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achter. Groei van het aantal banen is nodig voor een ge-
zonde ontwikkeling als volwaardige stad. Toegang tot werk 
en scholing voor alle Almeerders, nu en in de toekomst, is 
waarin wij met liefde voor Almere investeren. En dat is hard 
nodig. Veel van onze inwoners hebben tijdelijke contracten, 
waardoor er te weinig in hun ontwikkeling wordt geïnves-
teerd. En voor onze ondernemers is het belangrijk dat ze 
voldoende geschikt personeel kunnen vinden. Daarom in-
vesteren we in de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt 
en in een leven lang ontwikkelen. 
Uiteraard staan wij klaar voor alle ondernemers, bedrij-
ven en zzp-ers in onze stad. In deze agenda laten wij zien 
waaraan wij de komende tijd extra aandacht besteden. Om 
te investeren in onze minder sterke punten, maar zeker ook 
om de kansen te grijpen die er liggen.
Daarbij hoort ook nog meer uitdragen wat wij zakelijk te 
bieden hebben: waarom investeren en ondernemen in Alme-
re een goed idee is. We zijn sterk op het gebied van ICT en 

EEN AANTREKKELIJKE STAD 
VERDIENT EEN EIGENTIJDSE ECONOMIE 
Almere is een aantrekkelijke stad. Met het vele groen, het wa-
ter, cultuur, en de ruimte. Ruimte in vele opzichten. Almeer-
ders weten: het is hier goed wonen, verblijven en onderne-
men. En dat begint ook steeds meer door te dringen buiten 
onze stad. Het toerisme groeit en het ene hotel na het andere 
opent zijn deuren. De Floriade is een uitgelezen kans om niet 
alleen Nederland, maar bezoekers van over de hele wereld te 
laten ervaren hoe leuk onze stad, en onze provincie is. 
Wij zijn gastvrij. Almere heeft de beste binnenstad van Ne-
derland. Is erkend als logistieke hotspot pur sang. En, last 
but not least, recent door ondernemers van binnen en buiten 
onze stad aangewezen als de meest MKB-vriendelijke stad 
van het land. Dat is iets om trots op te zijn en te koesteren. 
Dat betekent niet dat er niets te doen is. Almere groeit. 
Zowel in aantal inwoners, als in de kwaliteit van wat wij 
als stad te bieden hebben. Maar de werkgelegenheid blijft 

tech. Daar kunnen we meer uit halen. Wie weet wordt de 
suggestie van raadslid Rijssel - Omusuo wel werkelijkheid 
en staat Almere in de toekomst echt bekend als ‘Silicon 
Ally’! Samen met onze buren Lelystad en Zeewolde zijn wij 
een belangrijke logistieke hotspot. Die kracht blijven we 
sterk benutten. Net als de kansen die onze voorsprong op 
het gebied van circulaire economie bieden. 
Wij stimuleren de totstandkoming van meer ontmoetings-
plekken, meer informele plaatsen om te werken. Van 
gebieden waar wonen, werken en voorzieningen mixen. 
Bijvoorbeeld rondom het station Almere Centrum. En ook 
op andere plekken in de stad willen wij ontmoeting stimu-
leren. Start-ups krijgen daarbij onze aandacht. En samen 
met ondernemend Almere willen wij de zakelijke netwer-
ken in onze stad en binnen de regio verder versterken. 
Want ons Almere is een aantrekkelijke stad. Samen zetten 
wij ons verder op de kaart en zorgen wij voor een eigen-
tijdse economie. Nu en in de toekomst.
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Wie zich realiseert dat Almere maar net iets meer dan 
veertig jaar oud is, kan niet anders dan met bewondering 
naar de stad kijken. In iets meer dan veertig jaar is een 
stad ontstaan waar meer dan 200.000 inwoners met veel 
plezier leven, werken en recreëren. Ook economisch heeft 
de stad zich voortvarend ontwikkeld: de stad telt inmiddels 
ruim 18.000 ondernemingen van allerlei aard en omvang. 
Met name zzp’ers en MKB-bedrijven zijn logischerwijs ruim 
vertegenwoordigd, maar inmiddels zijn er ook diverse grote, 
internationale ondernemingen neergestreken. Die ontwik-
keling is iets om trots op te zijn en de bedrijven die we nu 
hebben, blijven we dan ook koesteren.

Dit positieve beeld is echter geenszins reden om rustig ach-
terover te leunen. De voortgaande groei van de stad vraagt 
ruimtelijk en sociaal aandacht en daarbij zijn de inzichten 
van nu anders dan die waarmee de stad in de jaren zeventig 
werd op- en uitgebouwd. De kleinschalige start van toen 
heeft plaatsgemaakt voor grootstedelijke vraagstukken. 
Ook in economische zin is er een nieuwe fase aangebroken: 
zonder de ondernemende pioniersgeest van Almere te ver-
loochenen moeten we werken aan een solide en volwassen 
economisch klimaat.

Die uitdaging is juist nu op te pakken omdat er de komen-
de jaren een flinke groei van de stad is voorzien. Dat vraagt 
investeringen in de economische structuur, in het vestigings-
klimaat en in de gemeentelijke dienstverlening. Daarbij is het 
niet alleen belangrijk te kijken naar wat nodig is om de groei 
bij te benen, maar zeker ook naar extra groei, naar verster-
king. Het vraagt, kortom, van alle betrokkenen een stevige in-

MANAGEMENT SUMMARY 



5

zet op vernieuwing van onze lokale economie. Als gemeen-
te willen we ons beleid formuleren, daar middelen voor 
uittrekken en stappen zetten in de dienstverlening. Maar 
het is een opgave van de hele stad, van alle netwerkpart-
ners, onderwijsinstellingen, dienstverleners en bovenal van 
onze ondernemers – die van vandaag en die van morgen.

Het goede nieuws is dat Almere een prima uitgangspositie 
heeft. De ondernemende geest in de stad is een belang-
rijke plus. Maar ook is er volop ruimte voor groei, is de 
ligging buitengewoon gunstig en hebben we een relatief 
jonge beroepsbevolking. 
Op die basis moeten we verder bouwen. De stad heeft 
goede kansen in een aantal sectoren en markten met 
duurzaamheid en innovatie als verbindend Almeers thema. 
We kiezen ervoor om daar extra werk van te maken. De 
komende jaren zullen we ons focussen op de bedrijfstak-
ken ICT-Tech en Logistiek. Daar kennen we al sterke en 
innovatieve bedrijven en bovendien zijn het sectoren met 
een goed perspectief. Daarnaast zien we kansen rond het 
thema circulaire economie en energietransitie. Ook in de 
sector Toerisme & recreatie is dat het geval. Almere is 
zowel nationaal als internationaal nog relatief onontgonnen 
en in een regio met grote toeristische en recreatieve druk is 
er dus zeker ruimte.
Met een groot bestand aan zzp’ers en MKB-bedrijven 
hebben we ook goede mogelijkheden om start-ups en 
scale-ups letterlijk en figuurlijk de ruimte te bieden. 
Almere kan en wil op het gebied van duurzaamheid een 
vooraanstaande rol spelen. Dat geldt voor de overheid, 
maar ook voor onderwijsinstellingen. Bedrijven die zich op 

dat terrein begeven, vinden dus een goede voedingsbodem. 
De Floriade biedt behalve directe economische spin off ook 
een mooie kans om op het thema circulaire economie een 
scherper profiel te kiezen. De woonwijk die gelijktijdig met de 
Floriade gebouwd wordt, zal bovendien een trekker zijn voor 
innovaties en verduurzaming. 

Grijpen van kansen gaat niet vanzelf. In ieder geval moeten 
we zorgen dat het vestigingsklimaat op orde is. Daar kan de 
stad zeker nog stappen zetten. Uiteraard moet de gemeen-
telijke dienstverlening van uitmuntende kwaliteit zijn. Ook 
willen we de netwerken tussen ondernemers, gemeente en 
onderwijs- en kennisinstellingen uitbreiden en versterken. 
Voor een moderne lokale economie is het ook belangrijk dat 
er voor iedere soort ondernemer een goede plek is, variërend 
van goede bedrijventerreinen tot informele werkplekken in de 
stad. Bedrijven hebben goede medewerkers nodig, zeker als 
ze willen groeien. En scholieren en studenten hebben plekken 

nodig waar ze hun kennis en vaardigheden kunnen laten zien. 
Een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is dus 
ook voor Almere een belangrijk onderdeel van het vestigings-
klimaat. Tot slot is het zo dat we heel blij zijn met de huidige 
bedrijven in de stad, maar dat we zeker ook nieuwe willen 
aantrekken, zowel nationaal als internationaal. Een goede 
marketing met speciale aandacht voor de focussectoren en 
–thema’s is dan ook een belangrijke opdracht.

De Economische Agenda is opgesteld in intensieve samen-
spraak met de stad, met partners en met ondernemers. Deze 
agenda geeft de gezamenlijk richting aan voor de verdere 
economische ontwikkeling van Almere. Het is het kader voor 
het economisch beleid van de gemeente en geeft helder aan 
welke acties er geboden zijn. Die acties zullen we de komen-
de tijd nader uitwerken en ook daar zullen we onze partners 
volop bij betrekken. Werken aan een ondernemend Almere is 
een gezamenlijke opgave.

Almere loopt vaak voorop, maar heeft 
nog weinig smoel. We moeten keuzes 
durven maken: waar zijn we goed in?

“
”
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de economische structuur versterken en werk opleveren voor 
onze inwoners. Dat betekent focus en prioriteiten stellen in 
het economische beleid: sectoren waar we sterk in zijn bou-
wen we uit, op plekken waar we kansrijke omstandigheden 
tegenkomen gaan we extra inzetten. We stimuleren onder-
zoek, kennisuitwisseling en onderwijs ín Almere en verster-
king van de lokale netwerken. Dan kan er synergie ontstaan, 
die de motor moet zijn voor werkgelegenheidsgroei.

Ervaringen elders leren dat zo’n sterke, vernieuwende eco-
nomische structuur vraagt om lokale ondernemersdynamiek 
met internationale netwerken, een gevarieerde stedelijke 
omgeving, een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheid en tot slot om een sterk merk. 
Het samenspel in het lokale netwerk vormt een voedings-
bodem voor ondernemerschap en innovatie. Er kunnen zo in 
Almere economische clusters ontstaan die complementair 
zijn aan andere specialisaties in regio. Verdere ontwikkeling 
van onderwijs, met een accent op techniek en ondernemer-
schap, is dan een voorwaarde. Ruimtelijk is beschikbaarheid 
van informele werklocaties van belang, zowel op het niveau 
van gebouwen als plekken.

Door de economie op deze manier te vernieuwen zal Almere 
bijdragen aan de versterking van de regio en de hele Rand-
stad. Die regio is een internationaal concurrerende regio, die 
aantrekkelijk is voor innovatieve bedrijven en hun personeel. 
Om daarin als Almere ook een prominente rol te spelen is 
het nodig om een aantrekkelijk vestigingsmilieu te hebben 
met sterke economische sectoren, goede connectiviteit en 
netwerken binnen de regio en met andere regio’s.

 

Onze ambitie is om de economische ontwikkeling van Almere 
te versterken zodat een robuuste lokale economie ontstaat. 
Die moet meer werkgelegenheid bieden en minder gevoelig 
zijn voor conjuncturele schommelingen. Ons streven is dat 
elke Almeerder kans heeft op goed werk in en om Almere.

Almere is met een 8e plek al een van de grootste steden van 
het land en de stad wordt de komende jaren nog veel groter 
dan ze nu al is. Dat moet een stad zijn waar mensen nog 
steeds prettig wonen, werken en recreëren. Almere wil ook 
dan een diverse, goed geschoolde bevolking bieden en goede 
voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en 
werkgelegenheid. De groei vraagt ook om een forse uitbrei-
ding van het aantal arbeidsplaatsen. 

In de toekomst telt Almere dus circa 100.000 tot 150.000 in-
woners meer dan nu. De bijbehorende groei van de werkge-
legenheid moet dus ook groot zijn. Die aanwas zal in het bij-
zonder moeten komen door groei van de zogeheten stuwende 
bedrijvigheid, die niet alleen gericht is op de lokale bevolking 
en bedrijvigheid. Die groeiende bevolking heeft in ieder geval 
in zichzelf al grote potentie om de broodnodige extra be-
drijvigheid te stimuleren. De uitdaging is deze potentie ook 
optimaal te benutten, omdat anders die nieuwe inwoners ook 
weer buiten Almere emplooi moeten zoeken. 

De beoogde groei willen we bereiken door bijzondere kansen 
met duurzaamheid en innovatie als verbindend Almeers  
thema te benutten en door het bedrijfsleven uitstekende 
dienstverlening en vestigingscondities te bieden. Huidige en 
nieuwe ondernemers stimuleren we zo tot investeringen die 

1. AMBITIE

We moeten een bruisende stad creëren voor jonge  
ondernemers die zich hier willen vestigen. Dat zorgt op termijn 

ook weer voor nieuwe start-ups en nieuwe bedrijvigheid.

“
”
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Op het eerste gezicht staat Almere er 
economisch goed voor. De stad is in trek 
bij nieuwe bedrijven. Die vestigen zich in 
de stad vanwege de gunstige ligging in 
de regio, dichtbij de luchthaven Schiphol. 
Almere is bovendien goed bereikbaar en 
heeft veel ruimte. Ondernemers die al in 
Almere zijn gevestigd, tonen zich tevre-
den over het vestigingsklimaat en over 
de dienstverlening door de gemeente, zo 
blijkt uit de Ondernemerspeiling 2018. De 
verkiezing tot Beste Binnenstad in 2017 
en tot MKB-vriendelijkste stad in 2019 
bevestigen dit beeld. De conclusie is dat 
we met het economisch beleid van de 
afgelopen jaren de goede richting zijn in-
geslagen. Ook op andere aspecten van het 
vestigingsklimaat kan Almere zich goed 
onderscheiden, bijvoorbeeld door de aan-
trekkelijke woonomgeving. Verder heeft 
Almere al het nodige te bieden op het vlak 
van cultuur, onderwijs en voorzieningen. 

ECONOMISCH BELEID
In de periode 2010-2014 vormde de nota Economisch Offen-
sief de basis. Kern was de manier waarop 100.000 nieuwe 
banen gerealiseerd zouden kunnen worden: de helft door 
groei bij bestaande bedrijven en bevolkingsvolgende bedrij-
vigheid, de andere helft door uitbouw van vijf economische 
clusters: ICT & Media, Duurzaam bouwen & gebiedsont-
wikkeling, Handel & Logistiek, Gezondheid & Wellness en 
Luchthaven Lelystad. De inzet op excellent gastheerschap, 
de oprichting van het Ondernemersplein en van de Econo-
mic Development Board Almere waren hiervan de zichtbare 
uitingen. 
In de periode 2014-2018 is hierop voortgeborduurd met een 
verbreding van het excellent gastheerschap. De clusteraan-
pak werd omgevormd naar maatschappelijke vraagstukken: 
gezonde jeugd, afvalloze stad en verbonden stad. Voor de 
verkoop van kavels op bedrijventerreinen werden de marke-
ting en acquisitie en het accountmanagement versterkt. 
Voor deze Economische Agenda continueren we de am-
bitie om tot een vitale stad met meer ondernemerschap 
en meer werkgelegenheid te komen. We houden de lijn 
van het excellent gastheerschap vast en ontwikkelen het 
Ondernemersplein door tot hotspot, versterkt met account-
management. De focus op de ontwikkeling van ICT-Tech, 
Logistiek en circulaire economie als specifieke kansen voor 
groei handhaven we. Nieuw zijn de aandacht voor start-ups 
en scale-ups als specifieke groeikans, een betere aanslui-
ting tussen arbeidsmarkt en onderwijs en aandacht voor 
gemengde, informele werkmilieus.

2. OPGAVE



Dat positieve beeld heeft ook een andere kant. De Almeerse 
economie is namelijk erg gevoelig voor conjuncturele ontwik-
kelingen. De lokale beroepsbevolking heeft veel werk op de top 
van de conjunctuur en een relatief hoge werkloosheid in het dal. 
Oorzaak is dat Almere relatief veel bedrijvigheid met flexibe-
le arbeid kent. Omdat bij flexibel werk investeren in kennis en 
vaardigheden beperkte prioriteit heeft, is er ook een beperkte 
voedingsbodem voor vernieuwingen en nieuwe vaardigheden. Het 
ontbreken van trekkende kennisinstellingen en -bedrijven draagt 
daar nog aan bij. Mede daardoor is de samenhang tussen bedrij-
ven en kennisinstellingen zwak en zijn stevige zakelijke netwer-
ken zo goed als afwezig. Het aanbod van beroepsonderwijs is nog 
beperkt en loopt tegen capaciteitsgrenzen aan. Tot slot zijn er 
in onze jonge stad onvoldoende werklocaties waar men elkaar 
informeel kan ontmoeten en kennis en ervaring kan uitwisselen. 
Gevolg van dit alles is dat Almere in werkgelegenheid achterloopt 
op het Nederlands gemiddelde van vergelijkbare steden. 

Er is economisch gezien wereldwijd een trek naar het centrum van 
de stad, vooral gedreven door ICT. Om daarin mee te spelen moet je 
goed ontsloten werklocaties promoten en ook het hoger onderwijs.

“
”
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ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT ALMERE, 2018
Aantal banen:   85.000, waarvan 70.000 voltijd (› 12 uur p/wk) +  

15.000 deeltijd (‹ 12 uur p/wk)
Werkzame beroepsbevolking:  104.000, waarvan 36% in Almere, 35% in Metropoolregio Amsterdam
Werkloosheid:  7.000
Aantal bedrijfsvestigingen:   19.400 vestingen, waarvan 15.400 vestigingen met 0-1 persoon,  

3000 vestigingen met 2-9 personen, 920 vestigingen  met 10-99 personen 
en 80 vestigingen met 100 of meer personen in dienst.

Aantal inwoners:  210.000
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In het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ (2018-2022) 
heeft het college het realiseren van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor bedrijven daarom benoemd 
als belangrijke opgave voor de verdere ontwikkeling 
van de stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
ondernemers zorgt voor banen voor inwoners en het 
geeft meer draagvlak voor stedelijke voorzieningen. 
Het maakt verdere verbetering van de woon-en 
leefomgeving mogelijk. Het is ook noodzakelijk voor de 
verduurzaming van onze stad. Meer werkgelegenheid en 
ondernemerschap zorgen dat de stad aantrekkelijk en 
vitaal blijft. Het is de bedoeling dat de werkgelegenheid in 
Almere op termijn meer in lijn komt met wat van een stad 
met deze omvang verwacht mag worden. 
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SAMEN NAAR EEN NIEUWE ECONOMISCHE AGENDA
Het college wil samen met ondernemers en partners in 
en om de stad werken aan de economische ontwikkeling 
van de stad en dus ook aan de opstelling van de Econo-
mische Agenda. Om te beginnen is het vestigingsklimaat 
van Almere voor bedrijven geanalyseerd. Vervolgens is er 
een aantal sessies georganiseerd met ondernemers en 
ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de gemeente. 
Daarin kwamen aan de orde: het accountmanagement, 
start-ups & scale-ups, het Ondernemersplein, de revita-
lisering van bedrijventerreinen, toerisme & recreatie, de 
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en marketing & 
acquisitie. Ook zijn er twee stadsgesprekken gehouden 
met stakeholders voor inspiratie en voor toetsing van het 
draagvlak voor de gekozen prioriteiten. Uiteraard is ook de 
raad geconsulteerd over deze thema’s. 
Zo is een scherper beeld van knelpunten, kansen en 
mogelijke oplossingsrichtingen verkregen om deze opgave 
aan te pakken.

ONDERNEMERS POSITIEVER OVER 
ONDERNEMERSKLIMAAT            
Ondernemers uit Almere beoordeelden het 
ondernemersklimaat in de stad in 2018 met een 
7-, terwijl dat in 2016 nog 5,9 was, zo blijkt uit de 
tweejaarlijkse Ondernemerspeiling. Vooral over de 
bereikbaarheid tonen de ondernemers in Almere zich 
tevreden en ook het aanbod detailhandel, het woon- en 
leefklimaat en de recreatieve voorzieningen worden goed 

gewaardeerd. De meeste ondernemers vinden vooral 
parkeren, veiligheid, economisch beleid en dienst- en 
vergunningverlening van belang bij hun beoordeling 
van het ondernemingsklimaat. Iets meer dan 15% van 
de ondernemers geeft aan onvoldoende ruimte voor 
hun bedrijf te hebben. Verder noemen ondernemers 
als verbeterpunten de kwaliteit van de openbare 
ruimte, de bestrijding van overlast en leegstand en 
de bereikbaarheid met OV. Ongeveer een derde van 
de Almeerse ondernemers heeft het lastig met de 
invulling van vacatures, in 2016 was dat nog slechts 
13%. Het gaat hierbij vooral om technische vacatures.

De peiling laat ook zien dat ondernemers de 
dienstverlening van de gemeente een stuk beter 
beoordelen: nu gemiddeld een 6,4, ten opzichte van 
een 5,8 in 2016. Het merendeel van de respondenten 
(60%) gaf een 7 tot 9. Van deze dienstverlening 
waarderen de ondernemers het Ondernemersplein 
en de toegankelijkheid en inlevingsvermogen van 
accountmanagers opvallend positief met een 6,9. Het 
Ondernemersplein is bij 75% van de respondenten 
bekend. De partners op het Ondernemersplein zijn 
aanzienlijk minder bekend, met uitzondering van de 
Kamer van Koophandel. Ondernemers geven aan dat 
ze verbetering willen bij de regelgeving op gebied van 
parkeren en bestemmingsplannen en kaarten ook de 
hoogte van de lokale lasten aan.

Op basis van een stevige analyse en van uitge-
breide gesprekken met ondernemers en stake-
holders kiezen we in deze Economische Agenda 
voor een aantal hoofdlijnen om het Almeerse 
vestigingsklimaat verder te versterken: kan-
sen voor verdere economische ontwikkeling en 
verbetering van de randvoorwaarden die onder-
nemers nodig hebben. Deze agenda richt zich op 
de periode 2019-2023, maar heeft nadrukkelijk 
de lange termijn in het vizier. Reden is dat de 
ambitieuze doelen niet makkelijk en niet op korte 
termijn worden bereikt. Dat vergt heldere keuzes 
én jarenlange consistente inspanning.
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Bron: NEO Observatory
Ratio wonen/werken: arbeidsplaatsen als percentage 
van de bevolking per regio, 2017 
Participatiegraad: beroepsbevolking als percentage van 
de bevolking 15-74 jaar per regio, 2017

19 
 

Almere heeft op de lange termijn een groei van de stuwende bedrijvigheid die ongeveer één procent 
hoger is dan de groei van de bevolkingsvolgende bedrijvigheid. In het overige deel van de 
Metropoolregio Amsterdam is dat ongeveer twee keer zoveel (figuur 2.4, figuur 2.5). Het totale 
groeicijfer doet er niet toe in de vergelijking tussen Almere en de overige MRA, omdat Almere in 
1995 een absoluut laag niveau had en dus daardoor hogere groeicijfers vertoont. Daarnaast is die 
groei grotendeels het gevolg van de bevolkingstoename; dat drijft de groei van de 
bevolkingsvolgende bedrijvigheid in Almere.  
 
Het beeld over de lange termijn keert terug in de cijfers over het recente herstel. Het blijkt dat 
Almere in de recente herstelfase van de economie ten opzichte van de overige MRA een eveneens 
achterblijvende groei van de stuwende bedrijvigheid heeft. In de overige MRA groeide deze 
stuwende bedrijvigheid in de herstelfase 0,8 procent per jaar sneller dan in Almere, bij een 
gelijkblijvende ontwikkeling van de verzorgende bedrijvigheid.  
 
Nu is de ontwikkeling van de verzorgende bedrijvigheid in Almere afhankelijk van de bevolkingsgroei. 
Gegeven die groei, is het groeiverschil met de stuwende bedrijvigheid continu lager dan in de overige 
MRA. Het betekent dat bij een gegeven toename van de bevolking, de verzorgende bedrijvigheid 
mee groeit, maar dat de stuwende werkgelegenheid relatief achterblijft. Deze ontwikkeling geeft aan 
dat voor de ontwikkeling van de stuwende bedrijvigheid een extra inspanning op het 
vestigingsklimaat nodig is.   
 
 
Figuur 2.3 Almere heeft de laagste verhouding van werken en wonen in de Noordvleugel van de 
Randstad. De participatiegraad varieert veel minder per regio.  
Arbeidsplaatsen als percentage van de bevolking per regio, beroepsbevolking als percentage van de 
bevolking 15-74 jaar per regio, 2017 

 
Bron: CBS/NEO Observatory 
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ANALYSE: HET VESTIGINGSKLIMAAT 
VAN ALMERE VOOR BEDRIJVEN
In het kader van de Economische Agenda is een externe 
analyse van het vestigingsklimaat in Almere gemaakt door 
NEO Observatory, W. Manshanden. Drie belangrijke elemen-
ten springen naar voren.

Beroepsbevolking
Almere heeft de laagste verhouding van werken 
en wonen in de Noordvleugel van de Randstad. 
Omdat de stad een grote woningbouwopgave 
heeft en de bevolking dus zal groeien, is 
robuuste uitbreiding van de bedrijvigheid 
geboden. De Almeerse beroepsbevolking 
draagt het risico van de conjunctuur: aan het 
werk in de top van de conjunctuur en relatief 
hoge werkloosheid in het dal. Dat risico is met 
name groot bij lager opgeleiden, maar bestaat 
ook bij middelbaar opgeleiden. Bovendien 
heeft de rol als leverancier van flexibele 
arbeid tot gevolg dat er weinig nieuwe kennis 
en vaardigheden worden opgebouwd. Dat is 
juist belangrijk voor hedendaagse sociaal-
economische ontwikkeling.

Kennis en ondernemerschap
Bij het samenspel van kennis en 
ondernemerschap scoren Flevoland en Almere 
relatief laag. Publieke én private uitgaven aan 
onderzoek & ontwikkeling blijven achter door 
het ontbreken van kennisinstellingen en grote 
bedrijven die veel onderzoek doen. In Almere 
zijn andere randvoorwaarden (als instituties, 
ondernemerscultuur en infrastructuur) over 
het algemeen op orde, dankzij de ligging 
nabij Amsterdam en de beschikbaarheid van 
ruimte, maar netwerken, leiderschap, talent 
en het vermogen te innoveren zijn onvoldoende 
ontwikkeld.
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Figuur 4.1 Relatie tussen omvang van de stad en aantal voltijdsstudenten in het hoger onderwijs in 
2018 

 
Bron: KENCES, CBS, bewerking NEO Observatory 
Noot: Gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners  
 
Windesheim Flevoland heeft een groeistrategie gericht op uitbreiding van het aantal studenten en 
uitbreiding van het opleidingenportfolio (bron: Jaarverslag Windesheim Flevoland 2017 (2018) en 
voorgaande edities). Het huidige groeipad biedt kansen en risico’s. Kansen zijn er voor het 
bedrijfsleven door de groei van verwachte uitstroom van afgestudeerde, goed opgeleide HBO 
studenten naar de regionale arbeidsmarkt (van 276 in 2017 naar ca. 500-600 per jaar de komende 
jaren).  
 
Vanuit het oogpunt van het investeringsklimaat, zowel bij de huidige omvang van Almere als bij de 
beoogde groei van het aantal inwoners van Almere, is verdere uitbreiding van de onderwijscapaciteit 
gewenst om de factor nabijheid tussen onderwijs en bedrijven te benutten. Zo’n uitbreiding is echter 
aan beperkingen en randvoorwaarden gebonden. Capaciteitsuitbreiding van het onderwijs in Almere 
is gebonden aan de eisen qua doelmatigheid van overheidsuitgaven, in dit geval van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voorts is uitbreiding kwantitatief slechts mogelijk voor 
zover de kwaliteit het toelaat. Tenslotte dient uitbreiding plaats te vinden in de context van het 
aanbod van hoger onderwijs in de Noordvleugel van de Randstad. Het uitgangspunt is dat de 
uitbreiding van het aanbod van hoger onderwijs in Almere complementair is aan het al bestaande 
aanbod. Met andere woorden, de kwaliteit en uniciteit van onderwijs in Almere voor het lokale en 
regionale bedrijfsleven staat voorop.  
 

De 10 elementen van het entrepreneurial ecosysteem van Almere
Bron: NEO Observatory, eigen bewerking op basis van Stam (2017)

Netwerken Leiderschap Financiering

Regelgeving VraagOndernemerscultuur Fysieke 
infrastructuur

Talent Nieuwe 
kennis

Diensten
Bedrijven

Zwak Gemiddeld Sterk

Randvoorwaarden

Systeemelementen

Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod bij Windesheim Flevoland, Aeres Hoge-
school en het MBO loopt in Almere tegen capaciteitsgrenzen 
aan. Het MBO ziet een sterke vraag naar gekwalificeerde tech-
nici. Het aanbod van onderwijs op HBO/WO-niveau in Almere is 
in verhouding zeer beperkt. Er is dus potentie voor uitbreiding. 
Gezien de omvang van de stad Almere is er - afgaande op de 
samenhang tussen bevolkingsomvang en aantal voltijdstu-
denten - ruimte voor 15.000-20.000 studenten. Als  Almere 
doorgroeit naar 350.000 inwoners, dan is er zelfs ruimte voor 
30.000 studenten. 

Aanbevelingen
Uit de analyse van het vestigingsklimaat leidt onderzoeker 
Manshanden een aantal aanbevelingen af. Het vestigingskli-
maat van Almere wordt volgens hem niet verbeterd door één 
enkele actie. De aanbevolen strategie is het uitvoeren van 
maatregelen op vier verschillende fronten: verbeteren van 
kennisinfrastructuur, uitbreiden van netwerken, profileren op 
moderne industrie van 21e eeuw: duurzaamheid, ICT en logis-
tiek en zorgen dat stedenbouw niet louter woningbouw is.

Relatie tussen omvang 
van de stad en aantal 

voltijdsstudenten in het 
hoger onderwijs in 2018

Bron: KENCES, CBS, 
bewerking NEO 

Observatory
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Almere is een jonge stad met een prille en gevarieerde 
economische structuur. Daarom moeten we alle typen 
bedrijvigheid goed faciliteren in hun ondernemerschap. 
Tegelijkertijd willen we voor specifieke typen van 
bedrijvigheid meer doen en de verwachte kansen voor 
groei benutten. Op basis van onze ambitie en van de 
analyse van het vestigingsklimaat kiezen we focus en 
stellen we prioriteiten met duurzaamheid en innovatie 
als verbindend Almeers thema. Voor een evenwichtige 
ontwikkeling van de stad is het nodig dat we meer 
ondernemerschap en werkgelegenheid mogelijk maken. 
We kijken daarvoor naar stuwende bedrijvigheid, 
verzorgende bedrijvigheid en thema’s met veel potentie

Stuwende bedrijvigheid levert aan andere bedrijfstakken 
en doet aan export. Dit type bedrijvigheid is nodig voor een 
robuuste economische ontwikkeling die minder kwetsbaar 
is voor conjuncturele schommelingen. De benodigde extra 
groei van de Almeerse werkgelegenheid zal met name 
in deze hoek te vinden zijn. We leggen onze focus op de 
sectoren ICT-Tech en Logistiek. In deze sectoren zijn we 
al sterk en ons vestigingsklimaat sluit hier al goed op 
aan. We willen al in Almere gevestigde bedrijven goed 
faciliteren en ondersteuning te bieden om te groeien. 
Daarnaast trekken we voor Almere nieuwe bedrijven aan 
door ons aanbod van werklocaties, scholing van personeel, 
digitale en fysieke infrastructuur. In onze gemeentelijke 
dienstverlening houden we rekening met de wensen en 
behoeften van bedrijven in deze sectoren.

3. KANSEN VOOR GROEI: FOCUS EN PRIORITERING

Verzorgende bedrijvigheid is afhankelijk van de groei 
van de bevolking en richt zich op consumenten. Het is de 
groei van het aantal inwoners die zorgt dat verzorgende 
bedrijvigheid en de bijbehorende werkgelegenheid 
groeien. Ook deze bestaande en nieuwe bedrijvigheid 
zullen we faciliteren met geschikte werkmilieus, zodat we 
optimaal kunnen profiteren van deze ‘natuurlijke’ groei. 
Een aparte positie neemt de sector Toerisme en Recreatie 
in, omdat Almere aantrekkelijk is voor toeristen van buiten 
de gemeente en van buiten de regio.

Naast deze sectoren zijn er ook twee thema’s die we meer 
prioriteit geven, omdat we denken dat die in de toekomst 
bijzondere kansen bieden op extra economische groei 
van Almere. Deze keuzes vragen wel tijd om goed tot 
ontwikkeling te komen en zijn dus niet vrijblijvend. De 
hier genoemde thema’s zijn het resultaat van de externe 
analyse en de gesprekken met onze partners. Het betreft 
start-ups & scale-ups en circulaire economie.

De groeikansen bij deze thema’s verschillen wel in 
startpositie. De sectoren ICT-Tech en Logistiek zijn al 
relatief sterk aanwezig, terwijl Toerisme & recreatie 
aan het ontluiken is. De thema’s met veel potentie 
als start-ups en scale-ups en circulaire economie en 
energietransitie zijn nog klein, maar naar verwachting  
betekenisvol voor Almere in de toekomst. Deze verschillen 
brengen ieder een eigen aanpak met zich mee. Dat werken 
we hieronder uit.

De vijf focusthema’s van de 
Economische Agenda zijn:

ICT-Tech

Logistiek

Circulaire economie & Energietransitie

Start-ups & Scale-ups

Toerisme & Recreatie

1
2
3
4
5
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FLORIADE: 
EVENEMENT EN LEGACY
De Floriade zorgt voor flinke 
economische spin off. Denk aan 
de investeringen die (versneld) in 
de stad worden gedaan (A6 of het 
NS-station), aan de bestedingen 
die bezoekers op het terrein zullen 
doen of aan de overnachtingen die 
er in de stad zijn. Door bewust de 
economische spin off te identifice-
ren en waar mogelijk te vergroten 
wordt de betekenis van de Floriade 
voor de stad vergroot. Vanuit de 
Economische Agenda wordt ingezet 
op handelsdelegaties, business to 
business, brede marketing van de 
stad, verbinding met het stadscen-
trum, toerisme en de Flevocampus.

Voor de Floriade
We wijzen het bestaand bedrijfsleven 
op de mogelijkheden van de Floriade 
(bijvoorbeeld op de businessclub, 
maar ook op aanbestedingen van 
opdrachten). Daarnaast stimuleren we 
dat er via het Werkbedrijf Floriade een 
deel van de werkgelegenheid ingevuld 
wordt door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het verhaal van 
de groene stad van de toekomst en de 
ambitie om de Floriade te organiseren 
gebruiken we ook als bewijs van onze 
duurzame ambities en van de kansen 
die de Floriade ondernemers biedt.
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Tijdens de Floriade
De verwachting is dat ongeveer 80 internationale 
handelsdelegaties de stad zullen bezoeken 
tijdens de Floriade. We zullen hen Almere 
laten zien als stad met een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat, mede door het bestaand 
bedrijfsleven en inwoners te betrekken bij de 
ontvangst van deze delegaties. We ondersteunen 
voor een deel de voorbereiding van deze 
bijeenkomsten.
Lokale, nationale en internationale bedrijven en 
organisaties bieden we gelegenheid een congres 
organiseren tijdens de Floriade. Gerekend wordt 
op 200.000 business bezoeken en we verwachten 
circa 800 congressen tijdens de Floriade. Hier 
willen we goed op aansluiten. Niet alleen om 
Almere goed voor het voetlicht te brengen, 
maar ook om het aantal overnachtingen en de 
bestedingen in Almere te vergroten. Voor het 
lokale bedrijfsleven is de Floriade een mooie kans 
om relaties uit te nodigen. We zullen stimuleren 
dat lokale bedrijven daar gebruik van maken. 
In brede zin zal de Floriade ervoor zorgen dat 
Almere ‘wereldnieuws’ is. Dat biedt kansen om 
Almere als aantrekkelijke stad voor bedrijven 
te positioneren. Almere als groene stad van de 
toekomst met een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

door de ruimte, de goede verbindingen met 
Amsterdam en het aanwezige arbeidspotentieel 
kan via de Floriade voortdurend onder de 
aandacht worden gebracht. 
Met de Floriade aan de zuidkant van het 
Weerwater wordt in feite het hart van de stad 
vergroot. Er komt een aantrekkelijke wijk met 
voorzieningen bij. Tegelijkertijd bezoeken in 180 
dagen miljoenen mensen het Floriadeterrein. 
Tijdens en na de Floriade moet de verbinding 
tussen het stadscentrum aan de noordzijde en 
het Floriadeterrein aan de zuidzijde maximaal 
aanwezig zijn. Zo moeten bezoekers makkelijk 
tussen beide gebieden kunnen reizen en 
uitgenodigd worden om beide gebieden te 
bezoeken. De Floriade levert zo ook een bijdrage 
aan de binnenstedelijke ontwikkeling van Almere.
Bezoekers van de Floriade moeten niet alleen 
uitgenodigd worden het stadscentrum te 
bezoeken. Via promotie en het aanbieden van 
combi-arrangementen kunnen bezoekers verleid 
worden terug te komen of langer te blijven. Hoe 
beter dat lukt, hoe groter de economische  
spin-off. De bestedingen en de overnachtingen 
zijn een belangrijk onderdeel van deze 
economische spin-off.

Na de Floriade
De thema’s van de Floriade en de Flevocampus liggen in elkaars verlengde: de groene stad van de toekomst 
en de voedselvraagstukken van de wereld. Op beide onderwerpen kan de Nederlandse tuinbouw uitgedaagd 
worden om een bijdrage te leveren en innovaties in de praktijk te laten zien. Met de Flevocampus is een pro-
gramma opgezet voor clustervorming op lange termijn, waar onderwijs en bedrijfsleven samen komen. Juist op 
het snijvlak van stad en land is Flevoland de ideale plek om dit te doen. Veel bedrijven en instellingen zullen zich 
verbinden aan de Floriade en daarmee aan Almere. Dit netwerk zal een verrijking zijn van het huidige netwerk. 
Na de Floriade kan dit netwerk zijn bijdrage leveren aan de economische structuurversterking van de stad.
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kaarten in handen als het gaat om ICT-Tech. Denk aan grote 
bedrijven die werken aan IoT-toepassingen en gebruik maken 
van platformtechnologie. Ook de aanlanding van de intercon-
tinentale datakabels in Amsterdam, de aanwezigheid van een 
modern glasvezelnet en de ruimte voor datacenters in Almere 
zijn pluspunten. Almere is onderdeel van de Metropoolregio 
Amsterdam die al een sterk ICT-Tech cluster kent. Dat vormt 
een goede voedingsbodem voor nieuwe initiatieven, toegang tot 
opleidingsmogelijkheden, internationale bedrijvigheid en eve-
nementen gericht op deze sector. Dit brengt mogelijke spin-off 
in termen van werkgelegenheid in de softwareontwikkeling en 
installatietechniek. Daarmee willen we de positie van de ICT-
Tech-sector in Almere versterken aanvullend op de Metropoolre-
gio Amsterdam.

ACTIES: 
• Maken van een Almeers actieprogramma ICT-Tech:
 -  versneld doorontwikkelen van ICT-onderwijs bij MBO 

en HBO in Almere in samenwerking met onderwijs-
instellingen en het bedrijfsleven;

 -  maken van coalities tussen ICT-Tech-bedrijven in  
Almere en de Metropoolregio Amsterdam; 

 -  opstellen van een eigen ICT-Tech propositie in de regio;
 -  stimuleren van start-ups en scale-ups in deze sector en 

acquisitie op het aantrekken van ICT-Tech-bedrijven. 
•  Maken van kansenkaart voor datacenters in Almere ter  

versterking van het ICT-Tech cluster.
•   Activeren, opleiden, om- en bijscholen en aantrekken van 

mensen voor de tech-arbeidsmarkt door aan te sluiten op 
TechConnekt, het techtalent-programma van de  
Metropoolregio Amsterdam.

3.1 ICT-TECH 

1 ICT-Tech sector is bedrijvigheid met ICT 

en hoogwaardige technologie. In Alme-

re zijn diensten in informatietechnologie 

(w.o. digitalisering van analoog geluid) en 

op gebied van informatie (databeheer en 

software) sterk vertegenwoordigd, evenals 

hoogwaardige, technologische industrie 

gericht op productie van elektronische en 

optische machines en metaalproducten. 

Digitalisering is in de 
hele maatschappij 

belangrijk. Vanwege 
die grote digitale 

transformatie moet je 
nu de benodigde skills 

in huis hebben.

“

”

In Almere is de ICT-Tech1 sector relatief sterk vertegen-
woordigd. Ook zijn er voor Almeerse begrippen veel grote 
bedrijven met hoofdkantoren. Deze sterkte willen we verder 
uitbouwen. Deze bedrijven lopen echter tegen groeibelem-
meringen aan, zoals onvoldoende gekwalificeerd personeel, 
beperkte aansluiting op nieuwe kennis, klein lokaal netwerk 
met ondersteunende dienstverleners en toeleveranciers en 
onbekendheid met Almere. 
De groeipotentie van ICT-Tech is echter enorm. Digitalise-
ring transformeert onze economie en maatschappij in een 
razendsnel tempo. Dit is een wereldwijde ontwikkeling, 
waarbij digitale technologieën op steeds meer plekken 
worden ingezet. Het gaat dan om big data analyse, kunstma-
tige intelligentie (AI), blockchain, 3D printen, cloudstorage 

en -computing en het Internet of Things, 
(IoT). Digitalisering is de belangrijkste 
bron van groei, innovatie en nieuwe be-
drijvigheid. En digitalisering is noodzake-
lijk als we de maatschappelijke uitdagin-
gen van onze tijd willen oplossen, zoals 
de stijgende zorgkosten, de groeiende 
filedruk of het zorgen voor voldoende, 
gezond en duurzaam geproduceerd voed-
sel. In Nederland kennen we een lange 
traditie van samenwerking, bijvoorbeeld 
tussen bedrijven, wetenschappers en 
overheden. Mede hierdoor zijn op tal van 
plekken in Nederland innovatieve clus-
ters ontstaan. 
Almere heeft een aantal sterke troef-
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Logistiek 2 (en groothandel) is een belangrijke sector voor 
Almere. Een groot deel van de werkgelegenheid (circa 10% van 
het totaal, 25% van werkgelegenheid op bedrijventerreinen) zit 
in deze sector. Van de medewerkers is 1/3 hoger opgeleid (MBO 
¾, HBO en WO) en 2/3 is lager en middelbaar opgeleid. Dit is in 
lijn met de Almeerse beroepsbevolking die relatief veel mensen 
met een middelbare opleiding telt. De groeiverwachtingen voor 
de logistiek zijn bovendien goed, ook voor de vraag naar hoger 
opgeleid personeel3. De logistieke vastgoedmarkt groeit sterk, 
onder andere vanwege ontwikkelingen binnen de sector en bij 
klanten zoals tracking-and-tracing van pakketten en voertuigen, 
ketenverkorting door e-commerce en de groei van retourlogistiek 
(terugnemen van goederen, maar ook inspecties, reparatie, 
sortering, herverpakking, klachtenafhandeling en administratieve 
verwerking). E-commerce zorgt voor een sterke groei in de vraag 
naar logistiek vastgoed en personeel. Met name logistiek gericht 
op regionale en nationale distributie of verbonden met sterke 
sectoren in de Almeerse productiestructuur zijn kansrijk. Het 
vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven is aantrekkelijk vanwege 
de ligging in de Noordelijke Randstad, de goede bereikbaarheid 
over de weg en de beschikbaarheid van bedrijventerreinen met 
flexibele kavels. 

ACTIES:
•  Promoten en vermarkten van Zuidelijk Flevoland als logistieke 

hotspot en daarbij blijven benutten van de bestaande, goede 
propositie van de logistiek in Almere. 

• Acquisitie van logistieke bedrijven voor vestiging in Almere.
•  Aanpassen van vestigingsmogelijkheden aan de specifieke eisen 

en wensen van de logistieke sector, met name op Stichtsekant.

3.1 ICT-TECH 3.2 LOGISTIEK

2 Logistieke bedrijvig-

heid richt zich op de 

organisatie, planning, 

besturing en uitvoering 

van goederenstromen. 

In Almere is dit  vooral 

groothandel, maar deze 

activiteiten gebeuren 

ook in andere sectoren. 

3 Uit de jaarlijkse Arbeidsmarkt-

rapportage van het Sectorinstituut 

Transport en Logistiek (STL) blijkt 

dat volgens prognoses de vraag naar 

arbeid in de sector naar verwachting 

harder zal stijgen dan het aanbod van 

personeel. Vanaf 2021 zal het aanbod 

van personeel nauwelijks meer groei-

en, terwijl de vraag stevig doorgroeit.
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Circulaire 4  bedrijvigheid en energietransitie is een 
kleine, maar groeiende sector, waarin Almere één 
van de koplopers in de regio is. Dit draagt bij aan 
een positief imago en is een goede uitgangspositie 
voor de vestiging van bedrijvigheid gericht op cir-
culaire economie en energietransitie. De circulaire 
economie en energietransitie is op dit moment 
een nichemarkt met 
enkele procenten van 
de gehele economie 
in Nederland, die de 
komende jaren sterk 
gaat groeien. Dit biedt 
kansen voor Almere 
om meer werkgelegen-
heid naar de stad  
te halen.

3.3 CIRCULAIRE ECONOMIE EN ENERGIETRANSITIE

4 Circulaire economie is breed. Onderscheid 

wordt gemaakt in primair, ondersteunend en 

indirecte circulaire bedrijvigheid en werkge-

legenheid. Hier gaat het om de primaire en 

secundaire bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Primaire banen zorgen ervoor dat grondstof-

kringlopen gesloten worden en vormen zo 

de kern van de circulaire economie. Onder-

steunende circulaire werkgelegenheid maakt 

versnelling en opschaling van de hiervoor 

benoemde primaire circulaire activiteiten mo-

gelijk. Indirecte circulaire werkgelegenheid: 

alle andere sectoren die diensten leveren aan 

primaire en ondersteunende circulaire activi-

teiten. Bedrijvigheid rondom energietransitie 

richt zich op energiebesparing en hernieuwba-

re energie. De groei wordt met name verwacht 

in de bouw en installatiebranche.
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ACTIES
•  Promoten van vestiging van circulaire bedrijvigheid 

op bedrijventerrein De Steiger rondom het Upcy-
clecentrum en Citylab Stedelijke Grondstoffen en 
op bedrijventerrein de Vaart IV rondom het  
GrondstoffenCollectief Almere, de grondstoffen-
straat en de groene betoncentrale. 

•  Netwerkvorming van circulaire bedrijven met een 
eventagenda ‘Circulaire economie’

•  Vergroten van de (praktijk)opleidingsmogelijk-
heden in de circulaire economie.

3.3 CIRCULAIRE ECONOMIE EN ENERGIETRANSITIE

Bij circulaire economie gaat het vooral om meervoudige 
waardecreatie, niet alleen om winstpotentieel.“

”
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In Almere is er weinig samenspel tussen ondernemers, 
talent, nieuwe kennis en leiderschap om tot een aantrek-
kelijk economisch ecosysteem te komen. Start-ups en 
scale-ups 5 kunnen dit doorbreken. Zij dragen bij aan de 
aantrekkelijkheid van de Almeerse economie en kunnen 
extra werkgelegenheid opleveren vanwege de schaalbaar-
heid en het groeipotentieel van deze (jonge) innovatieve 
bedrijven. Almere telt jaarlijks een groot aantal startende 
ondernemingen met potentieel voor groei. Daarnaast is er 
een beperkt aantal grote (internationale) bedrijven. Voor 
beide type bedrijven is een dynamisch ecosysteem van 
belang waarin zij hun groeiambities kunnen realiseren. 

Bedrijven met groeiambitie en 
– potentie kunnen dan makke-
lijker aansluiting vinden bij 
groeikapitaal, bij eerste klanten 
die ook een rol hebben bij de 
marktintroductie (launching 
customers), bij talent, bij 
kennisinstellingen. Ze kunnen 
elkaar ook makkelijker (digitaal) 
ontmoeten en netwerken met 
de diverse partijen binnen de 

3.4 START-UPS & SCALE-UPS 

5 Een start-up is een doorgaans snelgroei-

end bedrijf dat zoekt naar een uitvoerbaar, 

opschaalbaar businessmodel rond een in-

novatief product of dienst. Doorgaans is zo’n 

bedrijf jonger dan 5 jaar. Onderscheid met 

starter is de ambitie om te groeien en de 

grotere beoogde markt. Een scale-up is een 

bedrijf met minstens 10 personen dat met 

kansrijk businessmodel snel wil doorgroei-

en: 3 jaar lang minstens 20% groei per jaar 

in omzet of personeelsbestand. Onderscheid 

met MKB is de ambitie snel door te groeien 

en de grotere beoogde markt.
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3.4 START-UPS & SCALE-UPS 

start-up & scale-up community. Start-ups vestigen 
zich veelal niet op traditionele bedrijventerreinen. Zij 
geven de voorkeur aan een urbane werkomgeving 
met nabijheid van kennisinstellingen, talent en 
informele werkplekken. Voorbeelden zijn zogeheten 
incubators (bedrijven die nieuwe bedrijven helpt 
door diensten zoals huisvesting, training en toegang 
tot financiers en netwerken te bieden), maar ook 
gezamenlijke co-working plekken en broedplaatsen.
Alle reden om hier speciale aandacht aan te geven. 
Binnen de stuwende bedrijvigheid zullen wij voor de 
start-ups en scale-ups de focus leggen op de 
groeisector ICT-Tech. Het benutten van de sterke 
invloed op andere sectoren maakt deze sector  
extra interessant.

ACTIES:
•  Maken van een Almeers actieprogramma start 

ups en scale  ups:
 -  Bestaande ICT-Tech start-ups en scale-ups in 

Almere met elkaar in verbinding brengen en 
opstellen van een eventagenda.

 -  Ondersteunen van start-ups en scale-ups bij 
financieringsvraagstukken. 

 -  Onderzoeken van mogelijkheden naar stimu-
leringsfonds Economische Ontwikkeling, 
waaronder start-ups en scale-ups en  
onderwijs en arbeidsmarkt.
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Binnen de verzorgende bedrijvigheid 
neemt de sector Toerisme & Recreatie 
een aparte positie in, omdat Almere 
aantrekkelijk is voor toeristen van buiten 
de gemeente en van buiten de regio. 
Onze ligging ten opzichte van Amsterdam 
en de complementariteit van onze 
kwaliteiten ten opzichte van Amsterdam 
maakt dat we ook voor buitenlandse 
toeristen aantrekkelijk zijn. Almere is 
een groene en waterrijke stad nabij 
Amsterdam, met een lange kustlijn, 
veel natuur en moderne architectuur. 
Toerisme & Recreatie biedt nog veel 
kansen voor nieuw ondernemerschap 
en werkgelegenheid. De Almeerse 
beroepsbevolking met relatief veel 
mensen met een middelbare opleiding 
sluit goed aan op de personeelsinzet 

3.5 TOERISME & RECREATIE

Op gebied van toerisme en recreatie 
zijn er enorm veel kansen. We moeten 
het verhaal van Almere goed vertellen.

“
”
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3.5 TOERISME & RECREATIE

van deze sector. Bovendien is toerisme goed voor de 
naamsbekendheid van de stad en dragen recreatieve 
voorzieningen bij aan het algemene vestigingsklimaat. 

De Agenda Toerisme en Recreatie 2016-2022 focust 
op vier gebieden (Almere Centrum, Kustzone 
Almere Poort, Boswachterij Almeerderhout en 
Oostvaardersplassen) en vijf thema’s (shoppen, 
architectuur, waterrecreatie, natuurbeleving en 
evenementen).

ACTIES:
•  Op orde brengen van basisvoorzieningen voor  

bezoekers, zoals (digitale) informatievoorziening, 
bewegwijzering, fiets- en vaarroutes.

•  Creëren van meer vestigingslocaties voor  
toeristische trekkers in de stad. 

•  Verleiden van bezoekers van de Floriade om  
langer en vaker naar Almere te komen.

”
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Om onze ambitie waar te kunnen maken 
investeren we in het realiseren van een  
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor  
bedrijven. Op basis van de analyses en de 
gesprekken met stakeholders zetten we in op 
vier vestigingscondities als randvoorwaarden 
voor groei:

1.  Dienstverlening uitbreiden naar stimuleren 
en faciliteren van netwerken tussen 
ondernemers, gemeente en onderwijs- en 
kennisinstellingen.

2.  Optimale aansluiting arbeidsmarkt en 
onderwijs.

3.  Grote diversiteit aan voldoende en  
kwalitatief goede werkmilieus.

4.  Marketing en Acquisitie van nieuwe 
bedrijven, met de nadruk op ICT-Tech en 
het blijven benutten van de bestaande  
goede propositie op Logistiek.

Stuwende
bedrijvigheid

Dienstverlening

Onderwijs &
arbeidsmarkt

Werkmilieus

Marketing &
acquisitie

Faciliteren

Stimuleren

ICT-Tech

Logistiek

Toerism
e en 

Recreatie

Start-ups
Scale-ups

Circulaire
econom

ie

Bevolkingsvolgen-
de bedrijvigheid

Thema’s met 
veel potentie

VESTIGINGSCONDITIES
faciliteren en stimuleren

FACILITEREN EN STIMULEREN
Onze rol als facilitator omvat marketing & acquisitie, makelen, vergunning 
verlenen, grond ontwikkelen, regels geven en beheren van openbare ruimte en 
wegen. Die rol continueren we om alle ondernemers in Almere een plek met 
goede vestigingscondities te bieden. Onze rol als stimulator omvat aanjagen, 
verbinden, versnellen en soms financieren. Tevens willen we vernieuwing 
stimuleren met de ontwikkeling van netwerken via het Ondernemersplein en het 
accountmanagement. Ook kunnen we een rol als ‘launching customer’ pakken 
als we als marktpartij een belang hebben bij specifieke vraagstukken, zoals bij 
circulaire economie of start-ups en scale-ups.  

4. VESTIGINGSCONDITIES ALS 
RANDVOORWAARDEN VOOR GROEI

Als gemeente willen wij ondernemers 
in de stad helpen hun ondernemer-
schap gestalte te geven. Dit vraagt 
maatwerk van de gemeente. Onze  
rol kan variëren van facilitator tot 
stimulator en soms ‘launching 
customer’. Uiteraard willen we alle 
ondernemers waar mogelijk facilite-
ren in hun behoeften aan dienst-
verlening, scholing van personeel, 
huisvesting en marketing. Voor de 
focussectoren willen we de kansen 
voor groei stimuleren door te werken 
aan die vestigingscondities, waar in 
die sector specifiek behoefte aan is. 
Dit verschilt per groeisector: ICT-Tech 
heeft andere behoeften dan logistiek.
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Economische ontwikkeling beweegt naar ruimte-
lijke concentratie van gelijksoortige activiteiten. 
Belangrijke factor voor groei is nabijheid die 
zorgt dat mensen elkaar ontmoeten om kennis te 
delen. Het samenspel tussen bedrijven, kennis- 
en onderwijsinstellingen en overheden vormt zo 
vaak de succesfactor. Het ontbreekt in Almere nog 
aan dergelijke netwerken als bron van vernieu-
wing en ondernemerschap. Daarom willen we de 
organisatiegraad van het bedrijfsleven vergroten 
en de relaties tussen overheid, ondernemers en 
onderwijs- en kennisinstellingen verstevigen. 
We kiezen voor een actieve positie bij het stimu-
leren en faciliteren van dit soort netwerken. Het 
excellent gastheerschap gaat zich behalve op de 
dienstverlening van de gemeente ook richten op 
deze netwerken. Dit gaan we doen langs twee 
sporen: via het accountmanagement en via het 
Ondernemersplein.

Met het versterken van de rol voor de 
accountmanagers willen we ondernemers 
optimaal van informatie voorzien (digitaal en 
fysiek). De accountmanagers zijn aanspreekpunt 
van de gemeente voor alle bedrijven in Almere, 
groot en klein. Zij vormen de ogen en oren 
van de gemeente en signaleren vraagstukken 
van ondernemers over het vestigingsklimaat. 
Aandacht gaat vooral uit naar snelle groeiers 
en (binnen- en buitenlandse) bedrijven in 
de sectoren ICT-Tech en Logistiek. Daarbij 
maken accountmanagers ook gebruik van de 
ondernemersnetwerken op bedrijventerreinen. 

Het Ondernemersplein wordt een bruisende hotspot 
voor Almeerse ondernemers. Het is een zichtbare, 
toegankelijke plek voor hulpvragen van ondernemers. 
Het kan uitgroeien tot een fysieke werkplek voor starters, 
ondernemersnetwerken en onze speerpunten zoals 
ICT-Tech, Logistiek, start-ups en scale-ups. Het is een 
onafhankelijk platform voor (en deels door) ondernemers, 
dat zorgt voor optimale dienstverlening waarmee 
ondernemers succesvol worden geholpen. Het verbindt 
en matcht ondernemers, waarbij kennisdeling centraal 
staat. Het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering op het 
Ondernemersplein is een goed voorbeeld hiervan: in 
samenwerking met zijn partners is het een informatiepunt 
op financieel vlak voor bedrijven. Belangrijke partners zijn 
o.a. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie 
Flevoland, banken, de regionale ontwikkelingsmaatschappij 
Horizon en de nog op te richten Invest-MRA.

ACTIES:
•  Uitbreiden van de digitale dienstverlening aan  

ondernemers.
•  Versterken van netwerken van het bedrijfsleven  

onderling en met andere partijen.
•  Almeerse bedrijven attenderen op kansen bij de  

aanbestedingstrajecten van de Floriade.
•  Ondernemers in contact brengen met aanbieders  

van onder meer financiering, ondernemerschap,  
scholing en huisvesting. 

•  Uitbreiden van het (publieke en private) dienstverleners-
palet met persoonlijke bediening van ondernemers.

•  Opstellen van een jaarprogramma van kleine en grote 
events voor ondernemers, inclusief zzp’ers, startende 
ondernemers en zij die overwegen te starten.

4.1 EXCELLENT GASTHEERSCHAP: 
DIENSTVERLENING NAAR NETWERKEN



4.2 ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
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Almere kenmerkt zich door een hogere werkloosheid in ver-
gelijking met de Noordvleugel van de Randstad en een werk-
loosheid die met name bij laagopgeleiden zeer beweeglijk 
is: veel werk in hoogconjunctuur, weinig bij laagconjunctuur. 
Dit beeld komt voort uit de relatief stevige positie van Almere 
als reservoir van flexibele arbeid. Flexibel werk ontmoe-
digt echter ook investeringen in kennis en vaardigheden bij 
werkgever en werknemer. Daarom is het voor een aantrekke-
lijk vestigingsklimaat in Almere nodig extra te investeren in 
scholing aan het begin en tijdens de loopbaan. Dit vraagt om 
vertrouwen in een lange-termijnperspectief voor de Almeerse 
economie en om samenwerking met onderwijsaanbieders en 
de Metropoolregio Amsterdam6.

Voldoende adequaat geschoold personeel wordt een steeds 
belangrijkere factor voor bedrijven om te kunnen doorgroeien 
of om zich überhaupt in een gemeente te vestigen. Het is van 
belang dat er onderwijs wordt geboden dat aansluit bij de 
Almeerse economische ambitie. Het gaat dan zowel om de 
juiste opleidingsrichtingen als om het juiste opleidings niveau. 
De behoeften van de bedrijven aan adequaat geschoold per-
soneel staan daarbij centraal. 
Het is ook van groot belang dat ondernemers en werknemers 
zelf verantwoordelijk zijn voor een leven lang ontwikkelen. We 
willen ondernemers stimuleren zelf de regie in de werving en 
binding van hun (toekomstig) personeel nemen door zich te 
profileren als aantrekkelijk werkgever en gebruik te maken 
van ondernemersnetwerken. Er zijn al veel acties op dit ge-
bied. Die willen we stroomlijnen en beter op de behoefte voor 
de economische ontwikkeling van Almere aan laten sluiten. 
Werknemers willen we stimuleren continu hun kennis, vaar-

digheden en competenties te ontwikkelen om optimaal aan te 
blijven sluiten op de veranderende eisen op de arbeidsmarkt. 

ACTIES:
Initiatieven die inspelen op personeelstekorten van sterke 
(groei-)sectoren.
•  Mogelijk maken van specifieke opleidingsrichtingen in  

Almere waar hiaten in het onderwijsaanbod zijn  
(in aanvulling op specifieke groeikansen). 

•  Ondersteunen van stagemogelijkheden samen met  
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Initiatieven die inspelen op om- en bijscholing van personeel
•  Ontwikkeling van loopbaanprogramma’s voor lager- en 

middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropool-
regio Amsterdam met de inzet van House of Skills.

•  Via het Servicepunt Leren en Werken Flevoland werk-
nemers adviseren over loopbaanontwikkeling en werk-
gevers over opleidingsbehoefte. 

Het hoger onderwijs kan op twee manieren een impuls geven 
aan de economie van Almere. Instellingen voor hoger onder-
wijs leiden studenten op die goed passen bij de behoeften van 
de arbeidsmarkt: ze moeten hun vak verstaan en nieuwe en 
nuttige inzichten kunnen aanreiken. Daarnaast kan het hoger 
onderwijs gericht investeren in innovatie. 
In sommige sectoren (zoals zorg) verloopt de aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt goed. Veelal gaat het om sectoren 
waarin sprake is van grote werkgevers die goed de weg weten 
te vinden naar het onderwijs. In sectoren met veel MKB-be-
drijven is de aansluiting veel minder goed georganiseerd. 
Hierin zal extra geïnvesteerd moeten worden. Het streven is 

te komen tot heldere en efficiënte verbindingen tussen onder-
wijs en arbeidsmarkt. Op termijn moeten die zorgen voor een 
goede koppeling tussen de arbeidsmarkt en de opleidingen 
en een goed aanbod van opleidingen tot stand brengen voor 
medewerkers die al aan het werk zijn. 
Het positioneren van het hoger onderwijs als motor van inno-
vatie is nog betrekkelijk nieuw in Almere. De afgelopen jaren 
lag het accent op het versterken van het (bachelor)onderwijs. 
Instellingen voor hoger onderwijs kunnen echter ook knoop-
punten voor innovatie worden via hun lectoren en Centres 
of Expertise. Door te investeren in een goede, langjarige 
verbinding tussen (groepen) lectoren, docenten en bedrijven 
kan gericht gewerkt worden aan innovaties. 

ACTIES: 
•  Ontwikkeling van knooppunten voor innovatie in het hoger 

onderwijs via lectoraten en Centres of Expertise, die aan-
sluiten op de prioriteiten van de Economische Agenda.

•  Inrichten van een practoraat over het thema Techniek bij 
het MBO, vergelijkbaar met een lectoraat binnen het hoger 
beroepsonderwijs.

6 In de regio Eindhoven gaat hoge economische groei samen met een significant 

hogere participatie van lager opgeleiden en vertrouwen tussen werkgever en 

werknemer met onderwijs als belangrijke factor  hierin (Manshanden c.s., 2018) 
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Sinds kort werkt de FlevoCampus samen met onderzoekers, 
hogescholen en bedrijven om expertise over stedelijke voed-
selvoorziening samen te brengen in een living lab, een test- en 
ontwikkelomgeving in de buitenwereld. Het is een wetenschap-
pelijk samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Almere, 
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions  
(AMS Institute), gemeente Almere en provincie Flevoland.  
Flevoland heeft de vruchtbaarste grond ter wereld en landbouw 
van internationale klasse. Het is de uitdaging uit te werken hoe 
de voedselvoorziening van Flevoland bijdraagt aan de stedelijke 
behoefte aan regionaal geteelde voeding en zich niet alleen op 
een wereldmarkt richt. Het profiel van Aeres Almere is landelijk 
uniek en gericht op voeding, natuur en stedelijk groen. Het ont-
wikkelen van duurzame voedselsystemen en duurzame landbouw 
sluit aan op de landelijke visie om de omslag naar kringloop-
landbouw te maken en de toekomst van onze voedselvoorziening 
veilig te stellen. 

ACTIES:
•  Uitbreiding en versterking van hoogwaardige kennisfuncties 

in Almere (studenten, top-opleidingen, spraakmakende  
wetenschappers en succesvolle promovendi).

•  Bevorderen van  toepassing van kennis door bedrijven, die 
daarbij worden gesteund door kennisinstituten als Aeres en 
AMS Institute.

•  Vestigen van een internationale reputatie als groene,  
veerkrachtige stad, die functioneert als (wetenschappelijke) 
praktijkwerkplaats voor stedelijke voedselvoorziening.

Bij onderwijs en arbeidsmarkt 
zijn kennisdeling en matching 

op basis van ondernemersvraag 
belangrijk om mee te nemen.

“
”



in Almere. Het gaat dan om menging van (werk)
functies in gebouwen, op bedrijventerreinen en in 
stadscentra. 

Het is zaak dat we ons aanbod aan werkmilieus 
hierop beter aan laten sluiten. Dit houdt in dat we 
over voldoende nieuw aanbod aan bedrijfskavels 
beschikken, kwaliteit en functie van bestaande 
bedrijventerreinen behouden en gemengde 
werkmilieus met ontmoetingsruimtes en 
broedplaatsen faciliteren en stimuleren. Gunstig is 
dat er met de tendens naar schaalverkleining meer 
vastgoed in aanmerking komt voor bedrijvigheid. 
Kleine bedrijven zoeken elkaar steeds vaker op in de 
nabijheid van voorzieningen en onderwijs. 
Voor zowel de stuwende als de verzorgende 
bedrijvigheid vinden wij het van belang om 
aandacht te besteden aan de werkmilieus. Voor de 
groeisector Logistiek (met name op bedrijventerrein 
Stichtsekant) zullen wij beter kijken naar de eisen die 
de bedrijven stellen aan een vestigingslocatie.

Almere is opgezet als oplossing voor de 
woningbouwopgave van de Noordelijke Randstad. 
Al decennialang groeit de regio. En ook de regionale 
bedrijvigheid zoekt ruimte om door te groeien. Zeker 
de laatste tijd is er in Amsterdam sprake een enorme 
ruimtedruk. Almere heeft en biedt de ruimte voor 
overloop van bedrijvigheid. Daarmee vervult Almere 
in Nederland een bijzondere positie wat groeiopgave 
betreft. Ook de komende decennia zal Almere een 
groei van woningen en bedrijvigheid doormaken. Dit 
biedt kansen om de stad gevarieerder en completer 
te maken.

De eisen die bedrijven stellen aan hun vestigings-
locatie veranderen in rap tempo. Almere is 
ontwikkeld met monofunctionele bedrijventerreinen 
voor bedrijvigheid. Dat is gunstig voor de groei van 
bedrijvigheid als industrie en logistiek. Andere 
groeisectoren zijn echter gebaat bij meer gemengde 
werkmilieus, zo blijkt uit de groei van steden elders. 
Dit soort informele werkmilieus ontbreekt nog 

4.3 WERKMILIEUS
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Denk ook aan de inrichting, aan 
voorzieningen, zitjes, waar ondernemers en 

personeel elkaar kunnen ontmoeten.

“
”
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ACTIES:
•  Actualiseren van de Gemeentelijke Visie Werklocaties met aandacht voor:
 - de ontwikkeling van informele werklocaties 
 -  een evenwichtige balans tussen wonen en werken op binnenstedelijke 

bedrijventerreinen.
•  Investeren in revitalisering van achterblijvende bedrijventerreinen. 
•  Creëren van condities voor de ontwikkeling van meer informele 

werklocaties, te beginnen met het Stadscentrum.
•  Meer bekendheid geven aan mogelijkheden voor een bedrijf  

aan huis of werken in de wijk. 

4.3 WERKMILIEUS

VERSTERKEN ALMERE CENTRUM
In de afgelopen tien jaar is het centrum van Almere dankzij een intensieve 
samenwerking van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, instellingen 
en de gemeente ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied. Er zijn substantiële 
investeringen gedaan in de openbare ruimte, de marketing, het vastgoed en de 
voorzieningen. Almeerders en steeds meer bezoekers uit de regio, inmiddels 
ruim tien miljoen per jaar, kiezen voor dit centrum vanwege het gevarieerde 
en eigentijds aanbod, de sfeer, het gemak, de gastvrijheid en de bijzondere 
evenementen. De komende jaren wordt deze koers doorgezet.
Het aantal gebruikers van het gebied groeit. Er wordt ruimte gegeven aan 
transformatie van leegstaande panden, er wordt op diverse plekken verdicht 
en er wordt ontwikkeld op een aantal locaties in Almere Centrum. Daarbij 
wordt ingespeeld op de vraag naar centrum-stedelijk wonen en werken en 
woningen voor speciale doelgroepen (zoals studentenwoningen). Het streven is 
te komen tot een uitbreiding van commerciële, culturele en maatschappelijke 
voorzieningen om zo een bruisend informeel werkmilieu met menging van 
werken, wonen en ontmoeten in het centrum van de stad te maken.
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Almere biedt bedrijven in de directe nabijheid van Amsterdam 
vestigingsmogelijkheden en ruimte om te ondernemen in een 
stad waar innovatie en durf eerder de norm dan de uitzonde-
ring zijn. Almere biedt bedrijven veel kans om te groeien en 
uitstekende mogelijkheden om zich te vestigen. Toch weten 

4.4 MARKETING EN ACQUISITIE

SAMENWERKING IN DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM
Als gemeente kunnen we onze  ambities niet alleen waar maken.  
Samenwerking met andere partijen in de regio is nodig om tot groei van 
de werkgelegenheid te komen. Bij vrijwel elk van de genoemde kansen 
voor groei en vestigingscondities geven we daar invulling aan. Bij de  
ICT-Tech sector benutten we de samenwerking met amsterdam  
inbusiness op het vlak van marketing en acquisitie, Voor de sectoren  
logistiek en Toerisme & Recreatie bouwen we voort op onze samenwerking 
met gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de Metropool regio 
Amsterdam (MRA). Bij start-ups kunnen we leren van de ervaringen van 
Amsterdam en bij scale-ups van de provincie Flevoland. Voor een goede 
aansluiting van Arbeidsmarkt en Onderwijs kunnen we profiteren van de 
expertise van scholingsprogramma’s die in MRA-verband zijn en worden 
ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van werkmilieus houden we rekening 
met de programmering, herstructurering en transformatie van werk-
milieus elders in de Metropoolregio. 
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bedrijven Almere nog onvoldoende te vinden. Dat komt  
enerzijds doordat de mogelijkheden onvoldoende bekend zijn 
en anderzijds doordat Almere nog geen duidelijk  
zakelijk profiel heeft. 
Wij willen Almere in samenwerking met Almere City Marketing 
profileren als een volwaardige woon- en werkstad met een uit-
stekend stadscentrum, kwalitatief hoogwaardige werkmilieus 
en een goede bereikbaarheid. Daarbij willen we ons richten op 
sectoren waar Almere sterk in is zoals ICT-Tech en Logistiek 
en op specifieke kansen voor groei zoals Toerisme & Recreatie, 
circulaire economie en start ups en scale ups. 
Onze verhoogde inzet op marketing en acquisitie richt zich op 
het behouden van bedrijven in Almere en het aantrekken van 
bedrijven op de bedrijventerreinen en kantoren.

ACTIES:
•  Een verhoogde inzet van onze promotie- en  

marketingactiviteit over ondernemerschap in Almere.
•  Een intensievere samenwerking met relevante netwerken, 

zoals de Vereniging Bedrijfskring Almere en VNO NCW 
Flevoland.

•  Stimuleren van de economische spin-off van de Floriade in 
samenwerking met partners.

•  De Almeerse propositie in de Metropoolregio Amsterdam 
versterken.



BIJLAGE. ACTIES ECONOMISCHE AGENDA
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ICT-Tech
• Maken van een Almeers actieprogramma ICT-
Tech:
-  versneld doorontwikkelen van ICT-onderwijs bij 

MBO en HBO in Almere in samenwerking met 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven;

-  maken van coalities tussen ICT-Tech-bedrijven in 
Almere en de Metropoolregio Amsterdam;

-  opstellen van een eigen ICT-Tech propositie in de 
regio;

-  stimuleren van start-ups en scale-ups in deze 
sector en acquisitie op het aantrekken van ICT-
Tech-bedrijven.

•  Maken van kansenkaart voor datacenters in 
Almere ter versterking van het ICT-Tech cluster.

•  Activeren, opleiden, om- en bijscholen 
en aantrekken van mensen voor de tech-
arbeidsmarkt door aan te sluiten op 
TechConnekt, het techtalent-programma van de 
Metropoolregio Amsterdam.

Logistiek
•  Promoten en vermarkten van Zuidelijk Flevoland 

als logistieke hotspot en daarbij versterken van 
profiel van de logistieke sector in Almere.

•  Acquisitie van logistieke bedrijven voor vestiging 
in Almere.

•  Aanpassen van vestigingsmogelijkheden aan 
de specifieke eisen en wensen van de logistieke 
sector, met name op Stichtsekant

Circulaire economie en energietransitie
•  Promoten van vestiging van circulaire bedrijvigheid op 

bedrijventerrein De Steiger rondom het Upcyclecentrum 
en Citylab Stedelijke Grondstoffen en op bedrijventerrein 
de Vaart IV rondom het GrondstoffenCollectief Almere, de 
grondstoffenstraat en de groene betoncentrale.

•  Netwerkvorming van circulaire bedrijven met een 
eventagenda ‘Circulaire economie’

•  Vergroten van de (praktijk)opleidingsmogelijkheden in de 
circulaire economie.

Start-ups en Scale-ups
Maken van een Almeers actieprogramma start ups en scale ups:
-  Bestaande ICT-Tech start-ups en scale-ups in Almere 

met elkaar in verbinding brengen en opstellen van een 
eventagenda.

-  Ondersteunen van start-ups en scale-ups bij 
financieringsvraagstukken.

-  Onderzoeken van mogelijkheden naar stimuleringsfonds 
Economische Ontwikkeling, waaronder start-ups en scale-
ups en onderwijs en arbeidsmarkt.

Toerisme en recreatie
•  Op orde brengen van basisvoorzieningen voor bezoekers, 

zoals (digitale) informatievoorziening, bewegwijzering, 
fiets- en vaarroutes.

•  Creëren van meer vestigingslocaties voor toeristische 
trekkers in de stad.

•  Verleiden van bezoekers van de Floriade om langer en 
vaker naar Almere te komen.

Excellent gastheerschap
•  Uitbreiden van de digitale dienstverlening aan ondernemers.
•  Versterken van netwerken van het bedrijfsleven onderling en met 

andere partijen.
•  Almeerse bedrijven attenderen op kansen bij de 

aanbestedingstrajecten van de Floriade.
•  Ondernemers in contact brengen met aanbieders van onder meer 

financiering, ondernemerschap, scholing en huisvesting.
•  Uitbreiden van het (publieke en private) dienstverlenerspalet met 

persoonlijke bediening van ondernemers.
•  Opstellen van een jaarprogramma van kleine en grote events voor 

ondernemers, inclusief zzp’ers, startende ondernemers en zij die 
overwegen te starten.

Arbeidsmarkt en onderwijs
•  Mogelijk maken van specifieke opleidingsrichtingen in  

Almere waar hiaten in het onderwijsaanbod zijn  
(in aanvulling op specifieke groeikansen). 

•  Ondersteunen van stagemogelijkheden samen met  
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

•  Ontwikkeling van loopbaanprogramma’s voor lager- en middelbaar 
opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam met de 
inzet van House of Skills.

•  Via het Servicepunt Leren en Werken Flevoland werk nemers adviseren 
over loopbaanontwikkeling en werk gevers over opleidingsbehoefte. 

•  Ontwikkeling van knooppunten voor innovatie in het hoger onderwijs via 
lectoraten en Centres of Expertise, die aansluiten op de prioriteiten van 
de Economische Agenda.

•  Inrichten van een practoraat over het thema Techniek bij het MBO, 
vergelijkbaar met een lectoraat binnen het hoger beroepsonderwijs.
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In het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ zijn middelen toegekend voor de 
verbetering van het vestigingsklimaat in Almere. De economische agenda biedt 
invulling aan deze opgave. De extra middelen richten wij met name op de thema’s die 
de stad ook bij laagconjunctuur weerbaarder maken: 

Focusthema’s:
• ICT-Tech 
• Logistiek 
• Start ups & scale ups 

Ten aanzien van Toerisme & Recreatie heeft het college voorgesteld met de invoering 
van toeristenbelasting aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast is 
er vanuit het FVA geld gereserveerd en is een plan van aanpak in de maak voor het 
moderniseren van bedrijventerreinen.

Structurele middelen

     Extra incidentele middelen

     Verhoging structurele middelen

      Bezuiniging EDBA/kansrijke clusters

Totaal

€ 2.979.000

€    495.000

-

-

€ 3.474.000

€ 2.979.000

€   500.000

€   950.000

€ -331.000

€ 4.098.000

€ 2.979.000

€    700.000

€ 1.250.000

€ - 331.000

€ 4.598.000

€ 2.979.000

€    500.000

€ 1.300.000

€ - 331.000

€ 4.448.000

€ 2.979.000

€    500.000

€ 1.400.000

€ - 331.000

€ 4.548.000

€ 2.979.000

-

€ 1.400.000

€ - 331.000

€ 4.048.000

2018           2019       2020                 2021             2022        2023

Vestigingscondities: 
•  Excellente gastheerschap:  

Accountmanagement / stimuleren netwerkvorming 
• Arbeidsmarkt & onderwijs 
• Marketing & Acquisitie

•  Uitbreiding en versterking van hoogwaardige kennisfuncties 
in Almere (studenten, top-opleidingen, spraakmakende 
wetenschappers en succesvolle promovendi).

•  Bevorderen van toepassing van kennis door bedrijven, die daarbij 
worden gesteund door kennisinstituten als Aeres en AMS Institute.

•  Vestigen van een internationale reputatie als groene, veerkrachtige 
stad, die functioneert als (wetenschappelijke) praktijkwerkplaats 
voor stedelijke voedselvoorziening.

Werkmilieus
• Actualiseren van de Gemeentelijke Visie Werklocaties met 

aandacht voor:
- de ontwikkeling van informele werklocaties
-  een evenwichtige balans tussen wonen en werken op 

binnenstedelijke bedrijventerreinen.
• Investeren in revitalisering van achterblijvende bedrijventerreinen.
•  Creëren van condities voor de ontwikkeling van meer informele 

werklocaties, te beginnen met het Stadscentrum.
•  Meer bekendheid geven aan mogelijkheden voor een bedrijf aan 

huis of werken in de wijk.

Marketing en acquisitie
•  Een verhoogde inzet van onze promotie- en marketingactiviteit 

over ondernemerschap in Almere.
•  Een intensievere samenwerking met relevante netwerken, zoals 

de Vereniging Bedrijfskring Almere en VNO NCW Flevoland.
•  Stimuleren van de economische spin-off van de Floriade in 

samenwerking met partners.
•  De Almeerse propositie in de Metropoolregio Amsterdam 

versterken.

Ga ook aan de slag met zittend bedrijfsleven in de 
gekozen sectoren. Wat hebben zij nodig om te floreren?
“

”
FINANCIEEL KADER




