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Instrumenten  

Domeinen van het ondernemers ecosysteem 

“WIJ” 
ondernemers 

“ZIJ” 
Supporters ecosysteem Omgevingsvisie 

vertaalt maatschappelijke 
ambities en uitdagingen in 
een ruimtelijk economisch 

toekomstbeeld. 
 

Economisch programma 
richt zich op de dynamiek 

en groei van de 
ondernemingen in 

Flevoland. 
 

Vrij naar Babson Entrepreneurship Ecosystems model 
© 2009, 2010, 2011 Daniel Isenberg 



 
 
 
 
 

 

Human Capital Agenda 
 

• 4 a 5 HC ecosystemen 
• Regieraad (techniekpact) 
• Actieagenda LLL (MRA) 
• SCALA  
• PPS onderwijs- werkgevers 
• Regioplan werk maken van talent  
•   
•   

 
 
 
 
 
 
 

Economisch Programma 
 

Versterken van het Flevolands verdienpotentieel. 
De behoeften van ondernemers met toekomst in Flevoland staan centraal. 

 
 

 Financiering en support 
(MKB instrumentarium) 

• TMI-regeling 
• Ondersteuning 
• Netwerken 
• Vouchers voor verschillende fases 
• BAN - FL  
•   
•  

 

Groei Versneller 
   

Selecte groep bedrijven met harde groeiambitie - Prestatiecontract: Verdubbelen in 5 jaar - Gebruik bestaand aanbod/ instrumentarium  
Resultaat zichtbaar  Verlies/winst rekening bedrijf 

 
Groei bedrijven - Ultieme test of bestaande instrumentarium voldoet (lerend vermogen ‘supporters’ ecosysteem vergroten) 

 

 
 

Markt & Cultuur 
 

• Internationaal ondernemen 
• Handelsbevordering 
• Acquisitie 
• Gebiedspromotie 
• Productketens 
• Flevopenningen  
•  
•  

 
 

Programmalijnen Acties/ interventies 
Instrumenten/ regelingen 

 

   
 
  

 

  

Procesgeld  
programmabegroting 

 
Investeringsbesluit PS 

Middelen reserve  
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Procesgeld programmabegroting 
 

Investeringsbesluit PS - Middelen reserve  
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 Anneke Goudswaard, Windesheim Flevoland/TNO 

 



 
 
  

 
Wat is menselijk kapitaal?  
 
het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke 
vaardigheden die economisch waardevol zijn.  
 
1. terug te voeren op aangeboren talenten  
2. vaardigheden en kennis  

 
Men kan het menselijk kapitaal vergroten door te investeren in een 
opleiding, een cursus of een persoonlijk ontwikkeltraject.  



 
 
  

Vertrekpunt 

Bedrijven:  
Hoe vind ik het juiste 
personeel voor groei? 

Onderwijsinstellingen: 
Welke vaardigheden 
hebben mijn studenten 
nodig? 

Gemeenten:  
Hoe begeleid ik onze 
werklozen naar werk? 



 
 
  

Waar willen we naar toe? 
 
Goed geschoold personeel zodat het Flevolands bedrijfsleven kan groeien. 

 

 



 
 
  

Uitdagingen en kansen: 
 

1.Bedrijven stimuleren tot groei 

Resultaat: meer personeel nodig 

2.Gebiedsontwikkeling verbinden aan lokale werkgelegenheid 

Resultaat: meer nieuwe banen 

3.Betere aansluiting onderwijs bij bedrijfsleven 

Resultaat: hogere inzetbaarheid, betere instroom jongeren 

4.Versterken samenwerking van bedrijven 

Resultaat: behoud en beschikbaarheid vakmanschap 

 
 
 

 

 

 



 
 
  

Taken provincie Flevoland als facilitator en aanjager: 
 
 

1. Dialoog op gang brengen 

2. Bedrijfssectoren actief ondersteunen bij benoemen behoefte 

3. Investeren in interventies  

 



 
 
  

Aandachtsgebieden na werksessie 10 december:  
 

• Techniek 

• Detailhandel en Hospitality 

• Luchthavenontwikkeling 

• Agrofood en Biologische landbouw 

• Logistiek 



 
 
  

Bestaande samenwerkingsverbanden 
 

• SCALA 

• Composiet onderwijs bij Leen Schaap 

• Green Venture Lab 

• Techniekpact 

• MRA actieagenda Leven Lang Leren 

• Regieraad Techniek Flevoland 

 

 



 
 
  

Hoe verder? 

 

• Ronde langs bedrijven 

• Ophalen gemeenschappelijke vraagstukken 

• Kennisuitwisseling 

• Uitvoeringsagenda  

 

 



 
 
 Uitdagingen opgehaald bij stakeholders 

Tafel 1:  
Bedrijven vinden het lastig om 
het juiste personeel te vinden 
voor groei en innovatie 

Tafel 2: 
Onderwijsinstellingen 
willen weten welke 
vaardigheden hun 
deelnemers moeten 
verwerven 

Tafel 3: Gemeenten 
moeten werklozen 
gerichter naar vermogen 
kunnen laten participeren 



Verkenning van uitdagingen en oplossingen aan drie tafels 

 

• Verkennen van de problematiek 

• Introductie van de stakeholders en hun uitdagingen 

• Zoeken naar verbinding 

• Benoemen van gedeeld probleem 

• Waar liggen mogelijke oplossingen 

 
ondernemer 

directeur hbo wethouder 

directeur mbo 

wethouder 
ondernemer 

ondernemer 



Wie zijn onze partners bij het oppakken van onze 
gemeenschappelijke uitdagingen? 
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