgaven Sociaal en menselijk kapitaal en Verdienvermogen MKB sluiten aan op het bestaande 
Economisch Programma en hebben daarmee een ander vertrekpunt dan de deelopgaven 
Toekomstbestending bedrijfsleven en Ruimtelijk economische ontwikkeling, die in het huidige 
economisch beleid geen of een zeer beperkte invulling hebben. Dit is vooral merkbaar in de 
uitwerking van “wat we al doen” en de beschrijving van het maatschappelijk vraagstuk.  

De indeling in deze 4 deelopgaven heeft ook een praktische insteek die vooral te maken heeft met 
het verschil in verwachte doorlooptijd om gedegen beleid te maken. In de gefaseerde aanpak van 
de deelopgaven Toekomstbestendig bedrijfsleven en Ruimtelijk economische ontwikkeling wordt 
duidelijk dat nog veel vragen beantwoord moeten worden voordat er beleid gemaakt kan worden.  

Om afstemming en integraliteit tussen de vier deelopgaven te bewaken is er een coördinerend 
spoor voor het ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid. Het thema ‘goede samenwerking 
publieke/private diensten’ (T 21) ziet Gedeputeerde Staten als een thema dat niet slechts aan een 
deelopgave gekoppeld kan worden, maar dat in alle deelopgaven thuishoort. Dit thema wordt dan 
ook vanuit het coördinerende spoor geborgd. De waarde ‘gezondheid, welzijn en vitaliteit voor de 
bevolking’ (W 10) is ook niet gekoppeld aan een deelopgave. Aan deze waarde wordt vanuit de 
provincie indirect bijgedragen, via de andere waarden en de uitwerking van de thema’s in nieuw 
beleid. 

In alle vier de deelopgaven moet de waardering van de huidige en wenselijke praktijk nog verder 
met Provinciale Staten behandeld worden. Zo blijven zij in positie om keuzes te maken en per 
deelopgave richting te geven aan de uitwerking van het beleid, voordat deze als concept voor 
besluitvorming bij hen voor ligt. Deze richtinggevende sessies zullen per deelopgave in de tweede 
fase worden ingepland. 
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Deelopgave 2 - Verdienvermogen MKB  
 
 

Maatschappelijke vraagstukken 

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 42% en 26% uitmaakt van het MKB in Flevoland. 

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, 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 maar gericht moet zijn op groei van 
ondernemers, maar op verandering en verbetering van ondernemers in het Flevolandse MKB.  

Binnen de Flevolandse economie en alle maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ondernemers 
naar analogie van de wielersport onderscheiden worden in kopgroep, peloton, achterblijvers en 
uitvallers. 
Met stimulering van innovaties kunnen Flevolandse ondernemers hun koppositie behouden. De 
grootste groep is het peloton en juist op die groep is de economisch maatschappelijke impact het 
grootst. Het is van belang dat de provincie haar beleid en instrumentarium inzet om ervoor te 
zorgen dat ondernemers concurrerend blijven en het tempo van het peloton bij kunnen blijven 
benen of een demarrage kunnen forceren en achterblijvers aansluiten. 

Provinciale Staten hebben in hun opdracht heel duidelijk het belang aangegeven van een sterk en 
goed geworteld MKB dat onderscheidend is in haar profiel, profiteert van kennis en innovatie, over 
de grenzen durft te kijken en voor haar ambities goede toegang heeft tot benodigd kapitaal. 

 

Gewenste maatschappelijke impact 

De maatschappelijke impact waaraan Flevoland wil bijdragen is: 
Een (A) weerbare, duurzame economie die bestand is tegen conjuncturele schokken, (B) inspeelt op 
maatschappelijke transities en (C) aansluit op de behoeften en demografie van haar inwoners.  
Een economie die (D) weerbaar is voor vergroting, diversificatie van afzetmarkten. 
Een (E) 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.  
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Thema’s en waarden gekoppeld aan Verdienvermogen MKB 
Provinciale Staten hebben in hun opdracht van 13 oktober 2021, 10 waarden meegegeven en 22 
thema’s gerangschikt die in het economisch beleid moeten worden uitgewerkt.  

Op de volgende waarden kan via de deelopgave Verdienvermogen MKB maatschappelijke impact 
worden gerealiseerd: 

Nummer Waarden - Verdienvermogen MKB  Gekoppeld aan outcome 
W2 gebalanceerde en veerkrachtige economie A, B 
W3 economische zelfstandigheid A, B 
W7 betrouwbare overheid C 
W8 goede sociale samenhang C 

 

De volgende thema’s kunnen via de deelopgave Verdienvermogen MKB worden uitgewerkt: 

Nummer Thema – Verdienvermogen MKB Gekoppeld aan 
outcome 

Bestaand 
beleid/ 
instrument 

T2 Sterk MKB A, B,C,D,E Ja 
T3 Renderende innovatie en kennisontwikkeling B, E Ja 
T6 Lokaal/regionaal geworteld MKB A, B,C Ja 
T7 Passende bedrijven dynamiek A Nee 
T9 Goede toegang tot Kapitaal A,E Ja 
T10 Groei handel A,D ja 

 
 

Huidige activiteiten en stakeholders. 

Het huidige economisch beleid richt zich op groeiambities van ondernemers en het versterken van 
de ecosystemen waarbinnen ondernemers zich begeven. Via de programmalijnen Financiering & 
Support en Markt & Cultuur is de inzet als volgt uitgewerkt en georganiseerd: 

 

Financiering & Support 
Flevoland beschikt over een uitgebalanceerd financieringsinstrumentarium dat innovatieve 
bedrijven, snelle groeiers en scale-ups kan helpen om hun innovaties van ideefase tot marktfase te 
brengen. Een idee en bedrijf ontwikkelen gaat in fasen. Bij elke fase horen veranderingen en 
groeipijnen. Omdat de verschillende fasen ook hele andere risico’s met zich mee brengen, zijn er in 
de verschillende ontwikkelfasen, verschillende ondersteunende instrumenten ontwikkeld die bij de 
financieringsbehoeften en risico’s van die betreffende fasen passen. De genoemde instrumenten 
zijn bij Horizon Flevoland ondergebracht. Horizon is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
(ROM) van provincie Flevoland en heeft zich georganiseerd in drie aandachtsgebieden: capital, 
business development en internationalisering. Het team capital is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de fondsen en regelingen die hieronder worden toegelicht. 
 
De opzet van het financieringslandschap is zodanig dat de fondsen elkaar niet beconcurreren, maar 
dat ze complementair zijn aan elkaar én aan het aanbod uit te markt. Ze voorzien namelijk in een 
financieringsbehoefte bij ondernemers die door de reguliere financieringsmarkt niet wordt 
opgepakt. Hierdoor is er sprake van marktfalen.  
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Instrumentarium per organisatie fase van een bedrijf: 

Idee/planfase  

• MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT)  
Deze regeling, in samenwerking met ministerie van Economische Zaken en Klimaat , 
stimuleert Flevolandse ondernemers om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren. Dit is 
een subsidie en de bijdrage kan variëren van € 2.500 tot € 20.000 voor het doen van een 
haalbaarheidsonderzoek. 

Prototype/pilot fase 

• MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT)  
Deze regeling, in samenwerking met ministerie van Economische Zaken en Klimaat , 
stimuleert Flevolandse ondernemers om experimentele ontwikkeling uit te voeren. Dit is 
een subsidie en de bijdrage kan oplopen tot € 350.000 voor een R&D 
samenwerkingsprojecten (hier moeten minimaal 2 bedrijven samenwerken).  

• TMl Proof-of-Conceptfonds Flevoland (POC-Fonds)  
Met het TMI POC-Fonds heeft de provincie Flevoland een investeringsfonds in de fase van 
de planvorming naar het ontwikkelen van het product door middel van het maken van 
prototypes. Het fonds verstrekt converteerbare achtergestelde leningen van € 50.000 tot  
€ 400.000 aan Flevolandse MKB. Omdat de uitzettingen via leningen gaan, komen de 
investeringen terug. Het Fonds is daarom revolverend opgezet. De provincie Flevoland, 
Kansen voor West en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dragen alle drie bij 
aan dit Fonds. 

Eerste omzet en vroege groei fase 

• Technofonds Flevoland  
Voor innoverende techno-starters is er binnen de provincie Flevoland het Technofonds 
Flevoland. Het fonds is actief in de fase van eerste omzet naar groei. De tickets hebben een 
omvang van maximaal € 250.000. De totale ticketgrootte kan door middel van een 
vervolginvestering verhoogd worden tot maximaal € 500.000. Het Technofonds Flevoland 
investeert door middel van participaties en/of door middel van het verstrekken van 
leningen. 

• MKB-fonds Flevoland  
Het investeringsfonds MKB-fonds Flevoland heeft een bredere MKB-doelstelling dan het 
Technofonds Flevoland. Het MKB-Fonds Flevoland is actief bij bedrijven die innoveren en 
investeert in de groei van het bedrijf. De ticketgrootte is vergelijkbaar met die van het 
Technofonds Flevoland en is primair gelimiteerd op maximaal € 250.000 en op basis van 
een vervolginvestering mag er maximaal € 500.000 per onderneming worden gefinancierd. 
Er wordt veelal in de financieringsvraag van de ondernemer voorzien middels een 
combinatie van participaties en leningen 

• Groeifonds Flevoland 
Het Groeifonds richt zich op het versterken van de regionale economische structuur, 
werkgelegenheid en aanjagen van innovatie en kennis binnen het MKB. En dan met name 
het financieren van groei in het MKB (de latere ontwikkeling van een onderneming). Het 
fonds kan tickets verstrekken van € 500.000 tot € 1,5 miljoen. Met de uitbreiding van het 
extra luikje aan het Groeifonds kan een grotere/bredere groep MKB ondernemers in 
Flevoland worden bediend (uitbreiding naar COL doelgroep). Dit betekent concreet dat het 
fonds uitgebreid wordt met tickets van € 50.000 tot € 400.000 en een ontwikkelfase waar 
momenteel in Flevoland weinig middelen voor beschikbaar zijn.  
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Alle fasen 

• Voucherregeling  
Een instrument dat voor alle fasen van de ontwikkeling ingezet kan worden zijn de 
vouchers. De vouchers zijn gericht op het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, het 
verbeteren van de bedrijfsvoering, voor persoonlijke ontwikkeling, het uitvoeren van een 
bedrijfsscholingsscan, voor internationalisering, of voor het inhuren van gerenommeerde 
kennis, kunde en/of faciliteiten inhuren met betrekking tot slimmer en schoner varen. De 
maximale subsidie die ondernemers hier voor kunnen krijgen is € 15.000. 

• Financieringstafel 
Een pilot die tot doel heeft om vraag naar en aanbod van risicokapitaal voor bedrijven 
beter bij elkaar te brengen. 

 

Europese structuur en investeringsfondsen 

De EC stelt elke 7 jaar geld beschikbaar voor de economie van de EU-lidstaten via fondsen zoals het 
Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) en de subsidieregeling Interreg. Met deze 
beschikbaar gestelde middelen wil de Europese Commissie: 

• kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om met innovatie hun concurrentiepositie te 
verbeteren; 

• een milieuvriendelijke economie stimuleren die zuinig omgaat met hulpbronnen als water 
en olie; 

• het aantal mensen met een betaalde baan vergroten. 

Ondernemingen kunnen op eigen initiatief financiering krijgen uit deze middelen; Horizon heeft 
hierin een toeleidende functie, bijvoorbeeld naar marktpartijen die hen in dit proces kunnen 
ondersteunen. 

Daarnaast verwerft de provincie ook zelf middelen uit de fondsen om via haar gebiedsprogramma’s 
regionale economie te stimuleren. 

Met het oog op de eerste openstelling van Kansen Voor West III (EFRO) in juni 2022 zullen de 
Flevolandse openstellingen breed gericht zijn op het verstrekken van subsidies aan innovatieve 
samenwerkingsprojecten die het aandeel innovatieve en vermarktbare producten, processen en 
diensten vergroten. 

In IPO-verband wordt het samenhangend investeren vormgegeven, dat uitgaat van de specifieke 
kracht en kenmerken van de regio’s en een inkijk geeft in de kansen en uitdagingen van zowel grote 
als kleinere investeringen. Deze aanpak maakt inzichtelijk waar de bovenregionale samenwerking 
wordt gezocht en aan welke proposities de provincies (in soms gevarieerde samenstelling) willen 
werken. 

Deze aanpak kan behulpzaam zijn bij het in aanmerking komen van bestaande en nieuwe EU-
fondsen. 
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Financiering & Support 

• Groeimakelaarschap  
In 2019 is het programma Groeimakelaarschap en Groeibuzz gestart. Dit programma komt 
voort uit de pijlers Markt en Cultuur van het Economisch Programma (2016) van de 
provincie Flevoland en geeft invulling aan de ambitie om meer zichtbaarheid voor 
Flevolands ondernemerschap te creëren, te investeren in netwerkversterking en 
kennisdeling en ondernemers gericht rondom voor hen relevante groeivraagstukken bij 
elkaar te brengen. Daarnaast wil het een makel- en schakelfunctie vervullen naar regionaal 
economisch instrumentarium. 

• Internationalisering Bedrijfsleven Flevoland (IBF) 
Om het internationaal verdienvermogen van Flevolandse ondernemers te stimuleren is het 
programma IBF uitgerold dat loopt tot medio 2022 en ondersteuning biedt aan 
ondernemers met exportambities en de vraagstukken die daarbij komen kijken. 

• Acquisitie 
Provinciale inzet om het Flevolandse profiel onder de aandacht te brengen bij bedrijven die 
geïnteresseerd zijn in vestiging in Flevoland. 

 

Markt & Cultuur 
 
Deze programmalijn is gebaseerd op een zogenaamde ecosysteembenadering, waarbij het 
uitgangspunt is dat impulsen in de netwerk laag van ondernemers zorgt voor betere condities voor 
succesvol ondernemerschap. Ondernemingen zijn namelijk afhankelijk van verschillende partners 
in het ecosysteem, waaronder onderwijs, arbeidsmarktpartijen en overheid. De provincie zet met 
haar beleid in op (door)ontwikkeling van clusters waarbij partijen zich beter weten te organiseren 
rondom verschillende gedeelde uitdagingen. Voorbeelden zijn het Agro-food cluster, 
Innovatiecluster Noordoostpolder, Maritiem cluster Urk, Smart Industry Hub en via Win4All ook het 
Logistiek cluster Flevoland. 
 
Verder draagt de provincie bij aan losse en terugkomende activiteiten die bedoeld zijn om het 
ondernemersnetwerk te versterken en ondernemerschap te stimuleren. Hierbij valt te denken aan 
de jaarlijkse uitreiking van de Flevopenningen, Flevolandse zakenvrouwen en de 
zomerondernemer. 

De provincie is ook initiatiefnemer van Win4All economic board van Flevoland, waarin 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid is verenigd. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en 
economische groei in de provincie. Om de groei in de regio te versterken hebben heeft Win4All vijf 
opgaven geformuleerd waarvoor ze initiatieven bedenkt en opwerkt, te weten Toegang tot kapitaal, 
Behoud van talent, Versterken van Imago, Ondernemersnetwerken en Versterken van 
groeisectoren. 
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Stakeholders en partners – deelopgave Verdienvermogen MKB 
 

 
 

Beïnvloeder: tevreden houden 
• VNO-NCW/MKB Nederland 
• MRA 
• IPO 
• RVO 

 

Sleutelfiguur: samenwerken 
• Gemeenten 
• bedrijvenkringen 
• Ministerie EZK 
• Horizon Flevoland 
• MKB Schakelteam 

 
Toeschouwer: weinig aandacht 
 
 
 

Geïnteresseerde: informeren 
• Individuele)ondernemers/orga

nisaties (werkgevers) 
• Ondernemersplein 
• belangenbehartigers 

 
 

 
    
 
 
 
 

Rondom het MKB werkt de provincie nauw samen met verschillende partners en in verschillende 
verbanden (MKB samenwerkingsagenda Rijk regio/ IPO regionale economie/economisch overleg 
gemeenten/Lelystad Next level/MRA Platform Economie, etc.). Om nieuw economisch beleid op te 
stellen dat recht doet aan de opdracht van Provinciale Staten is het van belang om deze partijen bij 
de totstandkoming te betrekken. Partijen waarmee de provincie het gesprek in de komende tijd wil 
aangaan zijn: MKB Nederland; de Flevolandse bedrijvenkringen; VNO NCW; MKB Schakelteam; 
Horizon Flevoland; gemeenten; KVK; Ondernemersplein en mogelijk verschillende 
brancheorganisaties. 
 

Samenhang en afstemming andere deelopgaven en beleidsvelden 
Een sterk en groeiend MKB legt natuurlijk ook een claim op de omgeving en vraagt bovendien om 
goed geschoold personeel. De opgave verdienvermogen MKB moet daarom ook in samenhang 
worden gezien met de andere deelopgaven Toekomstbestendig bedrijfsleven, Menselijk en sociaal 
kapitaal en Ruimtelijk-economische ontwikkeling. Dit vraagt dan ook om een integrale 
beleidsuitwerking. 
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Aanpak beleidsontwikkeling in fasen  

Fase 1: Evaluatie en Analyse (Q1 - Q2 2022) 
In deze stap zal het bestaand instrumentarium worden geëvalueerd of en op welke mate zij 
bijdragen aan de geformuleerde opdracht en welke aanpassingen en/of aanvullingen benodigd 
zijn. Hierbij zullen de stakeholders nauw worden betrokken. 

Ook zal in deze fase een werkwijze en/of afwegingskader voor Provinciale Staten uitgewerkt 
worden zodat zij in fase 2 keuzes kunnen maken voor de verdere uitwerking van het beleid. 

 

Fase 2: Vertaling analyse naar uitwerkingsvoorstellen beleid- perspectieven deelopgave (Q3 
2022) 
In deze stap zullen de feedback en verkregen inzichten verwerkt worden naar beleidsvoorstellen en 
getoetst worden of de juiste perspectieven worden geboden. 

Proces Provinciale Staten:  richtinggevende sessie met Provinciale Staten/commissie EMS 
(aug/sept).  Wil PS tijd investeren en in EMS verder richting geven of laat u de keuze voor een 
voorkeursscenario aan GS? (dan wordt PS in fase 4 betrokken in reguliere BOB procedure).   

Opties voor proces: 
- Technische verdiepingssessie sessie met betrokken ambtenaren (naar behoefte Provinciale 

Staten, ter voorbereiding op richtinggevende sessie).  
 

Fase 3: Beleidsontwikkeling: uitwerking naar concrete opgaven, doelen, resultaten en 
interventies. (Q4 2022) 
Nadat de beleidsrichting en perspectieven uit de vorige stap vaststaan, zal de vertaalslag 
plaatsvinden naar concreet geformuleerde opgaven, hieraan verbonden doelstellingen en 
resultaten en uiteindelijk de interventies (instrumentarium) die gepleegd moeten worden om 
doelstellingen en resultaten te behalen. 

 

Fase 4: Vaststellen beleidsontwerp deelopgave en inwerkingtreding (Q4 2022- Q1 2023) 
De laatste stap is het doorlopen van het besluitvormingsproces. 
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 Globaal overzicht en tijdlijn Ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid  

  
2022/2023 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 
NEB Coördinerend proces 1e fase  Coördinerend proces 2e fase Coördinerend proces 3e fase   Coördinerend proces 4e fase 
         
      
     
Menselijk en 
sociaal 
kapitaal 

onderzoek  
en analyse 

   keuze focusgebieden –  
  voorstellen voor  
uitwerking beleid 

  beleidsontwikkeling – interventies –  
instrumenten 

  vaststelling – inwerking treden nieuw beleid 

Verdien- 
vermogen  
MKB 

onderzoek en analyse        keuze                         voorstellen 
focusgebieden    voor uitwerken  
        beleid 

beleidsontwikkeling –     
interventies – 
instrumenten 

vaststelling – inwerking  
treden nieuw beleid 

Toekomst-
bestendig 
bedrijfsleven 

onderzoek en analyse   keuze focusgebieden –  
voorstellen voor  
uitwerking beleid 

 beleidsontwikkeling –  
interventies –  
instrumenten 

vaststelling – inwerking 
treden nieuw beleid 

Ruimtelijk 
economische 
ontwikkeling 

onderzoek en analyse  keuze focusgebieden –  
voorstellen voor  
uitwerking beleid 

beleidsontwikkeling –  
interventies –  
instrumenten 

vaststelling – 
inwerking tre-  

den nieuw beleid 
 
Legenda 

 
Optie voor Provinciale Staten: technische verdiepingssessie met ambtenaren voorafgaand aan richtinggevende sessie 
 
 
Provinciale Staten/commissie EMS : richtinggevende sessie 
 
 
Optie voor aanvullende keuzes Provinciale Staten (indien nodig) 
 
 
Provinciale Staten/commissie EMS: BOB ontwerp beleid (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) 
 
 
Provinciale Staten/commissie EMS: BOB vaststelling beleid 

 

PS/Cie 

 PS/Cie 
BOB 

PS/Cie 
BOB 

 

PS 

PS 

PS PS/Cie 

 

PS/Cie 

 

PS 

PS/Cie 

 

PS/Cie PS PS/Cie 

 

PS 

PS/Cie 

PS/Cie 

 

PS PS/Cie PS/Cie 

 

PS/Cie PS PS/Cie 

 

PS/Cie 
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