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Doel, opzet en belangrijkste inzichten 
Aanleiding: 

Wens van Provinciale Staten om betrokken te worden bij de 
totstandkoming van het M&E-programma met zogenaamde 
gebiedseigen indicatoren, indicatoren binnen de invloedssfeer 
van het programma.  

 
Doel:  
1) Provinciale Staten hebben een goed beeld van wat er staat te 

gebeuren en waarom 
2) Ideeën en adviezen Commissie Economie meenemen in de 

verdere ontwikkeling van M&E-aanpak 
 

Opzet:  
 Korte inleiding 
 3 gesprekstafels (Human Capital Agenda, Voucherregeling 

Ondernemerschap en Ecosysteem) 
 Plenaire terugkoppeling van belangrijkste inzichten 
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Belangrijkste inzichten: 
 Het M&E programma richt zich op: 

1. Het volgen van trendgegevens om beleid te bepalen 
2. Het monitoren van de instrumenten om bij te kunnen 

sturen  
3. Leren en verbeteren met het ecosysteem 
 

 Belangrijke ontwikkelingen om te volgen:  
1. Het resultaat – groeiende bedrijven, multiplier, betere 

match arbeidsmarkt, ongewenst forenzen, kennis van en 
betrokkenheid bij het ecosysteem en de actiegerichtheid 
van het ecosysteem 

2. Bereik van ondernemers met onze instrumenten – 
geografisch, groeiers,  klein/groot, bedrijfstak 

3. Goede dienstverlening en korte behandeltijden 
 
Vervolg:  
Het programma M&E wordt in de komende periode verder 
uitgewerkt. Daarin wordt de samenhang met de planning en 
control cyclus gewaarborgd. 
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Uitkomsten gesprekstafel Human Capital Agenda 

 
 Er is samenhang tussen de programmalijnen. De Human Capital 

Agenda streeft naar een beter aanbod van personeel, wat de 
Provincie Flevoland op haar beurt een interessantere 
vestigingslocatie maakt, een doelstelling van Internationaal 
ondernemen.  
 

 Uit de toekomstige vraag van de werkgever kan blijken dat er 
behoefte is aan een meer flexibel en op de vraag van de ondernemer 
aansluitend onderwijsaanbod, met focus op dominante sectoren 
aanwezig in Flevoland  
 

 Een goede opleidingsinfrastructuur en beschikbaarheid van op maat 
geschoold personeel gelden als USP voor het aantrekken van 
bedrijven 
 
 
 
 
 
 

 

Belangrijkste ontwikkelingen die zijn genoemd tijdens het gesprek en 
voorbeelden van gegevens die relevant zijn:  
 
1. Passende aansluiting aanbod personeel op vraag werkgevers 
 Nul-meting huidige stand van zaken: aanbod geschoold 

personeel en de ‘match’ met vraag bedrijfsleven. Na 4 jaar 
meten groei.  

 Aantal moeilijk vervulbare / onvervulbare vacatures 
 Werkgelegenheid in Flevoland.  
 

2. Aansluiting aanbod opleidingen op (toekomstige) vraag werkgevers 
 De huidige vraag en de verwachte vraag van bedrijven. Aan welk 

type personeel (opleiding) is behoefte, en hoe ontwikkelt dit 
zich?  

 
3. Samenwerking onderwijsinstelllingen en bedrijfsleven  

 
4. Interne opleiding en doorontwikkeling van personeel (Leven Lang 

Leren) 
 

5. Minder (‘ongewenste’) forenzen 
 Aantal forenzen – zowel inkomend als uitgaand, ‘ongewenste 

forenzen’, ‘type’ forens (scholingsniveau) 
 

 
 
 

Welke ontwikkelingen zijn interessant in het kader van M&E 
 

Aandachtspunten en inzichten 
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Uitkomsten gesprekstafel Voucherregeling Ondernemerschap  

 
 De hoogte van de multiplier wordt bepaald door de omzet van de 

deelnemende bedrijven; als veel kleine bedrijven deelnemen aan de 
voucherregeling blijft de multiplier relatief laag  
 

 Belangrijk dat voor iedereen duidelijk is dat de regeling er is; welke 
type bedrijven deelnemen (geografisch en bedrijfstak) is niet 
bepalend voor het succes van de regeling.  
 

 De juiste kennis & expertise moet bij het intakegesprek aanwezig 
zijn. 

Belangrijkste ontwikkelingen die zijn genoemd tijdens het gesprek en 
voorbeelden van gegevens die relevant zijn:  
 
1. Oplossing van het ondernemingsvraagstuk – bijvoorbeeld 

verbetering businessplan 
 Aantal ondernemers waarbij vraagstuk is opgelost  
 Welk aspect is verbeterd: Businessplan? Marketing? Verkoop? 
 

2. Omzetgroei / multiplier 
 Omzet bij start en gerealiseerde omzetgroei, per bedrijf 
 Toegekend budget en de gerealiseerde omzetgroei 

 
3. Verzilverd in Flevoland 

 Gegevens over waar (organisatie, locatie) vouchers worden 
verzilverd 

 
4. Kwaliteit en snelheid van dienstverlening 

 Kwaliteit van dienstverlening 
 Tevredenheid over dienstverlening 
 Snelheid van dienstverlening 

Welke ontwikkelingen zijn interessant in het kader van M&E Aandachtspunten en inzichten 
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Uitkomsten gesprekstafel Ecosysteem (Win4All) 

 
 Ecosysteem is soms een lastig begrip, en voor ondernemers is het 

niet meteen duidelijk wat het betekent. Daarom:  
1. Nadenken over naamgeving/branding van het ecosysteem; 
2. Alle mogelijke communicatie-uitingen aangrijpen om 

bekendheid te genereren voor Win4All. Pak uit!  
Maak gebruik van de aanwezige kennis & expertise, haak 
aan, en denk over grenzen en plaatsen heen. 

 
 Niet denken in instituten maar in netwerken 

Belangrijkste ontwikkelingen die zijn genoemd tijdens het gesprek en 
voorbeelden van gegevens die relevant zijn:  
 
1) Kennis van het ecosysteem 

 Bekendheid en kennis van Win4All 
 

2) Betrokkenheid bij het ecosysteem 
 Omvang en groei van het ecosysteem Win4All 
 Aantal en type partners in Win4All  
 Verbinden van lokale netwerken 
 Nieuwe partnerships en cross-overs 

 
3) Actiegerichtheid van het ecosysteem 

 Rendement van Win4All voor ondernemers 
 Positief effect bij gebruik van instrumenten vanuit Win4All 
 Voorbeelden van nieuwe samenwerkingen vanuit Win4All 
 Partijen vinden elkaar sneller en komen tot gezamenlijke actie 

 
4) Tevredenheid van de deelnemende partners over Win4All 

Welke ontwikkelingen zijn interessant in het kader van M&E Aandachtspunten en inzichten 
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