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Voorwoord

Elders – in Japan, in Engeland, in Frankrijk – zijn in de afgelopen vijftig jaar nieuwe steden gebouwd,
maar je hebt Nederlanders nodig om op deze schaal zo’n project tot een bevredigende conclusie te
brengen. Tegen alle verwachtingen of vooroordelen in. Je hebt Hollanders nodig om groot te denken
en niet op je bek te gaan. Te volharden. Je niet lam te laten leggen door mislukking of naar
zelfverminking neigende lelijkheid, maar te leren van de fouten en ze te corrigeren. Rechte straten
krom te maken.’
Redmond O’Hanlon, 2018, De groene stad. Atlas Contact: Amsterdam/Antwerpen, p.157
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Management Summary
Vraagstelling
In dit project is een economische agenda opgesteld op basis van een analyse van het
vestigingsklimaat in Almere. Almere staat in het kader van het Rijk-Regioprogramma AmsterdamAlmere-Markermeer (afgekort RRAAM) namelijk voor een grote opgave voor de woningbouw.
Almere heeft nu reeds een laag aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de bevolking. Een
omvangrijke bevolkingsgroei vraagt dan zeker om een robuuste uitbreiding van de bedrijvigheid.
Apart van de genoemde omvangrijke woningbouwopgave is het doel van de gemeente Almere een
evenwichtige en gezonde groei. Deze doelstelling is verwoord in het Coalitieakkoord. Dit vraagt om
een economische agenda, parallel aan RRAAM, voor de gemeente Almere. Om deze agenda op te
kunnen stellen vraagt de gemeente Almere om een scherpe analyse van het vestigingsklimaat waarin
vier vragen centraal staan:
1 Welke sterkten/zwakten hebben de huidige economie, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat van
Almere?
2 Welke knelpunten in de economie, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat zijn er dan wel worden
voorzien?
3 Welke kansen zijn er voor specifieke sectoren/thema’s in Almere?
4 Welke kansen, geconcretiseerd in maatregelen en instrumenten, zijn er voor het realiseren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat van Almere gezien de ontwikkelingen in de markt en regio in de
komende 10 jaar en de ambitie van dit college om tot een versnelling van de werkgelegenheidsgroei
te komen?

Conclusies analyse
Het vestigingsklimaat van Almere is op verschillende onderdelen tegen het licht gehouden:
•
•
•
•

economische ontwikkeling (regionaal economische groei, sectorale specialisatie, grote
bedrijven, hoofdkantoren en arbeidsmarkt),
kennis en ondernemerschap,
onderwijs, en
werklocaties (formeel en informeel).

De belangrijkste conclusies zijn hieronder (z.o.z.) gegeven.
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Economische ontwikkeling
De theorie
Economische groei tendeert naar ruimtelijke concentratie vanwege agglomeratievoordelen, positieve
externe effecten, in het bijzonder kennis spill-over door nabijheid. ‘Positieve externaliteiten’ is een
begrip dat behoort tot het jargon van economen. Bij de productie of consumptie van goederen of
diensten ontstaan voordelen voor anderen die daar niet voor betalen. Nabijheid speelt daar een
belangrijke rol in. Een praktisch voorbeeld is woningrenovatie. Daardoor stijgt ook de waarde van
naastgelegen woningen, een extra waarde waar de buren niet voor betalen. Het wordt synergie als
zij zelf ook weer gaan renoveren. Zo ook met de productie, consumptie en overdracht van kennis;
daar hebben mensen in de omgeving ook baat bij. Science parks drijven op zulke op dergelijke
positieve externe effecten. Daar zijn tal van voorbeelden van, zoals YES!Delft en de Hightech Campus
Eindhoven. Het samenspel tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen vormen de kern van
zulke science parks. Hoogwaardige kennis en de uitwisseling daarvan staat centraal. Het vindt een
basis in het vertrouwen dat tussen de alle deelnemers in zulke netwerken bestaat. Dat verhoogt de
waarde van kennisoverdracht. Vertrouwen is een voorwaarde voor zulke kennisoverdracht en de
baten voor anderen. Positieve externe effecten in den brede en kennis spill-over in het bijzonder
spelen in de huidige groeitheorie een centrale rol. De regionale uitwerking van de huidige
groeitheorie is bekend als ‘New Economic Geography’. Deze theorie verklaart de moderne
economische groei in grootstedelijke regio’s.
Conjuncturele en structurele ontwikkeling
Hoe verloopt de economische groei in de Metropoolregio Amsterdam in werkelijkheid? Het is van
belang onderscheid te maken tussen de conjuncturele, structurele en ruimtelijke kenmerken van het
groeipad van de economie in de Metropoolregio Amsterdam. Aan de conjuncturele ontwikkeling kan
niet veel gedaan worden; dat is een gegeven. Het regionale beleid richt zich juist op de structurele en
ruimtelijke kenmerken. Het is gebleken dat, los van de conjunctuur, de economische groei in Almere
met name voortvloeit uit de toename van de bevolking (verzorgende werkgelegenheid). De
stuwende bedrijvigheid, die overwegend aan andere bedrijfstakken levert en exporteert, blijft
relatief achter, los van de conjunctuurcyclus. Het is de structureel achterblijvende ontwikkeling van
de stuwende bedrijvigheid in Almere die aandacht vraagt. In economisch gunstige tijden valt dit niet
zo op, maar juist wel in ongunstige tijden, als de bevolkingsgroei en daarmee de verzorgende
bedrijvigheid ook nog eens terugloopt. Dan wordt het zichtbaar.
Ruimtelijke ontwikkeling
De ruimtelijke ontwikkeling vergt evenwel ook aandacht van de beleidsmakers in Almere. De crisis
van 2009 was niet alleen een neergaande beweging van de conjunctuur, maar ook een structurele
breuk in de financiering van woningnieuwbouw. De ‘natuurlijke’ suburbanisatie werd daardoor
geremd – naast het wegvallen van werkgelegenheid en vertrouwen, dat de vraag naar
nieuwbouwwoningen deed instorten. Het effect was dat een al bestaande ruimtelijke ontwikkeling
overbleef: de schaalverkleining van bedrijven en de toenemende concentratie van bedrijven en
huishoudens in de kern van grootstedelijke regio’s. Dat is de kerncorridor van de Metropoolregio
Amsterdam, waar na 2009 de ontwikkeling van de groei en werkgelegenheid zich concentreert. De
verklaring zit in positieve externaliteiten tussen bedrijven, en ook tussen bedrijven, huishoudens, en
kennis- en onderwijsinstellingen. De ruimtelijke clustering van alle drie is een voorwaarde voor
sociaal-economische ontwikkeling.
Sectorale ontwikkeling Almere
De recente groei van Almere vindt pas plaats op de top van een conjunctuurgolf – als het water hoog
genoeg staat stroomt het naar Almere – maar het gaat om de structurele ontwikkeling van de
stuwende bedrijvigheid en de ruimtelijke ontwikkeling daarvan. De sector overige zakelijke diensten,
met name arbeidsbemiddeling die flexibele arbeid levert, is zeer overgeconcentreerd in Almere.
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Groothandel, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en industrie volgen daarachter.
Hoogwaardige industrie (Alfen) is een kansrijke sector voor clustervorming, gevolgd door ICT (harde
ICT, informatiebeheer, en ICT diensten daarvoor, digitalisering).
De positie van de arbeidsbemiddeling hangt samen met de rol van Almere in de regionale
arbeidsmarkt, namelijk het leveren van flexibele arbeid aan bedrijven en instellingen in en buiten
Almere. Daardoor draagt de beroepsbevolking van Almere het risico van de conjunctuur: aan het
werk bij de top van de conjunctuur, en hoge werkloosheid in het dal van de conjunctuur. Deze grote
fluctuatie van de werkloosheid in samenhang met de conjunctuur is in Almere met name groot bij
lager opgeleiden en bestaat ook bij middelbaar opgeleiden. Het nadeel van deze rol als regionale
leverancier van flexibele arbeid er weinig nieuwe kennis en vaardigheden worden opgebouwd. Dit
staat haaks op de kenmerken van moderne sociaal-economische ontwikkeling: kennis spill-over in
netwerken, gedragen op vertrouwen tussen alle deelnemers. Innovatie en nieuwe bedrijvigheid
kunnen daar op floreren.
Almere herbergt met name in industrie en groothandel (inter)nationale vestigingen dan wel
hoofdkantoren. In de informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn het overwegend
(inter)nationale filialen, en bij uitzendbureaus gaat het om overwegend filialen. De rol van de
internationale vestigingen in industrie en ICT is kansrijk voor de ontwikkeling van kennisintensieve
werkgelegenheid.
Kennis en ondernemerschap
Flevoland scoort laag op de Entrepreneurial Ecosystem Index uit Stam (2017)1. De publieke én private
uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling (research & development, R&D) in Flevoland en Almere
blijven achter bij het nationaal gemiddelde door het ontbreken van grote R&D bedrijven en
kennisinstellingen. In Almere zijn de randvoorwaarden (instituties, ondernemerscultuur,
infrastructuur en vraag) over het algemeen goed of redelijk op orde, dankzij de ligging nabij
Amsterdam en de beschikbaarheid van ruimte voor nieuwe werklocaties. Netwerken, leiderschap,
talent en het vermogen te innoveren zijn onvoldoende ontwikkeld. Concreet gaat het om de synergie
tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de vorm van stages, gespecialiseerde werknemers,
uitwisseling van ervaring en delen van kennis, vertrouwen en nieuwe bedrijvigheid. Dit valt onder de
algemene noemer kennis spill-over. Kennis in het onderwijs is voordelig voor bedrijven en andersom;
nabijheid bevordert vertrouwen voor de overdracht, leereffecten, innovatie en nieuwe bedrijvigheid.
Het beleid dient zich hier op te richten.
Onderwijs
Het huidige onderwijsaanbod bij Windesheim Flevoland, Aeres Hogeschool en het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO) in Almere loopt tegen de capaciteitsgrenzen aan. Het MBO signaleert
eveneens een sterke vraag naar gekwalificeerde technici. Almere beschikt nog niet over
onderwijsaanbod op WO-niveau. Het aanbod van onderwijs op HBO/WO niveau in Almere is in
verhouding tot de bevolking zeer beperkt. Dat betekent dat er potentie om dit uit te breiden, zeker
als de bevolking verder groeit. Uitbreiding van het hoger onderwijs is mogelijk voor zover de kwaliteit
het toelaat en het vestigingsklimaat er om vraagt, in verhouding tot de vraag van het
lokale/regionale bedrijfsleven staat en complementair is aan het bestaande aanbod van hoger
onderwijs in de Noordvleugel van de Randstad. Het doel van uitbreiding van het hoger onderwijs in
Almere is niet om die potentie volledig te realiseren, maar om nabijheid tussen onderwijs en
bedrijfsleven te creëren. Kennis spill-over, gunstig voor de match tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt van Almere, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en het investeringsklimaat in het
algemeen, wordt door die nabijheid gefaciliteerd.
1

Stam, E. (2017). Measuring Entrepreneurial Ecosystems. USE Discussion paper series, 17 -2011.
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Werklocaties: formeel (monofunctionele bedrijfsterreinen en kantoorlocaties) en informeel
In Almere zijn formele werklocaties ruim voorhanden. Dat is relatief gunstig voor industrie en
groothandel, en verklaart de sterke positie van deze twee sectoren in Almere. De groei van de
economie vindt nationaal juist overwegend plaats op informele werklocaties, ook stuwende
bedrijvigheid. De primaire reden van de opkomst van informele werklocaties is de schaalverkleining
van bedrijven, onder andere gedreven door ICT. De kapitaalkosten van het starten van een bedrijf
zijn daardoor zeer laag. Door de kleine schaal van bedrijven komt veel meer vastgoed in aanmerking
om bedrijvigheid te huisvesten. Tegelijk zoeken dergelijke kleine bedrijven elkaar op, om samen te
werken en voorzieningen te delen etc.
Met een overheersend aanbod van formele werklocaties, waar een relatief groot deel van de
werkgelegenheid is gevestigd en de werkgelegenheid er relatief snel groeit, mist Almere de bijdrage
van informele werklocaties aan de bedrijvigheid. De extra groei dient in de toekomst derhalve uit die
informele werklocaties te komen. Wel is het aantal concentraties van bedrijvigheid op informele
werklocaties in Almere in de loop van de tijd niettemin toegenomen. Dit wijst er op dat ook in
Almere bedrijvigheid op informele werklocaties kansrijk is. Het betekent dat de tendens tot
ruimtelijke dichtheid van bedrijvigheid (agglomeratievorming) ook in Almere bestaat.
Het is de huidige ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige morfologie die beperkend uitpakt voor
de bedrijvigheid op informele werklocaties.
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SWOT-analyse
Sterkten
Economische ontwikkeling
• Extreme specialisatie in uitzendwezen en autolease. De sterke kant daarvan is de informatie
over het gebruik van auto’s (de energietransitie biedt hier een kans) en de vraag naar arbeid
bij bedrijven.
• Daarbuiten specialisatie in hoogwaardige industrie (elektrotechniek, machine industrie,
automotoren), groothandel en informatie- en communicatietechnologie (harde ICT in
informatietechnologie en informatie diensten, digitalisering analoog geluid). In deze sectoren
treffen we (inter)nationale hoofdkantoren/vestigingen aan, in het bijzonder groothandel en
industrie.
• Aanbod flexibele arbeid voor bedrijven in de regio.
• Ondernemingen in ICT–toepassingen, harde techniek, en aanwezigheid hightechindustrie/
ingenieurs.

Vernieuwing en ondernemerschap
• Vraag naar opleidingen in techniek, relaties groeien snel tussen onderwijs en mkb-bedrijven.

Ruimtelijke voorwaarden
• Interne agglomeratiekracht neemt waarneembaar toe. Clustering in bebouwd gebied.
• Formele werklocaties: ruimte voor grote bedrijven, bereikbaarheid.

Zwakten
Economische ontwikkeling
• Stuwende bedrijvigheid en werkfunctie van Almere blijven achter ten opzichte van de
Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam.
• Overspecialisatie in uitzendwezen; dat bevordert de conjunctuurgevoeligheid vanwege
flexibele arbeid. Flexibele arbeid is geen kweekbed voor nieuwe vaardigheden.
• Gebrek aan samenhang tussen bedrijfstakken: alleen tussen
uitzenders/groothandel/zakelijke diensten.
Vernieuwing en ondernemerschap
• Kennisinfrastructuur en een groot trekkend bedrijf of kennisinstelling ontbreken.
• Overige zakelijke diensten en groothandel hebben lage kennisintensiteit en creëren vraag
naar flexibele arbeid. Flexibele arbeid doet geen kennis en vaardigheden op en is
conjunctuurgevoelig.
• Lage R&D intensiteit, private R&D blijft achter, geen trekkende kennisinstellingen. Flevoland
staat aan de onderkant van de middenmoot van de Entrepreneurial ecosysteem ranglijst van
Nederlandse provincies.
Ruimtelijke voorwaarden
• Gebrek aan profilering, dichtheid en ruimtelijke clustering > onvoldoende synergie
• Aandeel en groei werkgelegenheid op informele werklocaties blijft in Almere tegen de
nationale trend in achter.
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Kansen
Economische ontwikkeling
• Aanwezigheid hightech elektrotechniek (Alfen) en ingenieursbureaus voor energietransitie
(duurzaamheid) en mobiliteitscluster (autolease, Mitshubishi) en specialisatie in ICT
(informatie technologie, diensten informatie, digitalisering analoge informatie).

Vernieuwing en ondernemerschap
• Groei HBO en MBO techniek/ICT, trekkende kennisinstelling. Potentie is enorm gezien de
potentiële vraag bij ICT, maar ook hightech bedrijven.

Ruimtelijke voorwaarden
• Grote capaciteit voor informele werkgelegenheid in huidige stad. Verder ontwikkelen
dichtheid en informele werklocaties.
• Woningnieuwbouw in gevarieerde en hoge dichtheid met het oog op informele werklocaties
in een mix van huishoudens, diverse bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs, voorzieningen
en infrastructuur op loop/fietsafstand.
• Amsterdam heeft meer groeipotentie dan het aan kan: voor Almere is dit een kans voor
stuwende werkgelegenheid in hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie en
hoogwaardige industrie gericht op de energietransitie.

Bedreigingen
Economische ontwikkeling
• Vastlopen in huidige specialisatie van uitzendwezen en reservoir van flexibele arbeid.

Vernieuwing en ondernemerschap
• Missen van kansen op alternatief groeipad op basis van kennis en hoogwaardige groei.
• Aanbod onderwijs blijft achter. Conservatieve inschatting instellingen, achter de groei
aanlopen, groei risico voor kwaliteit (vacatures onderwijs).
• Het missen van groei door gebrek aan netwerken, trekkend groot bedrijf (of organisatie) en
te weinig synergie in informele werklocaties.

Ruimtelijke voorwaarden
•
•

Economische groei steunt op dynamiek en dichtheid in stedelijke centra: centrum
Amsterdam, Utrecht vanwege dichtheid en synergie.
Almere is onvoldoende in staat tot het realiseren van stedelijke dichtheid en dynamiek, die
nodig is voor extra stuwende bedrijvigheid.
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Acties voor de korte termijn
Het vestigingsklimaat van Almere in het heden én van Almere in de toekomst wordt niet verbeterd
door één enkele actie. Een ‘silver bullet’ bestaat niet. De strategie is het uitvoeren van maatregelen
op vier verschillende fronten, waarvan de integratie en uitvoering een projectbureau vergt.
1 Kennisinfrastructuur verbeteren
Dat gebeurt ten eerste door onderwijs op alle niveaus uit te breiden, met name op het gebied van
techniek en economie, een kennisinstelling binnen te halen en, samen met een groot bedrijf, in de
rol als trekker van de kennisinfrastructuur te positioneren. Het doel ervan is het aanbod van
gekwalificeerd personeel en ondernemers te vergroten. Ten tweede dient de verwevenheid tussen
bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen te worden vergroot. Zij hebben elkaar nodig, vanwege de
mensen en de interactie tussen mensen. De synergie die daardoor ontstaat is de voedingsbodem
voor extra bedrijvigheid.
2 Netwerken uitbreiden
Almere moet extra inzetten op het laten ontstaan van netwerken tussen studenten, ondernemers,
bedrijven, et cetera onderling en met elkaar binnen Almere en in de regio. Hierdoor ontstaat het
vertrouwen waarin kennis spill-over en broedplaatsen kunnen floreren. Daarbij gaat het om
clustering op thema’s en ‘cross-overs’, zoals de Flevocampus, en het opzetten van professionele
netwerken zoals business clubs, formeel en informeel, lokaal en regionaal.
3 Profilering op moderne industrie 21e eeuw, duurzaamheid, informatie- en
communicatietechnologie en groothandel: pionieren in Almere.
Almere heeft nu nog geen duidelijk profiel, zodat bedrijven zich nergens aan kunnen verbinden of
zich door aangetrokken voelen. Daar is wel aanleiding toe: Almere heeft kansrijke specialisaties en
staan nog onvoldoende op het netvlies. Deze specialisaties dienen uitgestraald en bekender te
worden en centraal te worden gesteld in de regionaal-economische ontwikkeling op locaties. Zo
ontstaat er een ‘place to be’ voor die specialisaties.
4 Stedenbouw mag niet louter woningbouw zijn.
Almere dient kennis spill-over door nabijheid te vergroten in bestaand stedelijk gebied en te creëren
in nieuw stedelijk gebied. Dat vergt een nieuwe invalshoek op stedelijk-economische ontwikkeling,
daar bedrijvigheid niet alleen op geplande locaties ontspruit, maar overwegend in gemengde
stedelijke wijken als gevolg van de juiste randvoorwaarden. Dan gaat het om verdichting, variatie in
functies en stedenbouwkundige vorm. De maakbare en monofunctionele stad is verleden tijd.
5 Organisatie: een projectbureau
Om de ontwikkeling van kennis, ondernemerschap geïntegreerd te ontwikkelen is een organisatie
nodig die dit uitvoert en bewaakt. De contouren van deze organisatie beslaan de volgende functies:
HBO, MBO, grote trekkende bedrijven (hoogwaardige industrie en ICT), gemeente (Economisch
bureau Almere, vastgoed en financiering), ondernemers in de rol van maatschappelijke
projectontwikkelaars (50/50 belang) en stedenbouwers die weten wat kennis spill-over is. De taak
van deze organisatie is het creëren en ontwikkelen van de relatie onderwijs-bedrijfsleven door
middel van netwerken, locaties en vastgoed.

10

Toekomstperspectief op lange termijn: consequenties voor stuwende
bedrijvigheid
Het toekomstperspectief van de uitvoering van de woningbouwopgave betekent dat, bij realisatie,
Almere in de toekomst circa 100.000 tot 150.000 inwoners rijker is. Dat vergt een enorme groei van
de werkgelegenheid, in het bijzonder de stuwende werkgelegenheid. De verzorgende
werkgelegenheid groeit, zo wordt aangenomen, mee met de bestedingen van de inwoners. Dat vergt
geen bijzondere inspanning. Het plannen van ruimte voor non-profit functies en consumptieve
diensten volstaat. Het aanbod van voorzieningen en de bedrijvigheid daarvoor volgt de vraag in
Almere.
Dat geldt niet voor de stuwende werkgelegenheid. Almere kent nu reeds het laagste aantal
arbeidsplaatsen ten opzichte van de totale bevolking van alle steden in de Noordvleugel. De
vermoedelijke oorzaak is de achtergebleven kennisinfrastructuur en de stedenbouwkundige
morfologie door de monofunctionaliteit en functiescheiding. Juist de werkgelegenheid op informele
werklocaties blijft er achter.
Almere, nu reeds in de top-tien van Nederlandse grote steden, groeit naar een omvang van ongeveer
350.000 inwoners in 2040. Deze bevolkingsgroei herbergt een grote potentie: ‘human capital’ en
kennis die ontwikkeld kan worden tot extra stuwende bedrijvigheid. De vraag is of deze potentie
optimaal ontsloten wordt. Indien dat niet plaatsvindt, zullen deze inwoners buiten Almere emplooi
zoeken en zal er extra pendel zijn. Niet alleen Almere mist dan groei, maar ook de regio. Niet alle
groei die Almere dan zou missen verschuift naar andere regio’s omdat het extra effect van de
synergie tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in Almere zelf dan als gemiste kans voor iedereen
in én buiten Almere telt.
Deze analyse maakt het aannemelijk en zelfs waarschijnlijk dat als de extra bevolking in Almere
gevoed wordt met extra kennis en onderwijs in Almere, en als netwerken binnen Almere en met de
regio vorm krijgen en sterker worden, er vertrouwen ontstaat en daardoor extra stuwende
werkgelegenheid die bijdraagt aan de Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam.
Door de nabijheid, kennis en vertrouwen kan in netwerken synergie ontstaan, hetgeen een nieuwe
voedingsbodem voor ondernemerschap en innovatie vormt (een ‘ecosysteem’). Indien dat aansluit
bij de huidige specialisaties van Almere, in het bijzonder bij bedrijvigheid van de toekomst, zoals de
elektrotechniek voor de energietransitie, ontwikkeling van data gerichte informatietechnologie en
diensten (digitalisering), mobiliteit van de toekomst en de definitieve groene stad, kan in de
toekomst er een omvangrijk modern 21e eeuws cluster ontstaan dat complementair is aan de
specialisaties zoals die nu al bestaan in de Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam. De
speerpunten in het Coalitieakkoord vallen daar zeker onder, maar duidelijk is dat er meer
speerpunten zijn, zoals bleek uit de gevonden specialisaties. De ontwikkeling van onderwijs, met een
accent op techniek (variërend van exacte vakken, technische vaardigheden, biologie, en software op
MBO, HBO en WO niveau) en economie, is een sine qua non.
Ruimtelijk houdt dat de ontwikkeling en creatie van informele werklocaties, waaronder de benutting
van tweede-generatie vastgoed, in. Het komt voor 2040 aan op kennis-infra, onderwijs, cross-overs,
ruimtelijke clustering, profilering, sociale netwerken, dichtheid en synergie op met name informele
werklocaties voor de extra bedrijvigheid. Dit draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit van wonen en
werken in het Almere van de toekomst.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond en vraagstelling
Almere is over de lange termijn één van de snelst groeiende steden in de Metropoolregio
Amsterdam. De bevolking groeide tussen 1995 en 2017 van 108,6 duizend inwoners naar ruim 200
duizend in recente jaren. Het aantal werkzame personen in Almere nam eveneens snel toe in
dezelfde periode, namelijk van 38 naar 76 duizend. Dit illustreert dat Almere één van de meest
dynamische steden in de Metropoolregio Amsterdam is.
Almere staat de komende decennia een verdere groei van bevolking en economie te wachten. Het is
echter meer dan natuurlijke groei. In de Structuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) zijn
afspraken gemaakt om in Almere in de periode tot en met 2040 60.000 extra woningen te realiseren.
Dit is een omvangrijk opgave. Hoewel de verwachting is dat de gemiddelde omvang van huishoudens
zal afnemen, zal bij eenzelfde woningbezetting als nu het aantal extra inwoners in 2040 dan op 150
duizend uitkomen. De totale bevolking van Almere komt dan op 350.000.
Dat betekent dat de werkgelegenheid eveneens fors zal toenemen. Bedrijvigheid laat zich echter
minder goed plannen dan woningbouw. Het uitgangspunt is dat de gemeente Almere streeft naar een
aantrekkelijke stad, waarin duurzaamheid en leefkwaliteit voorop staat. Dat houdt een gezonde groei
in, waarbij wonen en werken evenwichtig ontwikkelen. De hiervoor benodigde uitbreiding van de
bedrijvigheid in Almere vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het jongste coalitieakkoord van
het college van B&W van Almere richt zich dan ook op het realiseren daarvan.
In dit coalitieakkoord wordt ook gekozen voor een stevige economische ontwikkeling met een focus
op een versterkte profilering binnen de Metropoolregio Amsterdam. Daarbij wil het college inzetten
op de sterke kanten van Almere: het aantrekken van nieuwe bedrijven van buiten de stad, nationaal
en internationaal, fysieke ruimte, ruimte voor experiment, centraal gelegen en goed bereikbaar,
gunstige grondprijzen, breed opgezet en goed onderwijs in een stad met een bruisend hart en een
breed en divers cultuuraanbod.
Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de grondmarkt (herbestemming en revitalisering van
bedrijfsterreinen) en de beroepsbevolking. De gemeente Almere wil met het oog daarop een analyse
van het vestigingsklimaat laten uitvoeren om op basis daarvan een economische agenda op te
stellen. Om deze agenda op te kunnen stellen vraagt de gemeente Almere om een scherpe analyse
van het vestigingsklimaat waarin vier vragen centraal staan:
1 Welke sterkten/zwakten heeft de huidige economie, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat van
Almere?
2 Welke knelpunten in de economie, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat zijn er dan wel worden
voorzien?
3 Welke kansen, geconcretiseerd in maatregelen en instrumenten, zijn er voor het realiseren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat van Almere gezien de ontwikkelingen in de markt en regio in de
komende 10 jaar en de ambitie van dit college om tot een versnelling van de werkgelegenheidsgroei
te komen?
4 Welke kansen zijn er voor specifieke sectoren/thema’s in Almere?
Dit rapport is een verslag van deze analyse en geeft antwoorden op de vier vragen.
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1.2 Bron van economische groei: New Economic Geography
Het vestigingsklimaat betreft het geheel aan factoren dat van invloed is op de ontwikkeling van het
bedrijfsleven. Dit vraagt om een analyse van de economische ontwikkeling van Almere over het
laatste decennium, waarin aandacht is voor verschillende aspecten van dat groeipad. Dit kan echter
niet zonder oog te hebben voor de huidige theorie en het beleid in de regionale economie. Hier zijn
namelijk een drietal lessen uit te leren die voor de economische agenda van Almere van cruciaal
belang zijn. Het zijn factoren die voor de economische ontwikkeling van grootstedelijke regio’s over
de laatste decennia relevant zijn gebleken. Het lijken afzonderlijke factoren, maar ze hangen samen.
Dat zijn achtereenvolgens:
1 kennis en netwerken,
2 synergie door vertrouwen en nabijheid
3 ruimtelijke voorwaarden.

Ad 1: kennis en netwerken
Bij kennis en netwerken staat de samenhang van onderzoek, nieuwe kennis, innovatie en
bedrijvigheid centraal. Dat vindt in eerste instantie plaats bij kennisinstellingen en onderwijs,
uiteenlopend van technische universiteiten tot kennisinstellingen en onderwijs van alle niveaus. Zij
maken de praktische toepassingen mogelijk en zijn ook bronnen van innovatie. Om deze kennis
effectief te maken, dat wil zeggen om te zetten in goede producten en diensten, zijn netwerken
tussen mensen in het onderwijs, bedrijven, ondernemers en werknemers nodig. Het zijn zulke
netwerken waarop bijvoorbeeld YES! Delft, het Mediapark Hilversum en de regio Eindhoven op
draaien. Essentieel is dat de netwerken en hun relaties niet louter bestaan uit formele contracten,
maar dat sociale netwerken daaraan vooraf gaan. Mensen vinden via-via werk. Dat heeft een
uitsluitend karakter – als je geen mensen kent, vind je geen werk – maar inclusiviteit ontstaat niet op
de arbeidsmarkt, maar daarbuiten, in allerlei sociale netwerken. Voorbeelden zijn een gezamenlijke
studie of opleiding, onderwijs zelf, de leer-werkplekken die daaruit voortvloeien, de kerk, golfclub, de
studentenvereniging, de lokale fanfare, ondernemersvereniging, etc. Door zulke netwerken ontstaat
vertrouwen en vinden nieuwe ontmoetingen plaats, hetgeen een voorwaarde is voor lange termijn
investeringen en contracten.

Ad 2 Synergie door nabijheid en toeval
Het blijkt dat nabijheid van groot belang is voor zulke sociale netwerken. Door nabijheid kunnen
mensen elkaar tegen lage kosten ontmoeten. Zulke ontmoetingen hebben deels een toevallig,
ongepland karakter en dragen bij aan nieuwe inzichten en ideeën. Het toeval dat zo ontstaat levert
een bijdrage aan innovatie. Onderlinge nabijheid van verschillende organisaties en bedrijven,
waarvan bekend is dat deze gemiddeld kleiner worden, is cruciaal voor economische ontwikkeling.
Benadrukt wordt dat de onderlinge nabijheid weinig beperkingen heeft in het soort organisatie. Het
is niet alleen de onderlinge nabijheid tot een kennisinstelling, maar ook tot het wonen, cultuur,
recreatie, mobiliteit, horeca etc.

Ad 3 Ruimtelijke voorwaarden.
Het creëren van een vestigingsklimaat voor zulke ontmoetingen (lage transactiekosten en toeval),
stelt eisen aan de ruimtelijke voorwaarden. De gemiddeld kleiner worden de bedrijven die van elkaar
en van allerlei voorzieningen en inputs afhankelijk zijn, zijn minder aan officiële, monofunctionele
bedrijfsterreinen en kantoorlocaties (formele werklocaties) gebonden en hebben een voorkeur voor
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dichte locaties met een variëteit aan diensten in de nabijheid. Men werkt thuis en ontmoet elkaar in
de vrije tijd en kan snel afspreken.
Dat is bijvoorbeeld gebleken bij het Mediapark Hilversum: in de woonwijken rond het Mediapark zijn
veel kleine bedrijven in de creatieve industrie ingeschreven. Deze overwegend kleine bedrijven
werken op loopafstand voor de grote opdrachtgevers op het Mediapark. In zulke ruimtelijke clusters
zijn ondernemers op de hoogte van wat er in hun markt, het onderwijs en kennisinstellingen gebeurt:
kennis spill-over. Dat is overdracht van kennis en informatie zonder ervoor te betalen. Het gaat om
meeting, matching en sharing. Een volgende stap daarin is dat dit specifieke ruimtelijke voorwaarden
heeft. Gegeven het aanbod van kennis, het onderwijs, bedrijven en het wonen, is functiemenging
uitermate gunstig voor synergie (spill-over). Dan gaat het om meer dan alleen wonen, werken, en
onderwijs: vrije tijd, cultuur en kwaliteit van de openbare ruimte zijn daar ook voorwaarden van.
UNStudio heeft een stedenbouwkundige schets van het toekomstige Mediapark ontwikkeld waarin
deze ideeën zijn uitgewerkt.
Dit geldt voor een deel van de bedrijven, maar wel het soort bedrijvigheid waar de moderne
economische groei voor een belangrijk deel op steunt. Daarom is juist in deze analyse van het
vestigingsklimaat van Almere gekozen voor deze benadering. Niettemin is het zo dat een deel van de
bedrijven nog altijd op schaalvoordelen functioneert, dus omvangrijk is, behoefte aan ruimte heeft
en is aangewezen op bedrijfsterreinen.
Concluderend
Bij elkaar staan na kennis, netwerken en synergie, trefwoorden als functiemenging, dichtheid,
variatie, nabijheid en ontmoeten centraal in de analyse van het vestigingsklimaat. Ruimtelijke
voorwaarden zijn noodzakelijk om het nut uit sociale netwerken te creëren.
In de regionaal-economische theorie sluit dit aan bij ideeën van onder andere Jacobs 1967, Moretti,
Storper en Glaeser, waarin positieve externe effecten centraal staan. Dit raamwerk is onderdeel van
de New Economic Geography, dat een verklaring biedt voor moderne economische groei in
grootstedelijke regio’s. De verankering is in de ruimtelijke uitwerking van transactiekostentheorie
(onder andere Williamson, Scott en Storper).
Vanwege deze benadering en de focus op het investeringsklimaat van Almere, vallen de
verbindingen, relaties zoals pendel en financiële transacties van Almere met de Metropoolregio
Amsterdam en de Noordvleugel buiten beeld. Wel wordt Almere op verschillende variabelen
vergeleken met deze referentieregio’s. Kortom, Almere en het interne functioneren van de economie
van Almere ten opzichte van die andere regio’s staat centraal. 2
Met deze theorie kan onder andere de hernieuwde groei van Amsterdam – het eerst in en rond de
binnenstad – in de vroege jaren negentig, de ontwikkeling van de creatieve industrie, het huidige
herstel in het centrum van Rotterdam en de krachtige groei van de regio Eindhoven (Brainport)
verklaard worden. Breder is het zichtbaar aan de verdere concentratie van de Nederlandse economie
in de Randstad. Moderne economische groei kan niet zonder deze ruimtelijke factor om de sociale
netwerken en vervolgens bedrijvigheid en innovatie in te bedden. Dat geldt ook voor de
economische agenda voor Almere 2.0.
2

De genoemde mechanismen zijn onder andere aangetoond in recent empirisch onderzoek, zoals: NEO/RBB, 2018, ‘De
flexibele kracht van de verhalenfabriek; Hilversum en het Mediapark in de digitale industrie van de Media Valley en
Nederland’,
Manshanden, W.J.J. (2018), Leren participeren. Participatie van lager opgeleiden in de MRDH en de regio Eindhoven.
Rotterdam: NEO. Onderzoek in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
Manshanden & W. Jonkhoff (2005) Creativiteit komt met concentratie, In: ESB 2005, pp 310-312
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1.3 Leeswijzer
Het vestigingsklimaat van Almere is op verschillende onderdelen tegen het licht gehouden. De
economische ontwikkeling komt aan bod in hoofdstuk 2. Economische ontwikkeling is een breed
begrip. Vanuit de analyse van het vestigingsklimaat is onderzocht wat het groeipad van Almere in het
verleden is geweest. Vervolgens is onderzocht waar de economie van Almere sectoraal in
gespecialiseerd is. Dat is op verschillende schaalniveaus gedaan: bevolkingsvolgende
(verzorgende)/stuwende bedrijvigheid, op sectoraal niveau en op bedrijfsklasse niveau. Om de
samenhang van sectoren in Almere te bezien, is een korte blik op de financiële transacties in Almere
geworpen. Verder zijn de vestigingen van grote bedrijven (>100 werkzame personen) onderscheiden
naar sector, in het bijzonder de vier leidende stuwende sectoren in Almere en functie:
(inter)nationaal hoofdkantoor of filiaal. Daarna is de arbeidsmarkt bezien, met een bijzonder oog
voor de hoogte en variatie in werkloosheid naar opleiding over de jaren.
In hoofdstuk 3 worden kennis en ondernemerschap aan een nadere analyse onderworpen. Vanwege
databeschikbaarheid is Flevoland het uitgangspunt bij de positie van de provincie qua
aanbodfactoren, gevat in een meting van het ecosysteem voor ondernemers. Op basis daarvan is een
kwalitatieve beoordeling van Almere opgesteld.
Het onderwijs in Almere is in hoofdstuk 4 behandeld. Daarbij is een beeld gegeven van het huidige
aanbod van onderwijs in verhouding tot de omvang van Almere en wat het bedrijfsleven vraagt, met
een bijzonder oog voor type opleiding.
Omdat het vestigingsklimaat een ruimtelijke component heeft, is hoofdstuk 5 ingeruimd voor een
beschrijving van de rol en bijdrage van formele en informele werklocaties op een zo laag mogelijk
schaalniveau. Dit geeft inzicht in de rol van stedenbouwkundige structuur en morfologie in de
ontwikkeling van bedrijvigheid in het huidige en toekomstige Almere.
In hoofdstuk 6 worden alle conclusies en inzichten verzameld, onderscheiden in economische
ontwikkeling, vernieuwing en ondernemerschap en ruimtelijke voorwaarden, en toegedeeld naar
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Dit leidt tot formulering van acties op de korte termijn in
het kader van een economische agenda, naast grootschalige nieuwbouw van woningen op de lange
termijn, waarmee dit hoofdstuk wordt besloten.
In aparte alinea’s zijn cursief beknopte verslagen van interviews over economische ontwikkeling,
onderwijs en werklocaties gegeven. Deze dienen als toets, illustratie en nadere duiding van de
kwantitatief gevonden resultaten.
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2 Almere in de Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel

2.1 De economie van Almere in de Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel
De economische groei van Almere is tot 2008 relatief hoog geweest, zowel ten opzichte van de
bevolking van Almere als ten opzichte van de gehele Metropoolregio Amsterdam (figuur 2.1). Dit leek
in die periode een vanzelfsprekende situatie voor Almere, omdat de bevolking er groeide en Almere
nieuwe ruimte bood voor bedrijvigheid. Na 2008 is die vanzelfsprekendheid van hoge groei
verdwenen. De terugval van de economische groei in Almere van na 2008 kan toegeschreven worden
aan de grote recessie en de terugvallende bevolkingsgroei. De algemene verklaring daarvoor is de
financiële crisis, gepaard gaande met toenemende werkloosheid. De trek van jonge gezinnen van
kernstad Amsterdam naar de suburb Almere kwam daarmee stil te vallen. Vraag en aanbod van
financiering voor nieuwe woningen kwam eveneens stil te liggen en daarmee de bevolkingsgroei van
Almere (zie figuur 2.1).
Er is echter meer aan de hand. De groei van de economie kwam gedurende de dubbele dip van 2009
en 2012 onder de groei van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als geheel uit (figuur 2.1).
Opgemerkt wordt dat dat slechts één keer eerder kortstondig gebeurde, namelijk in de recessie van
2002. Pas in het recente herstel evenaart de groei van het bruto regionaal product (brp) van Almere
dat van de Metropoolregio Amsterdam. Het beeld is dat in perioden van recessie de economie van
Almere extra wordt geraakt, zeker in de langjarige reeks van stagnatie die in 2009 een aanvang nam
en pas in 2013 ten einde kwam. De conclusie is dat de structureel hogere groei van de economie over
de jaren 1995-2008 uit zicht is en het recente herstel van Almere nog gemiddeld is te noemen.
De verdergaande concentratie van economie en werkgelegenheid in Amsterdam (figuur 2.2) is toe te
schrijven aan de ruimtelijke kenmerken van het huidige groeipad, dat voor een groot deel steunt op
agglomeratievoordelen, nabijheid en positieve externe effecten (zie de eerdere paragraaf 1.2). In
Nederland doen deze zich onder andere voor in de regio Eindhoven en de kern van de
Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Haarlemmermeer). In de Economische Verkenningen
Metropoolregio Amsterdam 2018 is de ruimtelijke concentratie van groei van het brp en de
werkgelegenheid in de kerncorridor van de Metropoolregio Amsterdam duidelijk zichtbaar. De
Randstad Monitor leert regelmatig dat steden als Stockholm, Kopenhagen, München vanwege zulke
agglomeratievoordelen een gunstig groeipad vertonen. Recent heeft de Metropoolregio Amsterdam
zich qua groei bij deze geavanceerde grote steden gevoegd.
Moderne economische groei is geen kwestie van alleen ruimte (waarover Almere beschikt), maar van
‘economies of scope’, netwerken, vertrouwen, nabijheid en kennis spill-over (zie nogmaals de
eerdere paragraaf 1.2 over New Economic Geography). Dit is niet alleen voorbehouden aan
bedrijven. Het vindt plaats in een samenspel van kleine bedrijven en huishoudens. De studie De
flexibele kracht van mediapark Hilversum (NEO/RBB 2018) maakt dat duidelijk. De radio, film en TV
sector bleek te herstellen na 2012, maar dat herstel vond in Amsterdam plaats en niet in Hilversum
of het Mediapark, juist vanwege zulke factoren. Dat verschijnsel treedt op door de gehele economie
(YES!Delft, regio Eindhoven) en verklaart de economische en innovatieve kracht van dichte en
gevarieerde (groot)stedelijke milieus.
Indien de omvang van de werkgelegenheid van Almere wordt afgezet tegen de bevolking (figuur 2.3,
tabel B1), blijkt dat Almere een overwegende woonfunctie heeft. De werk/woonratio (aantal
arbeidsplaatsen als percentage van het aantal inwoners) is er met 38 procent het laagst van alle
regio’s in de Noordvleugel van de Randstad. Het is ook lager dan de ratio van Zoetermeer. Binnen de
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Noordvleugel/Metropoolregio Amsterdam is de werkfunctie het sterkst ontwikkeld in de
kerncorridor Amsterdam-Haarlemmermeer en heeft Almere momenteel de meest uitgesproken
woonfunctie.
Figuur 2.1 Na 2008 blijft de ontwikkeling van de economische groei achter bij die van de gehele
MRA
Jaarlijkse gemiddelde groei in procenten van het bruto regionaal product, Almere en de
Metropoolregio Amsterdam (MRA), en de bevolking (Almere), 1995-2017
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Figuur 2.2 Kernsteden groeien sneller na 2008; ook in de Metropoolregio Amsterdam
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Opgemerkt wordt dat deze maatstaf voor de verhouding wonen/werken in Almere iets lager is dan
die van Zaanstreek (39 procent). Zaanstreek heeft desondanks een zeer herkenbaar imago, namelijk
dat van een industriële stad (de voedings- en genotmiddelenindustrie).
Overigens kan de verhouding tussen wonen en werken op verschillende manieren inzichtelijk worden
gemaakt. Een gebruikelijk maatstaf is de participatiegraad. Deze drukt het aantal inwoners dat werkt
of werk zoekt uit als percentage van het aantal inwoners in de leeftijd 15-74 jaar in diezelfde regio.
De participatiegraad is dan nog steeds vanuit het perspectief van de bevolking. De hoogte van de
participatiegraad van een regio zegt niets over het aantal arbeidsplaatsen dat in dezelfde regio
aanwezig is (zie figuur 2.3). Bijvoorbeeld, het is mogelijk dat een hoge participatiegraad gepaard gaat
met relatief weinig arbeidsplaatsen, met bijgevolg een hoge uitgaande pendel. Pendel geeft zo een
beeld van de ruimtelijke onbalans tussen het aantal werkende inwoners en het aantal
arbeidsplaatsen in een regio of gemeente. Deze onbalans begint echter bij het totaal aantal inwoners
enerzijds en het aantal arbeidsplaatsen anderzijds in een regio. Daarom is gekozen voor deze
robuuste verhouding tussen de totale bevolking en het totale aantal arbeidsplaatsen. Alleen dit geeft
aan in welke mate een gemeente of regio een netto woon- of werkfunctie heeft (figuur 2.3).
De huidige verhouding tussen wonen/werken van Almere geeft aan dat er twee stappen in het
ontwikkelen van de bedrijvigheid op de lange termijn kunnen worden onderscheiden. De eerste stap
is nodig om, gegeven de uitbreiding van de bevolking in Almere met 150.000 inwoners, de ratio
hetzelfde te houden. De tweede stap behelst een extra inspanning daar bovenop om de ratio
werken/wonen te verhogen. De essentie van deze twee stappen geeft namelijk een fundamenteel
onderscheid aan tussen bevolkingsvolgende en stuwende werkgelegenheid aan. De eerste stap is
eenvoudig het bieden van ruimte voor de bevolkingsvolgende bedrijvigheid, zoals zorg, detailhandel,
horeca, overheid, en basisonderwijs. Dat zal aangevuld zijn met enige extra stuwende bedrijvigheid.
De tweede stap, de extra bedrijvigheid, zal praktisch geheel moeten bestaan uit stuwende
bedrijvigheid, omdat in de bevolkingsvolgende bedrijvigheid al is voorzien in de eerste stap.
Daartoe wordt de groei globaal verdeeld naar enerzijds verzorgend dan wel bevolkingsvolgende
bedrijfstakken en anderzijds stuwende bedrijfstakken. Het globale onderscheid tussen deze twee is
dat de verzorgende bedrijvigheid levert aan consumenten/huishoudens, en stuwende bedrijvigheid
aan bedrijven levert en exporteert naar andere regio’s en het buitenland. Verzorgende bedrijvigheid
is onder meer de horeca, detailhandel, overheid, zorg en onderwijs. Stuwende bedrijvigheid betreft
landbouw, industrie, groothandel, banken en zakelijke diensten als juristen en accountants en
ingenieursbureaus. Het onderscheid is in werkelijkheid minder scherp dan hier is gesteld (bloemisten
leveren bijvoorbeeld ook aan banken), maar met het oog op de helderheid gaat om twee categorieën
bestedingen, die grotendeels samenvallen met deze twee soorten bedrijvigheid.
De tweedeling wordt gemaakt omdat de verzorgende bedrijvigheid afhankelijk is van de
bevolkingsgroei, en de stuwende bedrijvigheid afhankelijk is van afzet aan andere bedrijfstakken, in
Almere zelf, in overig Nederland en in het buitenland (export). Omdat de bevolkingsgroei in Almere
als een gegeven wordt beschouwd, is de daarmee samenhangende bedrijvigheid eveneens een
gegeven. De extra bedrijvigheid dient daarom gezocht te worden bij de stuwende bedrijvigheid. De
vestigingsvoorwaarden daarvan liggen niet bij de afzet aan de lokale bevolking, maar bij andere
factoren: concurrentievoordeel in de productie ten opzichte van andere regio’s. Dat kunnen allerlei
factoren zijn, zoals aanbod van grond, huisvesting, aanbod van allerlei grondstoffen, halffabrikaten
en toeleverende diensten, de juiste arbeidskrachten (in aantal en kwaliteit), kennis en
ondernemerschap. Voordat deze factoren worden beschouwd, wordt eerst de sectorale ontwikkeling
geanalyseerd, met als doel daar de specialisatie van Almere uit af te leiden. Dat geeft namelijk
informatie over waar Almere al een rol in speelt, en waar potentie aanwezig is.
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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
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Bron: CBS/NEO Observatory
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Participatiegraad

Figuur 2.4 Almere groeit wel sneller over de lange termijn, maar de verzorgende bedrijvigheid
maakt daar een groot deel van uit in vergelijking met de overige MRA.
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de toegevoegde waarde naar stuwende en verzorgende
(=bevolkingsvolgende) bedrijfstakken, Almere en de Overige MRA, 1995-2016

5,0

4,7

4,4

4,5
3,8

4,0
3,5

3,1

%

3,0

2,6

2,5
2,0

1,5

1,5
1,0
0,5
0,0
Almere

Overig MRA
Stuwend

Verzorgend

Totaal

Bron: CBS/NEO Observatory

Figuur 2.5 De tragere groei van Almere gedurende het recente herstel in vergelijking met de
Overige MRA wordt veroorzaakt door een achterblijvende groei van de stuwende bedrijvigheid
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de toegevoegde waarde naar stuwende en verzorgende
(=bevolkingsvolgende) bedrijfstakken, Almere en de Overige MRA, 2014-2016
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Samenvattend
Het recente groeipad van Almere heeft vier kenmerken:
1 een groeipad dat lager tot gemiddeld is ten opzichte van de Metropoolregio Amsterdam als geheel,
2 een gevoeligheid voor recessies: de economie van Almere wordt extra geraakt,
3 een relatief sterke woonfunctie ten opzichte van werken,
4 een relatief achterblijvende stuwende bedrijvigheid.
In een volgende paragraaf gaan we nader op deze punten aan door dieper in te gaan op de
economische specialisatie van Almere, met een bijzonder oog voor de stuwende bedrijvigheid.

Het interview
Wat zijn de grote bewegingen? Dat is een verdere concentratie van wonen en werken in stedelijke
centra, maar door de prijsdruk in het centrum zal het wonen niettemin naar de regio gaan. De
verwachting is dat de suburbanisatie weer op gang komt, maar niet in de oude vorm. Werken zal in
toenemende mate in bestaande stedelijke wijken plaatsvinden. Voor een groot deel op de grote
knooppunten als de Zuidas, en Sloterdijk, maar voor een groot deel ook in woonwijken. Op de groei
van de laatste jaren komt een grote plus, die Amsterdam of de kerncorridor van de MRA (Amsterdam
plus de Haarlemmermeer) nooit kan accommoderen. De Metropoolregio Amsterdam heeft voor haar
ontwikkeling Almere nodig. Op termijn wordt de Metropoolregio Amsterdam één grote stad. Dat
betekent dat de mentale cirkel groter wordt: Almere is nu nog buiten de stad, maar gaat deel worden
van de stad.
Het nieuwe wonen en werken vraagt om andere milieus: huishoudens hebben ook andere functies
dan alleen maar het gezin. Werkmilieus veranderen ook: op Amstel lll wilde 40% parkeren, in
Amsterdam worden nu kantoorlocaties ontwikkeld met nul procent parkeren. De grondprijs loopt zo
op, dat het wonen de parkeerruimte verdringt.
De vraag is wat een millenial doet: dat is een generatie die niet de VINEX wil. Waarom niet? Zij
hebben een lager besteedbaar inkomen, tijd is voor hen veel waard, ze willen dichtbij OV en dichtbij
voorzieningen wonen en werken. Dat betekent andere woonvoorkeuren: dichtheid, creëren van
werkfuncties bij knooppunten. Dat zijn de ‘co-sharing spaces’. De vraag is dus: welke jongeren met
welke voorkeuren wil je in de stad hebben? Het betekent ook dat je inclusieve wijken moet
ontwerpen.
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2.2 Specialisatie en structuur van de economie van Almere
Voordat nader wordt ingegaan op factoren die het vestigingsklimaat van Almere bepalen, wordt
nagegaan welke sectoren van Almere bijgedragen hebben aan het herstel na 2013. Dit wordt
vergeleken met de periode ervoor (tabel 2.1); dan wordt zichtbaar welke bedrijfstakken ingeleverd
en gewonnen hebben qua groei. Vervolgens wordt de groei en de specialisatie in het perspectief van
de Noordvleugel geplaatst (zie figuren 2.6 en 2.7). Dan blijkt een beeld dat de eerdere voorgaande
conclusies nader duidt.
De economie van Almere wordt sterk gedomineerd door de sector Verhuur en overige zakelijke
diensten, die 26 procent van de economie van Almere uitmaakt. Daarmee heeft Almere een
betrekkelijk eenzijdige economie. De sector overige zakelijke diensten betreft autoleasebedrijven,
beveiligers en in het bijzonder uitzendbureaus. De aanwezigheid van uitzendbureaus wijst op het
aanbod van flexibele arbeid in Almere. Na de overige zakelijke diensten volgen, voor zover het
stuwende bedrijvigheid is, de groothandel, informatie & communicatie, specialistische zakelijke
diensten en industrie met aandelen in de economie variërend van 5 tot 12 procent.
Alle sectoren in Almere vertonen een terugval in groei na 2013, op twee na: overige zakelijke
diensten (uitzendwezen) en informatie & communicatie. Voor de horeca geldt dit ook, maar deze valt
onder de bevolkingsvolgende of verzorgende bedrijvigheid. Informatie & communicatie versnelde
het reeds hoge groeipad zelfs. Een hoge groei of een grote omvang in Almere betekent nog niet dat
Almere gespecialiseerd is in zulke bedrijfstakken. Daar is sprake van als deze hoge groei of omvang
ook geldt ten opzichte van andere regio’s. Dan heeft Almere een comparatief voordeel ten opzichte
van andere regio’s, in dit geval de Noordvleugel van de Randstad.
Het beschouwen van de specialisatie van Almere is van groot belang. Ten eerste omdat nieuwe
bedrijvigheid alleen kan slagen als er een comparatief voordeel voor die bedrijvigheid in Almere is.
Ten tweede omdat de extra bedrijvigheid niet concurrerend kan zijn in de Metropoolregio
Amsterdam of de Noordvleugel, maar complementair. Hoewel het om de toekomstige specialisatie
gaat, geeft de huidige specialisatie van Almere daarvoor de richting aan. Het uitgangspunt voor de
economische agenda is, dat de economische ontwikkeling van Almere complementair is aan die van
de Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel.
Dit voordeel van Almere als vestigingsplaats blijkt uit figuren 2.6 en 2.7 waarin de bedrijfstakken van
Almere worden gepositioneerd op drie dimensies: omvang, groei en specialisatie, voor de periode
2014-2016. Omdat de overige zakelijke diensten het beeld zeer sterk domineren, is deze grafische
weergave met én zonder deze sector gegeven. Alleen dan wordt zichtbaar welke bedrijfstakken nog
meer van belang zijn voor Almere.
Over het geheel genomen domineren de overige zakelijke diensten in Almere. De sector is de
grootste, heeft ten opzichte van de Noordvleugel een extreme specialisatie in Almere met een
toegevoegde waarde van 1,5 miljard euro (veel voor Noordvleugel begrippen), en een continue hoge
groei, ook na 2013. De aanwezigheid van deze sector maakt aannemelijk dat de economie van
Almere gevoelig is voor conjuncturele schokken. Flexibele arbeid is immers de eerste die een
aantrekkende economie voelt, en de eerste die de neerwaartse conjunctuur opvangt. De economie
van Almere absorbeert via deze bedrijfstak conjunctuurschokken. De sector arbeidsbemiddeling in
Almere werkt niet alleen voor bedrijven in Almere, maar ook voor bedrijven buiten Almere,
bijvoorbeeld flexibel inzetbare arbeid voor Schiphol.
De overige bedrijfstakken bevinden zich in een cluster rond het gemiddelde. Door te abstraheren van
overige zakelijke diensten – te vergelijken met het wegfilteren van sterrenlicht om een planeet te
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observeren – komen de bedrijfstakken in beeld die op het tweede plan staan, maar met elkaar
diversiteit, variatie en samenhang in de economische structuur van Almere aanbrengen. Dat zijn, in
de marktsector, met name groothandel, informatie & communicatie en industrie.
In financiële diensten, specialistische zakelijke diensten en vervoer & opslag heeft Almere een
vestigingsnadeel (krimp en een ondervertegenwoordiging). De horeca en cultuur zijn ook
ondervertegenwoordigd, maar vertonen een relatief hoge groei. Deze bedrijfstakken zijn evenzeer
van belang voor het vestigingsmilieu, maar dan meer vanuit het oogpunt van huishoudens. Het
aanbod van consumentendiensten, in het bijzonder het aanbod van cultuur, is indirect van belang
voor het vestigingsklimaat. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers die niet alleen willen werken
in Almere, maar er ook willen wonen.

Tabel 2.1 Overige zakelijke diensten maken 26 procent van de economie van Almere uit.
Omvang sectoren in procenten, aandeel sector in economie en gemiddelde jaarlijkse groei in
procenten van toegevoegde waarde (basisprijzen)* naar sector en periode, Almere

Landbouw
Delfstoffen
Industrie
Energie, water, afvalb.
Bouw
Groothandel
Detailhandel
Vervoer en opslag
Horeca
Informatie en comm.
Financiële diensten
Onroerend goed
Special. Zakelijke diensten
Overige zakelijke diensten
Overheid
Onderwijs
Zorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige diensten
Huishoudens

mln. Euro
10
0
290
25
183
694
358
108
84
411
187
340
340
1.507
387
271
391
72
95
4

%
Aandeel
0,2
0,0
5
0,4
3
12
6
2
1
7
3
6
6
26
7
5
7
1
2
0,1

1995-13

2014-16

Groei
8,8

-28,1

3,9
5,1
1,4
6,1
3,4
6,6
2,8
7,4
2,7
3,6
3,6
5,8
3,9
2,9
5,6
6,1
6,6

0,1
-8,2
3,1
-2,0
7,3
-6,9
5,9
9,8
-4,1
3,5
-2,9
11,1
-1,2
-0,4
-1,0
4,1
10,6
-6,9

Totaal
5.756
100
4,6
3,0
*Toegevoegde waarde in basisprijzen is bruto regionaal product min BTW en het saldo van productgebonden
belastingen en subsidies
Bron: CBS/NEO Observatory
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Figuur 2.6 Ontwikkeling sectoren Almere naar specialisatie, omvang en groei, 2014-2016
Groei toegevoegde waarde per sector 2014-2016
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Figuur 2.7 Ontwikkeling sectoren Almere naar specialisatie, omvang en groei, 2014-2016, excl.
Verhuur, overige zakelijke diensten
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Figuur 2.8 Financiële transacties tussen bedrijfstakken in Almere, 2015

Bron: NEO/RBB

Financiële transacties
De specialisatie van de Almeerse economie, met een nadruk op overige zakelijke diensten, (flexibele
arbeid) doet de vraag rijzen wat de samenhang is van de bedrijfstakken in Almere. Uit bovenstaand
beeld blijkt dat de specialisatie van Almere op arbeidsbemiddeling en leasebedrijven ook de
transacties tussen de bedrijfstakken bepaalt. De bedrijfstak arbeidsbemiddeling levert flexibele
arbeid aan andere bedrijfstakken in Almere, met name aan groothandel en specialistische zakelijke
diensten (figuur 2.8). Dit is een betrekkelijk eenzijdig beeld.
Relatief sterke bedrijfstakken in Almere, informatie & communicatie en industrie, blijken niet sterk
samen te hangen met andere bedrijfstakken en hebben ook weinig interne leveringen. Met het oog
op synergie tussen en binnen bedrijfstakken zijn sterker ontwikkelder transacties nodig in de vorm
van complementaire activiteiten en cross-overs. Deze zijn nu nog afwezig in industrie en informatieen communicatietechnologie. Er is geen activiteit die een grote interne dynamiek ontwikkelt. Dat is
wel nodig voor een robuuste ontwikkeling van de stuwende bedrijvigheid.
Bedrijven komen namelijk niet alleen af op productiefactoren als grond of arbeid, maar ook op de
aanwezigheid van andere bedrijven. Dat geeft mogelijkheden voor inkopen, uitbesteden, delen van
informatie, spill-over (toegang tot afzetmarkten) en voorzieningen. Dit is gunstig voor innovatie en
cross-overs en is gunstig voor de groei van voor stuwende bedrijvigheid. Voor het vestigingsklimaat is
de aanwezigheid van andere bedrijven om die reden van groot belang. In de regio Eindhoven bestaat
dat tussen allerlei complementaire industriële bedrijfstakken en hoogwaardige diensten. Industriële
bedrijfstakken in de regio Eindhoven kopen veel diensten in, bijvoorbeeld ontwerpers, ingenieurs,
specialisten in de informatie- en communicatietechnologie, financiële diensten, enz. De rol van grote
bedrijven in clusters komt terug bij het onderdeel grote bedrijven/hoofdkantoren in paragraaf 2.4.
Samenvattend:
een blik op de interne structuur van de economie van Almere laat zien dat deze betrekkelijk eenzijdig
is. Industrie en informatie- en communicatietechnologie zijn relatief sterke sectoren in Almere, maar
niet herkenbaar in de interne structuur van onderlinge leveranties van Almere. Voor het
vestigingsklimaat is dat een zwakte.
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2.3 Specialisatie industrie en informatie- en communicatietechnologie
In het voorgaande is gebleken welke stuwende sectoren in Almere oververtegenwoordigd zijn:
overige zakelijke diensten, gevolgd door groothandel, informatie & communicatie en industrie.
Deze omschrijving is echter nog te globaal voor nadere duiding van het concurrentievoordeel van
Almere. Op een gedetailleerder schaalniveau is beschouwd welke bedrijfsklassen (SBI 2) vergeleken
met de Noordvleugel van de Randstad in Almere sterk oververtegenwoordigd zijn.
Sterk oververtegenwoordigd betekent een specialisatiegraad van groter dan 120. De maatstaf is 100.
Indien een sector een specialisatiegraad van 100 heeft in een regio, wil dat zeggen dat het aandeel
van die sector in de economie van die regio precies even groot is als in de referentieregio. Een
specialisatiegraad van groter dan 120 wordt geïnterpreteerd als een comparatief voordeel van die
regio voor die sector ten opzichte van die referentieregio. De specialisatiegraad van sectoren in
Almere aan de hand van een vergelijking met de gehele Noordvleugel.
Binnen de industrie vallen met name de productie van overige machines en apparaten,
computers/elektronische en optische machines en producten van metaal op. Deze hebben een
substantieel aantal banen en een hoge specialisatiegraad in Almere. In de informatie- en
communicatietechnologie (ICT) als sector gaat het om diensten in de informatietechnologie (onder
andere software voor digitalisering van analoog geluid), en diensten op het gebied van informatie
(databeheer en software daarvoor). Daarbuiten, aan het zicht onttrokken door de eerdere sectorale
benadering, is er een categorie hoogwaardige zakelijke diensten, namelijk in industrieel
ontwerp/vormgeving.

Tabel 2.2 Stuwende bedrijfstakken in Almere met een specialisatie >120 ten opzichte van de
Noordvleugel, aantal banen 2015, gemiddelde procentuele groei 2005-2015
Banen
2015

2005-15

aantal
1.581
305
65
71
479
782
65

aantal
-328
21
-106
-31
-250
321
31

%
-1,9
0,7
-9,2
-3,6
-4,1
5,4
6,7

>120
432
259
189
160
149
141
132

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling

1.914

559

3,5

122

Verhuur en lease van auto s, consumentenartikelen, machines
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
Overige zakelijke dienstverlening

1.158
1.885
1.275

112
599
710

1,0
3,9
8,5

340
225
202

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen, aanhangers

1.156

-6

-0,1

128

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto s e.d.)

7.824

1658

2,4

157

4.021
488

1863
211

6,4
5,8

171
138

Verv. van overige machines en apparaten
Verv. van computers, elektronische en optische mach.
Verv. van elektrische apparatuur
Verv. van textiel
Verv. van prod. van metaal (geen machines en app.)
Verv. van overige goederen
Verv. van kleding

Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn.
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Bron: LISA/bewerking NEO
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groei Specialisatie

2.4 Hoofdkantoren en grootbedrijf in Almere
Economisch succesvolle regio´s worden gekenmerkt door één of meer grote bedrijven die een cluster
van toeleverende bedrijvigheid hebben. Dat hoeven niet alleen bedrijven in dezelfde sector te zijn.
Het kunnen bedrijven zijn die een breed spectrum aan inputs leveren. Voorbeelden zijn de autoindustrie, waarin alle componenten in andere bedrijven worden geproduceerd en door de
uiteindelijke producent worden geassembleerd. Bijvoorbeeld, ASML heeft tal van toeleveranciers,
waarvan een aantal in de nabijheid is gevestigd.
Hoofdkantoren vestigen zich graag in grote steden vanwege allerlei diensten die in Amsterdam en
omgeving worden geleverd, variërend van ontwerpers, juristen tot financiële diensten. De grote
mediabedrijven in Hilversum hebben buiten het Mediapark tal van kleine creatieve dienstverleners.
Dat toeleverende bedrijfsleven is meestal midden- en kleinbedrijf. De vraag is nu, of, en in welke
bedrijfstakken, Almere zulke grote bedrijven dan wel hoofdkantoren heeft. Om die redenen is de
aanwezigheid van een groot bedrijf dan wel een hoofdkantoor een voorwaarde voor het verbeteren
van het vestigingsklimaat en voor de clusters van de toekomst.
Grote bedrijven en hoofdkantoren zijn in beeld gebracht door alle bedrijfsvestigingen met meer dan
100 werkzame personen in Almere te selecteren (figuur 2.9). Dat zijn in totaal 81 vestigingen (zie
tabel 2.3), waarvan er 51 in de marktsector. Van deze bedrijven is bepaald, via internet, of dit
hoofdvestigingen zijn, van een internationaal of van een Nederlands concern. Bij de toelichting is
vermeld welke criteria daarvoor zijn gehanteerd. Het blijkt dat Almere de groothandel 14 en
industrie 8 internationale hoofdkantoren telt. Bij Nederlandse hoofdkantoren is het wederom de
groothandel met 6, maar nu gevolgd door overige zakelijke diensten. Opvallend is dat de grote
vestigingen van de overige zakelijke diensten (lees: arbeidsbemiddeling en autolease) of Nederlandse
hoofdkantoren zijn, of internationale en nationale filialen.
Duidelijk is dat de sectoren waarin grote bedrijven en hoofdkantoren voorkomen, ook de sectoren
zijn met een omvangrijk aantal banen in Almere (figuur 2.9). Dat geldt echter niet omgekeerd: niet
alle qua werkgelegenheid grote sectoren hebben er ook hoofdkantoren.
Bij de industrie gaat het om bedrijven in hoogwaardige elektrotechniek en machine industrie, autoen motoren-industrie en verpakkingsindustrie. De acht grote industriële bedrijven in Almere omvatte
1758 banen in 2015, 35% van de bijna 5000 banen in de industrie.
Bij de groothandel gaat het om overwegend hoofdkantoren en enige filialen in auto-onderdelen,
verpakkingen, kantoorartikelen, chemie/pharma, en voedings- en genotmiddelen. De grote bedrijven
in de groothandel omvatten in totaal bijna 2.500 banen op een totaal van ruim 7.800 in de
groothandel.
Opvallend is dat informatie & communicatie, die een aanzienlijke specialisatie en groei kent in
Almere, geen internationale of nationale hoofdkantoren kent, maar drie filialen, waarvan twee
internationaal. Dat zijn bedrijven in b2b software.
Bij de overige zakelijke diensten gaat het overwegend om een nationale sector, en dan meer filialen
dan hoofdkantoren. Het gaat om lease van auto’s, kantoormachines en overwegend
arbeidsbemiddeling. De 12 grote bedrijven in deze sector tellen bij elkaar ruim 3400 banen, ruim de
helft van 6500 banen die de sector in Almere telt.
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Samengevat
Groothandel en overige zakelijke diensten, hoe omvangrijk dan ook, zijn weinig kennisintensief en
hebben weinig kennis spill-over. Het zijn bovendien deze twee bedrijfstakken die de sectorstructuur
en samenhang van bedrijfstakken in Almere domineren. De analyse van grote bedrijven en hun
functie laat zien dat de industriële bedrijven het meeste perspectief hebben. De industrie in Almere
kent enige nationale en internationale hoofdkantoren met perspectief, namelijk in elektrotechnische
machine industrie, met een sleutelrol in de energietransitie, en in (revisie van) (auto)motorproductie.
Figuur 2.9 Almere kent met name (inter)nationale hoofdkantoren (HQ) in groothandel en industrie.
De grote bedrijven in de overige zakelijke diensten zijn overwegend filialen.
Grote bedrijven (> 100 banen) in Almere naar functie en sector, 2015
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Bron: LISA/ bewerking NEO Observatory
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Overige zakelijke diensten

Tabel 2.3 Grootbedrijf in Almere, werkgelegenheid en vestigingen, naar functie, 2015
Totaal aantal banen (LISA) naar sector, aantal in bedrijven > 100 banen, aantal vestigingen > 100
banen. Zie bijlage tabel B1 en tabel B2 voor de bedrijfsnamen
Banen
totaal

Landbouw
Delfstoffenwinning
Industrie
energie
Water en afvalbeheer
Bouw
Groothandel
Detailhandel
Vervoer en opslag
Horeca
Informatie & communicatie
Financiële diensten
Onroerend goed
Spec. Zakelijke diensten
Overige zakelijke diensten

Hoofdkantoor
>100
wp

Aantal
309

Vest.

Ned. Intern.

Ned.

Ned.

% Aantal

4.976
181
109
2.840
7.824
10.185
2.413
2.832
5.386
1.020
417
7.591
6.519

1.758

35

8

105
2.496
821
499

4
32
8
21

1
14
4
3

1.641
535

3
3

513
3.413

30
52
0
7
52

3
12

4.113
6.447
11.566
1.989
1.725

3.412
2.186
5.644
128
114

83
34
49
6
7

6
11
11
1
1

Totaal
78.442
Bron: LISA/bewerking NEO Observatory

23.265

30

81

Overheid
Onderwijs
Zorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige diensten
Huishoudens

Intern.

Nonprofit

Filiaal

4

2

6

1
6
1

2

1

1
3
3

2

1
1

2

1

2
4

3

1
4
6
11
10
1

1
1

11

20

6

16

Toelichting functie:
Hoofdkantoor internationaal: Internationaal bedrijf dat hoofdkantoor Europa/Nederland in Almere
heeft
Hoofdkantoor nationaal: Nederlands bedrijf dat hoofdkantoor in Almere heeft (kan internationaal
actief zijn)
Filiaal internationaal bedrijf: internationaal bedrijf dat een vestiging in Almere heeft
Filiaal nationaal: Nederlands bedrijf dat filiaal in Almere heeft
Non-profit: nationale instellingen als overheid, zorg en onderwijs
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2.5 Arbeidsmarkt en werkloosheid naar opleiding
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt van Almere is van belang voor zover dit de analyse van het
vestigingsklimaat raakt.3 Uit een analyse van de arbeidsmarkt bleek dat de ontwikkeling van de
werkloosheid twee kenmerken heeft die relevant zijn voor het vestigingsklimaat van Almere:
1 De werkloosheid is in Almere over de beschouwde periode 2003-2017 gemiddeld voortdurend
hoger dan het gemiddelde van de Noordvleugel van de Randstad.
2 De werkloosheid van Almere heeft een grote bewegelijkheid en variatie over de tijd.
In 2007 kwam de werkloosheid in Almere op circa 5 procent uit, terwijl deze in 2014 op ongeveer 11
procent van de beroepsbevolking uitkwam (figuur 2.10) Dat zijn hoge uitslagen, ook binnen de
Noordvleugel. Het versterkt het beeld van Almere als reservoir van flexibele arbeid. Indien deze
bewegelijkheid van de werkloosheid wordt onderscheiden naar opleidingsniveau (lager, middelbaar
en hoger opgeleid), dan blijkt dat deze extra bewegelijkheid bij de lager opgeleiden in Almere
optreedt. Dat geldt ook voor de Noordvleugel als geheel, maar in Almere is dit verschil tussen laagste
en hoogste werkloosheid onder lager opgeleiden met 2,2 procent beduidend hoger dan het
gemiddelde van de Noordvleugel (figuur 2.11). Het betekent dat Almere een flexibel arbeidsreservoir
vormt en dit past bij de sterke positie van de uitzendbureaus in Almere. De economie van Almere is
er in hoge mate in gespecialiseerd, zowel qua bedrijvigheid, als qua arbeidsmarkt.
Op het eerste gezicht hoeft dit geen probleem te zijn. Flexibele arbeid heeft vanaf de jaren tachtig
van de vorige eeuw een hoge vlucht genomen in Nederland. Het vormde een antwoord op de hoge
structurele werkloosheid en lage participatiegraad destijds. Flexibele arbeid bleek juist voor de
deelname van vrouwen aan het arbeidsproces gunstig in verband met de combinatie met
gezinstaken. Het is zelfs zodanig doorontwikkeld dat een arbeidsjaar in Nederland na Denemarken
het laagste aantal gewerkte uren heeft van alle Europese landen (Randstad Monitor 2016, NEO
Observatory op basis van Eurostat/Labour Force Survey). Flexibele arbeid gaat doorgaans samen met
een onvolledige werkweek, zodat dit het gemiddeld aantal gewerkte uren per persoon sterk drukt.
Flexibele arbeid betekent in Nederland echter veelal een korte termijn contract. Daar kleeft een
belangrijk nadeel aan: een korte termijn arbeidscontract ontmoedigt het investeren in kennis en in
de lange termijnrelatie met een werkgever of, wijder, een sociaal netwerk om het werk heen. Dat
gaat ten koste van human capital. Flexibele arbeid is in Nederland juist bij lager opgeleiden
geconcentreerd (zie tabel 2.3). Cijfers voor geheel Nederland tonen dat 41 procent van de lager
opgeleide werknemers een flexibel dienstverband heeft. Bij middelbaar opgeleiden is dat 28 procent
en bij hoger opgeleiden is dat 21 procent. Indien dit nationale cijfer virtueel wordt geprojecteerd op
Almere, gecombineerd met het gegeven dat Almere een hoger aandeel lager en middelbaar
geschoolden in de beroepsbevolking heeft, en Amsterdam en Utrecht (zie onder andere EVMRA
2018) relatief hoge concentraties hoger opgeleiden herbergen, leidt dit tot de conclusie dat flexibele
arbeid voor lager opgeleiden in Almere overgeconcentreerd is.
Het is niet altijd zo dat er samenhang is tussen het aandeel lager opgeleiden in de beroepsopleiding
en de groei van de economie. Bijvoorbeeld, Stadsgewest Utrecht heeft een hoog aandeel hoger
opgeleiden in de beroepsbevolking (Economisch Beeld Utrecht+, 2017), terwijl de economische groei
daar ten opzichte van Nederland gemiddeld is. De regio Eindhoven heeft een gemiddelde verdeling
van lager, middelbaar en hoger opgeleiden, maar een hoge groei van de economie. Het is gebleken
dat in de regio Eindhoven hoge economische groei samengaat met een significant hogere participatie

3

Een volledige analyse van de arbeidsmarkt gaat buiten het kader van dit project waarin het vestigingsklimaat
centraal staat.
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van lager opgeleiden, en dat vertrouwen tussen werkgever en werknemer in samenhang met
onderwijs daarin een belangrijke rol speelt (Manshanden, 2018).
De concentratie van flexibele arbeid bij lager opgeleiden in Nederland (tabel 2.4) verklaart dat de
participatiegraad van lager opgeleiden systematisch lager is dan hoger opgeleiden. In Almere is deze
met 55 procent weliswaar hoger dan in de Noordvleugel – mogelijk verklaard door de aanwezigheid
van die uitzendbureaus -, maar is veel lager dan onder hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden kennen
een participatiegraad tussen de 80 en 85 procent, hetgeen betekent dat zij maximaal bezet zijn.
Bovendien fluctueert de werkloosheid onder hen minimaal, hetgeen te danken is aan de vaste
arbeidscontracten en hun voorkeurspositie op de arbeidsmarkt. Hoger opgeleiden dragen weinig
risico’s die voortvloeien uit de conjunctuur. Deze risico’s zijn grotendeels bij lager opgeleiden gelegd.
De over het algemeen lage participatie onder lager opgeleiden vloeit mede voort uit hun rol op de
arbeidsmarkt: een arbeidsreservoir om schokken in de conjunctuur op te vangen. Dat is een
algemene, nationale karakteristiek, en heeft enige regionale variatie. In Almere is dat flexibele
arbeidsreservoir relatief groot, gezien de hoge variatie tussen lage en hoge werkloosheid onder lager
opgeleiden. De implicatie is dat dit een groot potentieel aan waarde bij lager opgeleiden onbenut
laat. Absoluut gezien bestaat dit vraagstuk ook bij middelbaar opgeleiden in Almere. Echter, omdat
hun participatie hoger is, valt dit relatief gezien niet op.
Dit raakt een dieper probleem in de arbeidsmarkt van Almere aan. Uit onderzoek (Manshanden
2018) is gebleken dat hoger opgeleiden niet alleen bij de start van de loopbaan al meer onderwijs
hebben ontvangen, maar tijdens de loopbaan ontvangen zij ook meer onderwijs. Daarnaast is bekend
dat flexibel werk investeren in kennis ontmoedigt zowel bij de werkgever, als bij de werknemer,
omdat beiden een korte termijn perspectief hebben. Investeringen in kennis, zowel aan het begin als
tijdens de loopbaan, vergt vertrouwen in een lange termijn perspectief. Dat ontstaat niet in korte
termijn banen, maar vereist banen op de lange termijn, waarbij er vertrouwen is tussen werkgever
en werknemer. Niet alleen in elkaar, ook in de instelling of de organisatie die onderwijs verzorgt.
Zoals eerder is aangegeven, is het namelijk gebleken dat succesvolle economische ontwikkeling niet
noodzakelijkerwijs meer hoger opgeleiden vereist (Manshanden, W.J.J., 2018, Leren participeren.
Participatie van lager opgeleiden in de MRDH en de regio Eindhoven. Rotterdam: NEO Observatory).
Voor het vestigingsklimaat betekent dit dat Almere een relatief groot aanbod van flexibele arbeid
heeft. De vraag is nu wat op de lange termijn beter is voor het vestigingsklimaat: aanbod van
flexibele lager opgeleiden, of diezelfde lager opgeleiden in wier kennis meer geïnvesteerd is tijdens
de opleiding en zodoende meer kans maken op een vast dienstverband? Het laatste maakt meer
kans, omdat het totale aanbod van kennis in de beroepsbevolking groter is. Hoger opgeleiden
hebben dat al, gezien hun hoge participatie. De ruimte in het extra kennisaanbod dient vooral
gezocht te worden bij lager opgeleiden door meer in hun vaardigheden te investeren.
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Figuur 2.10 Werkloosheid Almere gemiddeld hoog en bewegelijk ten opzichte van de Noordvleugel
Ontwikkeling werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking, Almere en Noordvleugel, 20032017
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Bron: CBS/bewerking NEO Observatory

Tabel 2.4 In Nederland hebben lager opgeleiden als werknemer verreweg het hoogste aandeel
flexibele banen
Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau, positie op de arbeidsmarkt en vast/flexibel
dienstverband als werknemer, absoluut, en als procentueel aandeel per opleidingsniveau, Nederland,
2017

Totaal
Zelfstandigen
Werknemers

Laag

Midden

Hoog

Onbekend

Totaal

X 1000
1.754
239
1.515

3.580
557
3.023

3.138
605
2.533

107
24
83

8.579
1.425
7.154

1.515
901
614

3.023
2.195
828

2.533
2.052
481

83
58
25

7.154
5.206
1.948

%
100
14
86

100
16
84

100
19
81

100
22
78

100
17
83

100
59
41

101
73
28

102
81
21

103
70
33

104
73
31

Werknemers
Vast dienstverband
Flexibel dienstverband

Totaal
Zelfstandigen
Werknemers
Werknemers
Vast dienstverband
Flexibel dienstverband
Bron: CBS/bewerking NEO Observatory
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Figuur 2.11 Lager opgeleiden in Almere vormen een groot reservoir van flexibele arbeid; zij
kennen een groot verschil tussen laagste en hoogste niveau van werkloosheid
Verschil tussen laagste en hoogste werkloosheid naar opleiding in de periode 2003-2017, Almere en
Noordvleugel, als percentage van de beroepsbevolking
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Bron: CBS/bewerking NEO Observatory

Figuur 2.12 Zowel lager als middelbaar opgeleiden in Almere zijn onderdeel van het reservoir van
flexibele arbeid. Middelbaar opgeleiden kennen absoluut het grootste verschil tussen laagste en
hoogste niveau van werkloosheid.
Verschil tussen laagste en hoogste werkloosheid naar opleiding in de periode 2003-2017, Almere en
Noordvleugel, x 1000
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Tabel 2.2 Samenstelling beroepsbevolking Almere ten opzichte van Noordvleugel Randstad, 2017

Bevolking 15-74 jaar
Totaal
lager
Middelbaar
Hoger
Beroepsbevolking
Totaal
lager
Middelbaar
Hoger

Werkzame beroepsbevolking
Totaal
lager
Middelbaar
Hoger

Werkloze beroepsbevolking
Totaal
lager
Middelbaar
Hoger
Bron: CBS/bewerking NEO Observatory

Noordvleugel

Almere

Noordvleugel

Almere

Personen, x
1000
3.404
893
1.286
1.225

153
43
65
45

%
100
26
38
36

100
28
43
29

2.430
456
937
1.037

111
23
49
39

Bruto participatie
71
73
51
55
73
75
85
86

104
21
45
37

Netto
participatie
68
49
70
83

2.316
417
890
1.009

115
39
47
28

7
2
3
1

34

68
47
69
82

Werkloosheid
als perc.
5
6
9
9
5
7
3
3

2.6 Conclusie
Binnen de stuwende bedrijvigheid in Almere komen vier sectoren met een concurrentievoordeel in
beeld:
•
•
•
•

overige zakelijke diensten (arbeidsbemiddeling),
groothandel,
informatie & communicatie,
en industrie.

Met het oog op het vestigingsklimaat gaat de belangstelling uit naar de laatste twee bedrijfstakken.
De overweging hierbij is, dat de overige zakelijke diensten (arbeidsbemiddeling) en groothandel
bedrijfstakken zijn met een relatief lage kennisintensiteit die mede functioneren op flexibele arbeid.
Bedrijfstakken met meer kennis spill-over, zoals industrie en ICT, hebben een groter potentieel
belang voor de sociaal-economische structuur van Almere. Ze doen een groter beroep op
vaardigheden en kennis van werknemers, hebben meer onderlinge samenhang en genereren meer
spill-over van kennis. Dat is kennisoverdracht zonder dat daar een financiële transactie tegenover
staat. Kennis wordt bij deling namelijk meer waard, maar dat vereist vertrouwen. Vaste
dienstverbanden dragen daaraan bij, zodat ervaring en ‘tacit knowledge’ kunnen ontwikkelen.
Als het om de stuwende bedrijvigheid gaat, ligt de toekomst van Almere (naast de bestaande overige
zakelijke diensten en groothandel), in informatie/communicatie en industrie. Deze bedrijfstakken
hebben in Almere al een relatief concurrentievoordeel binnen de Noordvleugel van de Randstad en
hebben meer perspectief door de potentiële samenhang en de synergie met de rest van de lokale
economie. Daarbij komt de hoogwaardige machine-, elektrotechnische- en (auto)motoren industrie
met toekomst in de energietransitie en mobiliteit als eerste in beeld. Deze bedrijfstak kent grote
bedrijven met nationale en internationale (Europese) hoofdkantoren in Almere. De industrie wordt
gevolgd door informatie- en communicatietechnologie ICT, met een specialisatie in
informatietechnologie, en diensten ten behoeve van informatie (databeheer). Het volgende
hoofdstuk omschrijft deze specialisatie van de ICT-sector nader.
Hoewel de aandacht primair uitgaat naar stuwende bedrijvigheid, is duidelijk dat er een extra
inspanning voor horeca en kunst/cultuur nodig is. Almere heeft momenteel geen uitgesproken
specialisatie (dergelijke hoogwaardige voorzieningen zijn in centrumsteden Amsterdam en Utrecht
gevestigd), maar deze groeien wel en zijn een voorwaarde voor een prettige woonomgeving.
Almere heeft een locatienadeel voor drie bedrijfstakken: vervoer en opslag, financiële diensten en
specialistische zakelijke diensten. Deze drie bedrijfstakken zijn alle drie ondervertegenwoordigd in
Almere ten opzichte van de Noordvleugel. Financiële diensten en specialistische zakelijke diensten
zijn bedrijfstakken die leven van nabijheid in een centrumstad. Amsterdam en de Zuidas zijn daar
beter voor geschikt.
De werkloosheid onder lager opgeleiden fluctueert zeer sterk in Almere. Deze groep fungeert als
arbeidsreservoir en vangt schokken in de conjunctuur op. Dit past bij de concentratie van
uitzendbureaus in Almere. Flexibele banen kennen een korte termijn perspectief voor werkgever en
werknemer en hebben daardoor geen prikkel om te investeren in kennis. De conclusie is dat het
huidige arbeidsaanbod in Almere een rem is op de opbouw van skills, vaardigheden, vertrouwen en
netwerken. Dit komt vooral tot uiting bij lager opgeleiden vanwege hun rol als reservoir op de markt
voor flexibele arbeid. Met het oog op het vestigingsklimaat ligt de ruimte om het aanbod van kennis
en vaardigheden voor bedrijven te vergroten juist bij deze groep. Hoger opgeleiden zijn immers al,
gezien de hoge participatiegraad en groot aandeel vaste dienstverbanden, volledig bezet.
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3 Vernieuwing en ondernemerschap in Flevoland en Almere
3.1 Flevoland
Voor het versterken van de concurrentiekracht van de economie van Almere is vernieuwing van de
economie van groot belang. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen investeren in kennis en
innovatie om nieuwe en verbeterde producten en diensten te ontwikkelen. Hiermee versterken zij
hun concurrentiekracht en daarmee de concurrentiekracht van de regio. Daarnaast zorgt nieuwe
bedrijvigheid en ondernemerschap voor nieuw elan en vernieuwing van de economie. Startups en
scaleups zijn vernieuwers met (internationale) groeiambitie. Zij dragen bij aan de economische groei
van de bedrijvigheid, zeker als het potentie heeft tot opschaling. Dit zijn jonge bedrijven, vaak met
een op digitalisering gebouwd businessmodel, die in korte tijd een enorme groei doormaken door
een sterk concurrerend nieuw product in de markt te zetten. Nieuwe groeibedrijven clusteren graag
samen op goed bereikbare locaties en profiteren daar van elkaars nabijheid en de nabijheid van
stedelijke voorzieningen, goede (OV-)bereikbaarheid en/of kennisinstellingen. Zo ontstaan er kennis
spill-overs tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen.
Het vestigingsklimaat, met een bijzonder oog voor vernieuwing en ondernemerschap, is in beeld
gebracht aan de hand van het Entrepreneurial Ecosystem Index uit Stam (2017)4 (figuur 3.1). Deze
index is afgeleid van de Regional Competitiveness Index van de Europese Commissie/DirectoraatGeneraal Regio. De kwaliteit van de voedingsbodem, het ecosysteem, voor ondernemerschap wordt
uitgedrukt aan de hand van de score op tien elementen. Deze zijn bepaald voor Flevoland – het is
een index die voor provincies kan worden bepaald.
Figuur 3.1: Entrepreneurial Ecosystem Model met 10 elementen die de voedingsbodem vormen
voor ondernemerschap (bron: Stam 2017)

Bron: Stam (2017)
4

Stam, E. (2017). Measuring Entrepreneurial Ecosystems. USE Discussion paper series, 17 -2011.
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In de aanpak van Stam (2017) spelen zes systeem elementen (netwerken, leiderschap, financiering,
talent, nieuwe kennis, intermediaire diensten) en vier randvoorwaarden (instituties, cultuur,
infrastructuur en vraag) een belangrijke rol in het ‘entrepreneurial ecosysteem’ (figuur 3.1).
Flevoland scoort op deze in totaal 10 elementen aan de onderkant van de middenmoot van
Nederlandse provincies. Wel zien we dat er bovengemiddeld veel groeibedrijven in Flevoland zijn, op
basis van de Gazellen volgens het Financieele Dagblad in 2017 (figuur 3.3). Ondanks de lage score
voor het ecosysteem voor ondernemerschap in Flevoland, heeft Flevoland een bovengemiddeld
aantal snelgroeiende bedrijven. Kortom, er is productief ondernemerschap in de regio aanwezig.

Het Entrepreneurial Ecosysteem (Stam 2017)
Voor welvaart op de lange termijn is ondernemerschap van groot belang. Dit ondernemerschap
vindt niet plaats in een vacuüm, maar wordt mede mogelijk gemaakt door de actoren en
productiefactoren in een regio, en de interdependentie daartussen: het ecosysteem voor
ondernemerschap. Dit ecosysteem reflecteert de sociaaleconomische structuur van de regio. Deze
structuur verandert maar langzaam, maar is van groot belang voor de economische kansen in een
regio.
Dit ondernemend gedrag kent vele verschijningsvormen, bijvoorbeeld innovatieve start-ups,
snelgroeiende bedrijven en ondernemende werknemers. De elementen van het entrepreneurial
ecosysteem kunnen uiteengelegd worden in randvoorwaarden en de systeemelementen.
De aanwezigheid van deze elementen en de interactie tussen deze elementen bepalen in grote
mate het succes van het ecosysteem. Netwerken van ondernemers zorgen voor informatiestromen
die een effectieve verdeling van arbeid en kapitaal mogelijk maken. Leiderschap voorziet in
richting en rolmodellen in het entrepreneurial ecosysteem. Dit leiderschap is cruciaal in het
opbouwen en behouden van een gezond ecosysteem: een aantal zichtbare ondernemende leiders
die gecommitteerd zijn aan de regio. De toegang tot financiering, bij voorkeur geleverd door
actoren met kennis van ondernemerschap, is van cruciaal belang voor investeringen in onzekere
ondernemersprojecten met een lange termijn horizon. Misschien wel het belangrijkste element
van een goed werkend entrepreneurial ecosysteem is de aanwezigheid van een diverse en
bekwame groep werkenden (‘talent’). Een belangrijke bron van kansen voor ondernemerschap kan
gevonden worden in nieuwe kennis, zowel uit publieke als private organisaties. Tenslotte kan het
aanbod van ondersteunende diensten door allerlei intermediairs de aanvangsbarrières voor
nieuwe ondernemersprojecten substantieel verlagen, en kan ook de time-to-market van innovaties
gereduceerd worden.
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Figuur 3.2: Entrepreneurial Ecosystem Index voor Nederlandse provincies in 2015

Bron: Stam, E. (2017)

Figuur 3.3: Relatie Entrepreneurial Ecosystem Index met aandeel groeibedrijven, per provincie,
2017
Horizontale as: score op de index van het Entrepreneurial ecosystem index, verticale as;
groeibedrijven als percentage van het totaal aantal bedrijven

Bron: Stam (2017)
Noot: Aandeel van groeibedrijven gebaseerd op lijst met FD Gazellen 2017. FD Gazellen zijn bedrijven met een omzetgroei
van minimaal 20% over een periode van drie jaar (in totaal 332 bedrijven in Nederland).
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Innovatie-activiteiten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat van een regio. In
de Europese ranglijsten voor regionale concurrentiekracht en innovatie behoort de provincie
Flevoland echter tot de onderkant van de middenmoot ten opzichte van de overige Nederlandse
provincies (figuur 3.2). De R&D uitgaven in Flevoland blijven achter bij het nationaal gemiddelde
(figuur 3.4). In de lijst met ‘scaleup’-bedrijven van de ScaleUp Monitor van de Erasmus Universiteit
Rotterdam bungelt Flevoland wederom aan de onderkant van de middenmoot (figuur 3.6). Van de
ruim 3000 scaleup bedrijven in Nederland in 2016 zijn er ca. 90 afkomstig uit Flevoland. In de Top
250 van Scaleups 2018 staan twee Almeerse bedrijven.
Indien Flevoland wordt vergeleken met de overige Nederlandse provincies in de Regionale
Innovation Scoreboard indicatoren, dan blijken in het bijzonder het opleidingsniveau van het
arbeidsaanbod en de private R&D uitgaven van bedrijven in Flevoland achter te lopen (figuur 3.5,
bron: Regional Innovation Scoreboard, Europese Commissie, 2016, vergelijkbaar met het ecosysteem
van Stam). Er zijn geen grote R&D spelers gevestigd in Flevoland, mede door het ontbreken van een
goede kennisinfrastructuur in de vorm van grote onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daardoor
werken ook innovatieve bedrijven minder samen in Flevoland (zie Regional Innovation Scoreboard
2016).
Figuur 3.4: Publieke en private R&D uitgaven van Nederlandse provincies, 2015
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Publiek

Figuur 3.5: Positie van Flevoland ten opzichte van NL provincies in de Regional Innovation
Scoreboard 2016

Regional Innovation Scoreboard 2016
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Figuur 3.6: Aantal scaleups per provincie in 2016
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3.2 Almere
Voor de tien elementen van het Entrepreneurial ecosysteem van Almere hebben de onderzoekers
van NEO en RBB een inschatting, mede op basis van gesprekken met sleutelpersonen, gemaakt. Enige
randvoorwaarden voor ondernemerschap zijn in Almere over het algemeen goed op orde. Goed
scoort Almere op infrastructuur en vraag door de ligging van Almere nabij Amsterdam en de goede
beschikbaarheid van ruimte voor nieuwe werklocaties. Almere heeft enerzijds een hoge dynamiek
van startende en opgeheven bedrijven met netto meer starters, maar anderzijds heeft Flevoland en
ook Almere een relatief hoog aandeel scaleups (zie figuur 3.3). Er zijn wel goede ondernemers in
Almere, maar het absolute aantal scaleups is evenwel laag, en de netwerken van ondernemers zijn
niet onvoldoende ontwikkeld, zodat de ondernemerscultuur per saldo als gemiddeld wordt
beoordeeld.
Almere heeft de bovenliggende systeemelementen voor een goede voedingsbodem voor
ondernemerschap (figuur 3.7), namelijk netwerken, leiderschap, financiering, talent, nieuwe kennis
en diensten bedrijven, niet goed op orde. Vier van de zes elementen zijn zwak ontwikkeld (rood in
figuur 3.7). De vier zwakste elementen in de Almeerse voedingsbodem voor ondernemerschap zijn
talent, nieuwe kennis, netwerken en leiderschap. Het aandeel hoogopgeleiden in de
beroepsbevolking is relatief laag en de onderwijsfunctie voor hoger onderwijs is nog volop in
ontwikkeling. Nieuwe kennis en innovatie vindt niet op grote schaal plaats.

Figuur 3.7: de 10 elementen van het entrepreneurial ecosysteem van Almere

Bron: NEO Observatory, eigen bewerking op basis van Stam (2017)
Noot: rood: zwak, geel: gemiddeld, groen: sterk

Wel heeft Almere een aantal MKB-bedrijven dat uitblinkt en heeft Almere een specialisatie in de
kennisintensieve sectoren van de informatie- en communicatietechnologie en machine-industrie.
Hier vinden in nichemarkten positieve ontwikkelingen plaats. De nieuwe groeibedrijven in Almere
zijn met name MKB-bedrijven die zich richten op nieuwe ICT-toepassingen. Almere heeft een sterke
specialisatie in informatie- en communicatietechnologie (ICT)-diensten, een sector die onder invloed
van digitalisering van de hele economie in de lift zit. Binnen informatie- en communicatietechnologie
lijkt Almere sterk te zijn in de ‘harde’ informatie- en communicatietechnologie dat zijn oorsprong
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kent in de telecommunicatie. Zulke nieuwe groeibedrijven uit Almere zijn gericht op nieuwe ICTtoepassingen, telecomdistributie voor IP communicatie oplossingen, webshop/e-commerce
toepassingen, IT detacheringen en mobiliteitsapplicaties. Buiten de ICT-gerelateerde industrie zien
we weinig snelle groeiers in Almere, met een uitzondering in zakelijk dienstverlener op gebied van
gebiedsontwikkeling.
De meeste kansen voor vernieuwing liggen in sectoren waar Almere al sterk in is. Naast ICT, zijn dit
overige zakelijke diensten, groothandel, informatie- en communicatietechnologie, en machineindustrie. Almere beschikt over relatief veel zakelijke dienstverlening met een lage kennisintensiteit,
met o.a. grote spelers als Leaseplan en USG People. Dit zijn op diensten gerichte bedrijven met een
relatief lage R&D intensiteit. Almere kent een bescheiden industrie sector in omvang, wel met focus
op hightech (hoogwaardige elektrotechnische industrie zoals Alfen, automotoren- en machineindustrie). Kansen liggen er ook in de groothandel voor Almere, in combinatie ook met slimme ICT
oplossingen (e-commerce).
Deze bedrijven werken op hun eigen markt. Hun kwaliteiten zijn voor andere bedrijven vaak niet
goed zichtbaar of te benutten. Hierdoor zijn de netwerken van bedrijven en kennisinstellingen niet
goed ontwikkeld. Interviews geven dit aan en dit past in het patroon van andere waarnemingen (zie
Regional Innovation Scoreboard 2016, indicator samenwerking waarop Flevoland 10e staat, en
transacties binnen en tussen bedrijfstakken in Almere, figuur 2.8 in hoofdstuk 2). Samenwerking blijft
uit. Bedrijven profiteren zo weinig van lokale netwerken en de nabijheid van omliggende
bedrijvigheid. Ook ontstaat er zo geen schaal in het cluster van bedrijven. Kortom, voor aantrekkelijk
en innovatief vestigingsklimaat ontbreekt het in Almere aan een groot trekkend bedrijf,
kennisinstelling of persoon die het voortouw kan nemen in de vernieuwing van de Almeerse
bedrijvigheid.
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3.3 Conclusie
Samenvattend zijn dit de belangrijkste punten over de vernieuwingskracht en het ondernemerschap
in Almere en Flevoland:
•
•

•

•

•

5

Flevoland scoort laag op de Entrepreneurial Ecosystem Index uit Stam (2017)5. De publieke
én private R&D uitgaven in Flevoland en Almere blijven achter bij het nationaal gemiddelde
door het ontbreken van grote R&D bedrijven en kennisinstellingen.
In Almere zijn de randvoorwaarden (instituties, ondernemerscultuur, infrastructuur en vraag)
over het algemeen goed of redelijk op orde, dankzij de ligging nabij Amsterdam en de
beschikbaarheid van ruimte voor nieuwe werklocaties. Netwerken, leiderschap, talent en
nieuwe kennis zijn onvoldoende ontwikkeld.
Hoewel nieuwe kennis en innovatie niet op grote schaal plaatsvinden in Almere, blinken
enige MKB-bedrijven uit en heeft Almere een specialisatie in de kennisintensieve sectoren
informatie- en communicatietechnologie en machine-industrie. Deze bedrijven werken sterk
op zichzelf en profiteren weinig van samenwerking en spillover. Een lokale trekker in het
ecosysteem ontbreekt.
Wel is er productief ondernemerschap in Almere aanwezig. De nieuwe groeibedrijven zijn
MKB-bedrijven die zich richten op nieuwe ICT-toepassingen. Almere is sterk in de harde
informatie- en communicatietechnologie dat zijn oorsprong kent in de telecommunicatie.
Buiten de ICT-gerelateerde industrie zijn er weinig snelle groeiers in Almere.
De meeste kansen voor vernieuwing liggen in sectoren waar Almere al sterk in is. Dit is de
sterke specialisatie in ICT-diensten en in slimme ICT-oplossingen voor andere sterke sectoren
als overige zakelijke diensten (automatisering en detachering), groothandel (e-commerce),
en machine-industrie (‘smart industry’).

Stam, E. (2017). Measuring Entrepreneurial Ecosystems. USE Discussion paper series, 17 -2011.
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4 Beroepsonderwijs
4.1 Hoger onderwijs in Almere
De uitstroom van HBO studenten draagt bij aan het ondernemerschap en vaardigheden (in het
bijzonder de domeinen techniek en economie) van het toekomstig arbeidsaanbod van Almere. Dit is
noodzakelijk voor de vraag naar gekwalificeerde werknemers van de stuwende bedrijvigheid in
Almere en vormt een basis voor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat.
De onderwijsfunctie van Almere voorziet in de lokale/regionale vraag naar afgestudeerden. Dat blijkt
uit de woonplaats en woonsituatie van de HBO studenten van Windesheim Flevoland. Meer dan 70
procent van de studenten is thuiswonend, veelal in Almere zelf. In totaal woont 50 à 60 procent van
de studenten in Almere, daarnaast zijn studenten afkomstig uit de omliggende gemeenten Lelystad,
Amsterdam, Huizen en Zeewolde.
Het aantal studenten in Almere maakt een sterke groei door sinds de oprichting van de hogeschool
Windesheim Flevoland in 2010. Daarnaast biedt het ROC Flevoland opleidingen aan op MBO-niveau
en heeft Aeres Hogeschool een locatie in Almere met HBO opleidingen op het gebied van natuur,
leefbaarheid, en voorziening van voedsel, water en energie. De groei van Windesheim Flevoland is
een belangrijke asset voor de ontwikkeling van het vestigingsklimaat van Almere. De verwachte
uitstroom van afgestudeerde, goed opgeleide HBO studenten naar de lokale/regionale arbeidsmarkt
zal de komende jaren groeien naar ca. 500-600 per jaar (tegenover 276 in 2017). De groei van het
aantal studenten in het hoger onderwijs zal de komende jaren sterk doorzetten.
Gezien de omvang van de stad Almere is er in principe, afgaande op de samenhang tussen
bevolkingsomvang en aantal voltijdsstudenten per stad, ruimte voor meer dan 20 duizend studenten
op lange termijn (tegenover 4380 in 2018). Almere is qua aantal inwoners en het aantal studenten
aan HBO/WO instellingen vergeleken met alle steden van 100.000 inwoners en meer in Nederland
(figuur 4.1). De stippellijn geeft het aantal HBO/WO studenten aan dat een stad zou hebben in
proportie tot het aantal inwoners. Het blijkt dat Almere (de rode stip in figuur 4.1) ver beneden de
stippellijn ligt. Deze positie betekent geenszins dat Almere zou moeten toewerken naar een positie
op de stippellijn of zelfs daar boven. Het betekent dat Almere onderdeel is van het verzorgingsgebied
van HBO/WO instellingen buiten Almere, namelijk Zwolle, Utrecht en Amsterdam. Voor het
vestigingsklimaat betekent dat, dat het hoger onderwijs fysiek op afstand ligt van de bedrijvigheid in
Almere. Het is echter bekend dat fysieke nabijheid tussen bedrijven en onderwijs gunstig is voor
bedrijvigheid vanwege de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, nieuwe bedrijvigheid
en innovatie. Het is om deze reden dat de groei van het onderwijs een belangrijke voorwaarde is
voor de ontwikkeling van het vestigingsklimaat van Almere; dat houdt derhalve een beperkte groei
van het onderwijsaanbod op HBO/WO niveau in ten opzichte van de bevolking.
Het verschil tussen Almere en de lijn omvat, als orde van grootte, circa 15.000 -20.000 studenten. Als
Almere doorgroeit naar bijvoorbeeld 350.000 inwoners, dan neemt dat verschil toe tot circa 30.000
studenten. Het huidige onderwijsaanbod bij Windesheim Flevoland, Aeres Hogeschool in Almere en
het MBO loopt echter momenteel tegen de capaciteitsgrenzen aan. Almere beschikt niet over
onderwijsaanbod op WO-niveau.
Wel zijn er initiatieven in Almere, zoals de Flevocampus. Dat is een samenwerking tussen Aeres
Hogeschool, Amsterdam Institute for Advances Metropolitan Solutions (AMS Institute), de gemeente
Almere en de provincie Flevoland. Deze campus beoogt de verzamelplek te zijn voor innovaties op
het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken (zie www.flevocampus.nl).
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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.
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Het aantrekken van een afzonderlijk kennisinstituut en onderwijs vanuit het bedrijfsleven zijn zeer
gewenst voor de uitbreiding van de kennisinfrastructuur. Het huidige groeipad heeft wel het risico
dat de onderwijscapaciteit achterblijft bij de groei van het aantal studenten en dat de kwaliteit van
het onderwijs onder druk komt te staan.

Figuur 4.2 Samenstelling studentenpopulatie hoger onderwijs naar woonsituatie in Almere en
Nederland in 2018

Bron: KENCES (2018) Landelijke monitor studentenhuisvesting 2018, bewerking NEO Observatory

Figuur 4.3 Ontwikkeling van de instroom, studentenpopulatie en afgestudeerden van Windesheim
Flevoland, realisatie 2012-2018 en meerjarenperspectief 2019-2022
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4.2 Omvang en samenstelling onderwijsaanbod
HBO en Aeres Hogeschool Almere
Er studeren in totaal 4380 studenten aan de twee HBO-instellingen van Almere in 2018 (Windesheim
Flevoland en Aeres Hogeschool Almere). Beide instellingen laten een sterke groei zien in de instroom
en studentenpopulatie. De uitstroom groeit naar verwachting de komende jaren naar ca. 500-600
afgestudeerden per jaar. Vanaf 2014-2015 is de eerste lichting studenten afgestudeerd die de
volledige studie aan Windesheim Flevoland heeft gevolgd. De belangrijkste domeinen op HBO-niveau
zijn economie (1390 ingeschreven studenten in 2017), techniek (920 studenten) en gedrag en
maatschappij (750 studenten). Daarnaast is er een sterke specialisatie in landbouw en natuurlijke
omgeving door de locatie Almere van Aeres Hogeschool. Hier studeerden in 2018 578 studenten,
vooral geconcentreerd in de opleidingen Toegepaste Biologie (369 studenten) en Biologie, voeding
en gezondheid (109 studenten).
In vergelijking met Nederland zijn de domeinen Techniek (inclusief informatie- en
communicatietechnologie en Landbouw en Natuurlijke omgeving ook oververtegenwoordigd in
Almere. Economie, Gedrag en Maatschappij, en Gezondheidszorg liggen rond het nationaal
gemiddelde en opleidingen tot leraar en taal en cultuur blijven achter.
MBO
Op MBO-niveau is er sprake van een terugloop in het aantal studenten in Almere. Het aantal
gediplomeerden op MBO-niveau afkomstig van het ROC Flevoland loopt terug in de jaren 20132017, sterker dan nationale trend van daling in het MBO onderwijs. Dit gebeurt hoofdzakelijk voor de
richting economie (-458 gediplomeerden). In de richting techniek is de afname beperkter (-59).
Niettemin wordt het aanbod van gediplomeerden in 2017 vooral bepaald door gediplomeerden in de
richting economie (40 procent). De richting techniek beslaat 18 procent van de gediplomeerden en
dat is onder het nationaal gemiddelde.
Op dit onderdeel worden in Almere verschillende initiatieven genomen om het aanbod van goed
geschoolde technici op peil te houden. De gemeente Almere heeft vorig jaar bijgedragen aan
aanvragen die zijn ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van het Rijk, namelijk
Techpack en Wetenschap & Techniek. Ook draagt de gemeente bij aan het ICT project ‘In de
Wolken’, gericht op leerlingen in het vmbo, havo en vwo om onder hen jong talent op te sporen en
te stimuleren voor een carrière in de informatie- en communicatietechnologie. Tot slot is er vanuit
het Rijk eind vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld (100 miljoen) voor de vmbo-scholen. Het
Baken (vmbo techniekvakschool in Almere) heeft het initiatief genomen om alle onderwijsbesturen
in Almere bij elkaar te roepen en er wordt op dit moment gewerkt aan een gezamenlijk plan voor
een aanbod en versterking van het techniekaanbod in de hele onderwijskolom in Almere (po-vombo-hbo).
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Figuur 4.4 Verdeling HBO studenten naar domein in 2017, Almere (in % en totaal aantal studenten)
en Nederland (in %, op basis van aantal gediplomeerden)
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Figuur 4.5 Ontwikkeling aantal gediplomeerden MBO naar richting, ROC Flevoland en Nederland,
2013-2017 (geïndexeerd, 2012/2013 op 100)
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Noot: cijfers van ROC van Flevoland, met 2 locaties in Almere en 1 locatie in Lelystad
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Figuur 4.6 Verdeling MBO-studenten naar domein in 2017, ROC Flevoland (in % en aantal) en
Nederland (in %), op basis van aantal gediplomeerden
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Noot: cijfers van ROC van Flevoland, met 2 locaties in Almere en 1 locatie in Lelystad

Het interview: MBO in Almere
Wat vraagt het bedrijfsleven op MBO niveau? Een interview leert dat bedrijven innovatie zoeken op
het gebied van zorg en ICT: robots, domotica. Deze mensen moeten niet alleen ICT beheersen, ze
moeten ook kunnen communiceren (‘praten’) met andere sectoren, zoals de bouw en de zorg. Aan
pure ICTers heb je niet veel, het gaat om intersectorale ICT, de toepassing. Een ander voorbeeld is de
combinatie ICT en groothandel, bijvoorbeeld het bedrijf Eye Collector. Het MBO richt zich met
bedrijven op het aanbieden van cross-overs. Het MBO heeft met korte lijntjes contact met circa
tachtig bedrijven in Almere. De specialisatie van ICT in Almere zit in vormgeving, technisch en
digitalisering. Mogelijkheden liggen voorts bij de veiligheid (Almere heeft het beste MBO op dat
gebied), gericht op de mogelijke uitbreiding van het vliegveld Lelystad, bij de horeca (restaurants),
waar Almere weinig van heeft. De kracht van Almere zit in de mentaliteit: het zijn initiatiefnemers, ze
hebben een pioniersmentaliteit. Anders waren ze niet naar Almere verhuisd. Het succesvolle Places to
Work, bekend in Almere, is begonnen met een leegstaand gebouw. Er zijn startende bedrijven op het
grensvlak van studenten en bestaande bedrijven gevestigd.
Het is overwegend MKB dat we vanuit het VMBO in het vizier hebben, grote bedrijven zien we niet zo
in ons netwerk. Een knelpunt is dat de vraag naar studenten van ons groot is, maar dat we structureel
vacatures voor docenten hebben. In Techniek en ICT zit groei. Als het om het imago als
vestigingsplaats gaat, heeft Almere kansen: Almere staat niet in de boeken als tech-hub, maar kan
het wel worden.
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Tabel 4.7 Aantal gediplomeerden MBO naar richting, 2013-2017, ROC Flevoland

economie
techniek
zorg en welzijn
Combinatie
Totaal

economie
techniek
zorg en welzijn

2013

2014

2015

2016

2017 2017-'13

aantal
1.075
337
656
148
2.216

955
283
579
187
2.004

768
226
516
182
1.692

692
418
513
46
1.669

617
278
508
136
1.539

-458
-59
-148
-12
-677

%
49
15
30
100

48
14
29
100

45
13
30
100

41
25
31
100

40
18
33
100

-8,4
2,9
3,4

Bron: DUO
Noot: cijfers van ROC van Flevoland, met 2 locaties in Almere en 1 locatie in Lelystad
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4.3 Conclusies
Samenvattend laat het onderwijsaanbod en studentenpopulatie in Almere het volgende zien:
•

•

•

•

•

•

•

De onderwijsfunctie van Almere is beperkt in aantal studenten en heeft een lokaal/regionaal
karakter. Veel studenten zijn thuiswonend en komen uit Almere en omliggende gemeenten
Lelystad, Amsterdam, Huizen en Zeewolde.
De verwachte uitstroom van afgestudeerde HBO studenten naar de regionale arbeidsmarkt
zal de komende jaren sterk groeien en is een belangrijke asset voor de ontwikkeling van het
vestigingsklimaat van Almere.
Op HBO-niveau is er in vergelijking met Nederland in Almere een specialisatie op de
domeinen Techniek (inclusief informatie- en communicatietechnologie), Landbouw en
Natuurlijke Omgeving. Daarnaast zijn de belangrijkste domeinen in omvang Economie en
Gedrag en Maatschappij.
Het huidige onderwijsaanbod bij Windesheim Flevoland en Aeres Hogeschool in Almere
loopt tegen de capaciteitsgrenzen aan en Almere beschikt nog niet over onderwijsaanbod op
WO-niveau.
Gezien de omvang van de stad Almere is er in potentie ruimte voor meer dan 20 duizend
studenten op HBO en/of WO-niveau op lange termijn (tegenover 4380 HBO studenten in
2018). Om deze potentie te realiseren zijn meer investeringen nodig in de
onderwijscapaciteit van Almere. Kwalitatieve doelstellingen dienen echter voorop te staan.
Hoewel de potentie voor uitbreiding van hoger onderwijs in Almere (zeer) groot is, houdt dat
nog geen doelstelling in. Volledige realisatie van deze potentie is niet noodzakelijk voor het
vestigingsklimaat. Uitbreiding van het hoger onderwijs in Almere is mogelijk voor zover
behoud van kwaliteit van de opleiding mogelijk is in verhouding tot de vraag van het
lokale/regionale bedrijfsleven staat en complementair is aan het bestaande aanbod van
hoger onderwijs in de Noordvleugel van de Randstad.
Het doel van uitbreiding van het hoger onderwijs in Almere is om interactie en synergie
tussen onderwijs en bedrijfsleven in Almere te creëren. Kennis spill-over, gunstig voor de
match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Almere, innovatie, nieuwe
bedrijvigheid en het investeringsklimaat in het algemeen, wordt door de nabijheid tussen
onderwijs en bedrijfsleven gefaciliteerd.
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5 Werklocaties in Almere
5.1 Formele en informele werklocaties
In het inleidende hoofdstuk is aangegeven dat economische groei tegenwoordig mede afhankelijk is
van ruimtelijke condities in de vorm van voordelen die ontstaan door nabijheid, dichtheid, variatie en
functiemenging. Dit denkkader wordt ook wel aangeduid als New Economic Geography en
onderbouwt de hernieuwde groei van stedelijke regio´s in de laatste decennia. De vraag is in
hoeverre deze ruimtelijke condities van toepassing zijn op het vestigingsklimaat van Almere.
Almere is in het verleden opgebouwd volgens andere ruimtelijke inrichtingsprincipes dan die volgens
New Economic Geography worden voorgeschreven. De inrichting van Almere is, zeker in het begin
van de ontwikkeling, gebaseerd op functiescheiding, waarin aanbod van monofunctionele ruimte
beschouwd wordt als een vanzelfsprekende factor voor het ontwikkelen van bedrijvigheid. Uit
verschillend onderzoek is echter gebleken dat door het toegenomen belang van thuiswerken, zzpcafé en kantoor aan huis, mede in gang is gezet door schaalverkleining van bedrijven en ICT, de
gemengde woon-werkwijk aan belang wint. Het is gebleken dat zulke bedrijvigheid een voorkeur
heeft voor locaties waar allerlei andere bedrijvigheid en ook andere functies, zoals onderwijs en
wonen, gevestigd zijn. Functiemenging is daar het resultaat van. Dit wil niet zeggen dat
monofunctionele bedrijfsterreinen overbodig zijn. De ontwikkeling van werkfuncties op gemengde
locaties is daar aan complementair.
Vanwege het belang van zulke informele locaties voor bedrijvigheid wordt in deze analyse van het
vestigingsklimaat van Almere expliciet en concreet naar de factor ruimte gekeken. Dat wordt gedaan
door de locatie van de bedrijvigheid nauwkeurig in beeld te brengen. Om de ruimtelijke factor,
namelijk enerzijds functiemenging (en variatie en dichtheid etc.) en anderzijds ruimte op zich, in
beeld te brengen wordt de vestiging van bedrijvigheid in Almere onderverdeeld in enerzijds
informele en anderzijds formele werklocaties. De kernvraag is of en in welke informele werklocaties
naast de formele werklocaties bijdragen aan de groei van bedrijvigheid in Almere.
Formele werklocaties zijn locaties die in het bestemmingsplan van een gemeente de specifieke
functie bedrijfsterrein en kantoorlocaties hebben. Informele werklocaties zijn alle overige locaties,
zoals woonwijken, winkelgebieden en gemengde locaties. De vestiging van bedrijven is in beeld
gebracht, waarbij ruimtelijke concentraties van verschillende bedrijven (hotspots), bijzondere
aandacht verkrijgen. Dergelijke concentraties worden beschouwd als indicatie voor de factor
nabijheid. De analyse van bedrijfsvestigingen naar locatie heeft daarbij twee invalshoeken:
I
II
-

Economische concentraties Almere
Vergelijking werkgelegenheid per vestigingsadres 2015-2018 (figuur 5.3)
Hotspots werkgelegenheid 2011-2018 (figuur 5.4)
Belangrijkste economische concentraties in 2018 (figuur 5.5)
Formele werklocaties: bedrijventerreinen en kantorenlocaties 2015-2018 (figuur 5.10)
Informele werklocaties: winkelgebieden, solitaire locaties en woonwijken 2015-2018 (figuur
5.11)
Bedrijven- en locatiedynamiek Almere
Bedrijvendynamiek: oprichtingen, opheffingen en verplaatsingen bedrijven 2015-2018 (figuur
5.6, figuur 5.7)
Locatiedynamiek: werkgelegenheidsmutaties per locatie 2015-2018 (figuur 5.8, figuur 5.9)
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5.2 Werklocaties in beeld
Formele werklocaties
De vier genoemde werklocaties Almere Stad Centrum, Gooisekant/Gooisepoort, Sallandsekant/
Veluwse Kant en De Vaart kunnen als de belangrijkste economische concentraties van Almere
worden beschouwd (zie figuur 5.5). Dit blijkt ook uit de werkgelegenheidsgegevens per werklocatie.
De belangrijkste formele werklocatie in termen van werkgelegenheid is De Vaart I-III, gevolgd door
Randstad, Gooisepoort, Gooisekant en Veluwse Kant. Dit zijn puntsgewijs de belangrijkste
constateringen:
•
•
•
•

•
•
•

35.671 full- en parttime werkzame personen en 2.512 uitzendkrachten werken op een
bedrijventerrein
Dat is 44% van alle werkzame personen (excl. uitzendkrachten), landelijk gemiddelde =
30%
en 51% van alle uitzendkrachten
Grootste formele werklocatie is De Vaart I-III met 5.675 werkzame personen (incl.
uitzendkrachten), gevolgd door Randstad (5.026), Gooisepoort (3.728) en Gooisekant
(3.596)
Groei werkgelegenheid op formele werklocaties 2015-2018 = 2.324 werkzame personen
(full- en parttime)
Grootste werkgelegenheidsgroei op Gooisepoort (+592), De Steiger (+477) en Randstad
(+359)
Grootste werkgelegenheidsdaling op Gooisekant (-816), De Paal (-218) en Gietersplaats
(-72)

Informele werklocaties
Bij de informele werklocaties springt Centrum Almere Stad er in positieve zin uit. Dit centrum biedt
werkgelegenheid aan bijna 12.000 werkzame personen buiten de bedrijventerreinen/
kantoorlocaties. Dit zijn puntsgewijs de belangrijkste constateringen:
•
•
•
•

•
•

45.792 full- en parttime werkzame personen en 2.384 uitzendkrachten werken op een
informele werklocatie (winkelgebied, solitaire bedrijfslocatie of in woning)
Dat is 56% van alle werkzame personen (excl. uitzendkrachten), landelijk gemiddelde =
70%
En 49% van alle uitzendkrachten
Grootste informele werklocatie is Centrum Almere Stad met 12.132 werkzame personen
(incl. uitzendkrachten), gevolgd door Muziekwijk-Noord (2.149), Parkwijk (2.129) en
Centrum Almere Buiten (1.763)
Groei werkgelegenheid op informele werklocaties 2015-2018 = 2.242 werkzame
personen (full- en parttime)
Groei werkgelegenheid op informele werklocaties 2015-2018 vooral in Centrum Almere
Stad met 478 werkzame personen (full- en parttime) en stedelijk gebied (woonwijken)

Sectoren naar locatie
Het blijkt dat industrie en groothandel, twee grote bedrijfstakken in Almere, hoofdzakelijk op
formele werklocaties zijn gevestigd (figuur 5.2). Het aanbod van ruimte op dit type locatie, als
onderdeel van functiescheiding als inrichtingsprincipe, heeft een gunstige uitwerking voor deze twee
bedrijfstakken. Voor andere soorten bedrijvigheid zijn informele werklocaties van relatief groter dan
wel overwegend belang. Twee andere grote bedrijfstakken, informatie- en communicatietechnologie
en Overige zakelijke diensten zijn min of meer gelijkelijk verdeeld over formele en informele
werklocaties.
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Figuur 5.1 Werkgelegenheid Almere is ten opzichte van Nederland overwegend gevestigd op
formele werklocaties
Aandeel werkgelegenheid naar vestiging op formele en informele werklocaties, Almere en Nederland,
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Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere

Figuur 5.2 Groothandel en industrie hoofdzakelijk op formele werklocaties gevestigd, overige
zakelijke diensten (uitzendbemiddeling) en ICT zowel op formele als op informele werklocaties
gevestigd.
Aandeel van werkgelegenheid van sectoren op formele werklocaties in Almere.
De stuwende sectoren met een aantoonbare sterke positie in Almere ten opzichte van de
Noordvleugel zijn rood weergegeven.
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Ontwikkeling 2015-2018 (figuur 5.4)
Door middel van een ruimtelijk-economische clusteranalyse van de werkgelegenheid op adresniveau
in de jaren 2011, 2015 en 2018 worden de bovengenoemde ruimtelijke concentraties opnieuw
zichtbaar als ‘hotspots’ (concentraties van verschillende bedrijven binnen een bepaalde afstand van
elkaar). Het aantal adressen dat als ‘hotspot’ kan worden beschouwd neemt met de jaren toe. Dit
wijst erop dat de omvang, de dichtheid en de nabijheid van de werkgelegenheid in Almere aan
belang wint. Dit is een sterke indicatie dat de trend van meer bedrijvigheid in gemengde locaties ook
in Almere plaatsvindt, ofwel, ook in Almere wint de (interne) agglomeratiekracht aan veld.
Dynamiek van oprichtingen en verplaatsingen (figuur 5.6 tot en met figuur 5.9)
In figuur 5.5 en figuur 5.6 worden concentraties van oprichtingen en verplaatsingen van bedrijven en
instellingen tussen 2015 en 2018 in kaart gebracht. De vier genoemde economische concentraties in
Almere Stad Centrum, Gooisekant/Gooisepoort, Sallandsekant/ Veluwse Kant en De Vaart, blijken
ook de meeste bedrijvendynamiek te kennen, als het gaat om oprichtingen en inkomende
verplaatsingen van bedrijven in deze drie jaar. Centrum Almere Stad, Gooisepoort en De Steiger
kennen de grootste dynamiek als het gaat om opheffingen en uitgaande verplaatsingen van
bedrijven en instellingen (figuur 5.6).
In 2018 zijn in Almere 19.386 vestigingen van bedrijven en instellingen geregistreerd, waarvan in
2015 al 11.934 bestonden. Dit betekent dat er sprake is van 7.452 oprichtingen en inkomende
verplaatsingen, 38% van de vestigingen is dus nieuw. Tussen 2011 en 2015 was dit 41% (Analysefase
Verdiepend onderzoek Economie, MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam). Van de 16.778 Almeerse
vestigingen in 2015 zijn er 4.843 opgeheven of uitgaand verplaatst, oftewel 29% is verdwenen. In de
periode 2011-2015 was dit 31%. Vanaf 2011 is er dus sprake van een positief vestigingssaldo.
Met de bedrijvendynamiek kunnen we ook in kaart brengen welke locaties door oprichtingen,
opheffingen en verplaatsingen de afgelopen drie jaar qua werkgelegenheid zijn gegroeid en welke
juist gekrompen, de zogenoemde locatiedynamiek. De werkgelegenheid als gevolg van
bedrijvendynamiek is op de formele werklocaties Gooisepoort en De Steiger het meest toegenomen,
gevolgd door verschillende kleinere vestigingen in Centrum Almere Stad (figuur 5.8). Daarentegen is
de grootste krimp als gevolg van opheffingen en uitgaande verplaatsingen (figuur 5.9) waarneembaar
op de locaties Gooisekant/Gooisepoort en Centrum Almere Stad. In dat laatste geval is dat toe te
schrijven aan crisis in detailhandel als gevolg van de opkomst van webwinkels. Gooisepoort en
Almere Stad Centrum kennen daarmee samen de grootste positieve én negatieve locatiedynamiek de
afgelopen drie jaar.
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Figuur 5.3 Werkgelegenheid Almere per vestigingsadres 2015 (boven) en 2018 (onder): weinig
verandering in spreidingspatroon

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere
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Figuur 5.4 Hotspots werkgelegenheid 2011 (boven), en 2018 (onder): aantal hotspots neemt toe,
Almere Poort ontwikkelt zich vanaf 2011

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere
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Figuur 5.5 Economische concentraties Almere 2018: Almere Stad Centrum (I), De Vaart (II),
Sallandsekant/Veluwse Kant (III), Gooisekant/Gooisepoort (IV)

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere

Het interview
Het beeld is inderdaad dat in Almere het aandeel werkgelegenheid op formele werklocaties groter is
dan landelijk en op die locaties ook sneller groeit, anders dan de landelijke trend. De ontwikkeling van
informele werklocaties heeft dan ook aandacht nodig. Transformatie kan niettemin te hard gaan,
want er is een voorraad ruimte en vastgoed nodig om het aanbod in de markt voor bedrijfsruimte in
stand te laten. Nu is het acquisitiebeleid ‘pakken wat we pakken kunnen’, omdat de concurrentie in
deze markt groot is. Wat nodig is, is de bedrijven ruimtelijk en functioneel te clusteren, dan kunnen
buren elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Dan gaat men elkaar informeren, en ontstaan
nieuwe verbindingen. Dat trekt vanzelf nieuwe bedrijven aan.
Nu is er teveel versnippering van bedrijven door Almere. Zo’n 90 procent van het management woont
niet hier, zodat het moeilijk is een business club op te richten. De sociale netwerken bestaan hier niet.
Dat is ons zorgpunt: het vertrekcijfer, men (management van bedrijven) woont in Leusden, Utrecht,
maar het zit in het bevorderen van netwerken en bedrijven verleiden zich te vestigen in Almere en
verleiden te blijven. Dan is de focus vanzelf minder op acquisitie, maar op bouwen. We moeten van de
liberale stoel af, en meer faciliteren, sturen en ontwikkelen in sociale netwerken.
Bijvoorbeeld, kleine metaalbedrijven komen af op grotere, en het ROC is gevraagd het curriculum te
herschrijven in samenwerking met deze bedrijven. Een probleem is dat de kwaliteit in het
arbeidsaanbod ontbreekt, daarom vertrekken bedrijven. De politiek kijkt teveel naar Amsterdam,
maar moet de hand in eigen boezem steken, en focus en concentratie in het beleid aanbrengen. Buzz
in het techniek onderwijs genereren.
Almere moet natuurlijk wel 30+ hectare reserveren voor groeiende bedrijven, maar de
functiescheiding is te ver doorgevoerd. Sociale netwerken worden daardoor weggeschoven, maar
dienen geaderd te zijn in de stad. Maakbaarheid zat er teveel in, maar bedrijven moet je verleiden,
met een rode loper. Samen met bedrijven Almere goed verkopen.
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Figuur 5.6 Bedrijvendynamiek Almere 2015-2018, oprichtingen en verplaatsingen: vooral Almere
Stad Centrum en Gooisepoort opvallende vestigingslocaties voor (grote) bedrijven

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere

Figuur 5.7 Bedrijvendynamiek Almere 2015-2018, opheffingen: vooral Almere Stad Centrum,
Gooisepoort en De Steiger vestigingslocaties met opgeheven of verplaatste bedrijven

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere
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Figuur 5.8 Locatiedynamiek Almere 2015-2018, groei werkgelegenheid op locatie door
bedrijvendynamiek; vooral Gooisepoort, De Steiger en Almere Stad Centrum

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere

Figuur 5.9 Locatiedynamiek Almere 2015-2018, verlies werkgelegenheid op locatie door
bedrijvendynamiek; vooral Gooisekant/Gooisepoort en Almere Stad Centrum

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere
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Figuur 5.10 Formele werklocaties: bedrijventerreinen en kantorenlocaties 2015-2018

Figuur 5.11 Concentraties van bedrijvigheid (rode stippen) buiten formele bedrijfslocaties (roze
omlijnd)

Bron: Rienstra RBB, Vestigingenregister Almere
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5.3 Conclusie
In Almere zijn formele werklocaties ruim voorhanden. Dat is relatief gunstig voor industrie en
groothandel, maar de groei van de economie vindt nationaal juist overwegend plaats op informele
werklocaties, ook stuwende bedrijvigheid. Met een overheersend aanbod van formele werklocaties,
waar een relatief groot deel van de werkgelegenheid is gevestigd en de werkgelegenheid er relatief
snel groeit, mist Almere de bijdrage van informele werklocaties aan de bedrijvigheid. De extra groei
dient derhalve uit die informele werklocaties te komen.
Het is de ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige morfologie die beperkend uitpakt voor de
bedrijvigheid op informele werklocaties. Het aanbod van formele werklocaties kan dat niet
veranderen.
Wel is het aantal concentraties van bedrijvigheid op informele werklocaties in Almere in de loop van
de tijd niettemin toegenomen. Dit wijst er op dat ook in Almere bedrijvigheid op informele
werklocaties kansrijk is. Het betekent dat de tendens tot ruimtelijke dichtheid van bedrijvigheid
(agglomeratievorming) ook in Almere bestaat. De extra bedrijvigheid in Almere dient te ontstaan op
informele werklocaties (de verhouding tot formele werklocaties wordt dan gunstiger). Daardoor
heeft het vestigingsklimaat van Almere een cruciaal ruimtelijk en stedenbouwkundig element. Naast
het in stand houden van het aanbod van formele werklocaties dient het aanbod van informele
werklocaties uitgebreid te worden. Nabijheid tot onderwijs, een breed scala aan voorzieningen,
wonen, diensten en andere bedrijvigheid, wordt juist op informele werklocaties ruimtelijk
gefaciliteerd.
Bij elkaar houdt het in dat de aandacht voor informele werklocaties niet een keuze is tussen deze
twee soorten werklocaties, maar dat aandacht voor de ruimtelijke condities van informele locaties en
nabijheid in Almere nodig is ten behoeve van extra stuwende bedrijvigheid. Zulke ruimtelijke
condities kunnen, schijnbaar paradoxaal, natuurlijk ook op formele werklocaties van toepassing zijn.
Het gaat immers om de ruimtelijke condities die nabijheid tussen bedrijven, onderwijs en allerlei
diensten en voorzieningen benutten.
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6 Een SWOT-analyse van het vestigingsklimaat en acties voor een
economische agenda
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6.1 SWOT-analyse

Sterkten
Economische ontwikkeling
• Extreme specialisatie in uitzendwezen en autolease. De sterke kant daarvan is de informatie
over het gebruik van auto’s (de energietransitie biedt hier een kans) en de vraag naar arbeid
bij bedrijven.
• Daarbuiten specialisatie in hoogwaardige industrie (elektrotechniek, machine industrie,
automotoren), groothandel en informatie- en communicatietechnologie (harde ICT in
informatietechnologie en informatie diensten, digitalisering analoog geluid). In deze sectoren
treffen we (inter)nationale hoofdkantoren/vestigingen aan, in het bijzonder groothandel en
industrie.
• Aanbod flexibele arbeid voor bedrijven in de regio.
• Ondernemingen in ICT–toepassingen, harde techniek, en aanwezigheid hightechindustrie/
ingenieurs.

Vernieuwing en ondernemerschap
• Vraag naar opleidingen in techniek, relaties groeien snel tussen onderwijs en mkb-bedrijven.

Ruimtelijke voorwaarden
• Interne agglomeratiekracht neemt waarneembaar toe. Clustering in bebouwd gebied.
• Formele werklocaties: ruimte voor grote bedrijven, bereikbaarheid.

Zwakten
Economische ontwikkeling
• Stuwende bedrijvigheid en werkfunctie van Almere blijven achter ten opzichte van de
Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam.
• Overspecialisatie in uitzendwezen; dat bevordert de conjunctuurgevoeligheid vanwege
flexibele arbeid. Flexibele arbeid is geen kweekbed voor nieuwe vaardigheden.
• Gebrek aan samenhang tussen bedrijfstakken: alleen tussen
uitzenders/groothandel/zakelijke diensten.
Vernieuwing en ondernemerschap
• Kennisinfrastructuur en een groot trekkend bedrijf of kennisinstelling ontbreken.
• Overige zakelijke diensten en groothandel hebben lage kennisintensiteit en creëren vraag
naar flexibele arbeid. Flexibele arbeid doet geen kennis en vaardigheden op en is
conjunctuurgevoelig.
• Lage R&D intensiteit, private R&D blijft achter, geen trekkende kennisinstellingen. Flevoland
staat aan de onderkant van de middenmoot van de Entrepreneurial ecosysteem ranglijst van
Nederlandse provincies.
Ruimtelijke voorwaarden
• Gebrek aan profilering, dichtheid en ruimtelijke clustering > onvoldoende synergie
• Aandeel en groei werkgelegenheid op informele werklocaties blijft in Almere tegen de
nationale trend in achter.
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Kansen
Economische ontwikkeling
• Aanwezigheid hightech elektrotechniek (Alfen) en ingenieursbureaus voor energietransitie
(duurzaamheid) en mobiliteitscluster (autolease, Mitshubishi) en specialisatie in ICT
(informatie technologie, diensten informatie, digitalisering analoge informatie).

Vernieuwing en ondernemerschap
• Groei HBO en MBO techniek/ICT, trekkende kennisinstelling. Potentie is enorm gezien de
potentiële vraag bij ICT, maar ook hightech bedrijven.

Ruimtelijke voorwaarden
• Grote capaciteit voor informele werkgelegenheid in huidige stad. Verder ontwikkelen
dichtheid en informele werklocaties.
• Woningnieuwbouw in gevarieerde en hoge dichtheid met het oog op informele werklocaties
in een mix van huishoudens, diverse bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs, voorzieningen
en infrastructuur op loop/fietsafstand.
• Amsterdam heeft meer groeipotentie dan het aan kan: voor Almere is dit een kans voor
stuwende werkgelegenheid in hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie en
hoogwaardige industrie gericht op de energietransitie.

Bedreigingen
Economische ontwikkeling
• Vastlopen in huidige specialisatie van uitzendwezen en reservoir van flexibele arbeid.

Vernieuwing en ondernemerschap
• Missen van kansen op alternatief groeipad op basis van kennis en hoogwaardige groei.
• Aanbod onderwijs blijft achter. Conservatieve inschatting instellingen, achter de groei
aanlopen, groei risico voor kwaliteit (vacatures onderwijs).
• Het missen van groei door gebrek aan netwerken, trekkend groot bedrijf (of organisatie) en
te weinig synergie in informele werklocaties.

Ruimtelijke voorwaarden
•
•

Economische groei steunt op dynamiek en dichtheid in stedelijke centra: centrum
Amsterdam, Utrecht vanwege dichtheid en synergie.
Almere is onvoldoende in staat tot het realiseren van stedelijke dichtheid en dynamiek, die
nodig is voor extra stuwende bedrijvigheid.
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6.2 Acties voor de korte termijn
Het vestigingsklimaat van Almere in het heden én van Almere in de toekomst wordt niet verbeterd
door één enkele actie. Een ‘silver bullet’ bestaat niet. De strategie is het uitvoeren van maatregelen
op vier verschillende fronten, waarvan de integratie en uitvoering een projectbureau vergt.
1 Kennisinfrastructuur verbeteren
Dat gebeurt ten eerste door onderwijs op alle niveaus uit te breiden, met name op het gebied van
techniek en economie, een kennisinstelling binnen te halen en, samen met een groot bedrijf, in de
rol als trekker van de kennisinfrastructuur te positioneren. Het doel ervan is het aanbod van
gekwalificeerd personeel en ondernemers te vergroten. Ten tweede dient de verwevenheid tussen
bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen te worden vergroot. Zij hebben elkaar nodig, vanwege de
mensen en de interactie tussen mensen. De synergie die daardoor ontstaat is de voedingsbodem
voor extra bedrijvigheid.
2 Netwerken uitbreiden
Almere moet extra inzetten op het laten ontstaan van netwerken tussen studenten, ondernemers,
bedrijven, et cetera onderling en met elkaar binnen Almere en in de regio. Hierdoor ontstaat het
vertrouwen waarin kennis spill-over en broedplaatsen kunnen floreren. Daarbij gaat het om
clustering op thema’s en ‘cross-overs’, zoals de Flevocampus, en het opzetten van professionele
netwerken zoals business clubs, formeel en informeel, lokaal en regionaal.
3 Profilering op moderne industrie 21e eeuw, duurzaamheid, informatie- en
communicatietechnologie en groothandel: pionieren in Almere.
Almere heeft nu nog geen duidelijk profiel, zodat bedrijven zich nergens aan kunnen verbinden of
zich door aangetrokken voelen. Daar is wel aanleiding toe: Almere heeft kansrijke specialisaties en
staan nog onvoldoende op het netvlies. Deze specialisaties dienen uitgestraald en bekender te
worden en centraal te worden gesteld in de regionaal-economische ontwikkeling op locaties. Zo
ontstaat er een ‘place to be’ voor die specialisaties.
4 Stedenbouw mag niet louter woningbouw zijn.
Almere dient kennis spill-over door nabijheid te vergroten in bestaand stedelijk gebied en te creëren
in nieuw stedelijk gebied. Dat vergt een nieuwe invalshoek op stedelijk-economische ontwikkeling,
daar bedrijvigheid niet alleen op geplande locaties ontspruit, maar overwegend in gemengde
stedelijke wijken als gevolg van de juiste randvoorwaarden. Dan gaat het om verdichting, variatie in
functies en stedenbouwkundige vorm. De maakbare en monofunctionele stad is verleden tijd.
5 Organisatie: een projectbureau
Om de ontwikkeling van kennis, ondernemerschap geïntegreerd te ontwikkelen is een organisatie
nodig die dit uitvoert en bewaakt. De contouren van deze organisatie beslaan de volgende functies:
HBO, MBO, grote trekkende bedrijven (hoogwaardige industrie en ICT), gemeente (Economisch
bureau Almere, vastgoed en financiering), ondernemers in de rol van maatschappelijke
projectontwikkelaars (50/50 belang) en stedenbouwers die weten wat kennis spill-over is. De taak
van deze organisatie is het creëren en ontwikkelen van de relatie onderwijs-bedrijfsleven door
middel van netwerken, locaties en vastgoed.
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6.3 Toekomstperspectief op lange termijn: consequenties voor stuwende bedrijvigheid
Het toekomstperspectief van de uitvoering van de woningbouwopgave betekent dat, bij realisatie,
Almere in de toekomst circa 100.000 tot 150.000 inwoners rijker is. Dat vergt een enorme groei van
de werkgelegenheid, in het bijzonder de stuwende werkgelegenheid. De verzorgende
werkgelegenheid groeit, zo wordt aangenomen, mee met de bestedingen van de inwoners. Dat vergt
geen bijzondere inspanning. Het plannen van ruimte voor non-profit functies en consumptieve
diensten volstaat. Het aanbod van voorzieningen en de bedrijvigheid daarvoor volgt de vraag in
Almere.
Dat geldt niet voor de stuwende werkgelegenheid. Almere kent nu reeds het laagste aantal
arbeidsplaatsen ten opzichte van de totale bevolking van alle steden in de Noordvleugel. De
vermoedelijke oorzaak is de achtergebleven kennisinfrastructuur en de stedenbouwkundige
morfologie door de monofunctionaliteit en functiescheiding. Juist de werkgelegenheid op informele
werklocaties blijft er achter.
Almere, nu reeds in de top-tien van Nederlandse grote steden, groeit naar een omvang van ongeveer
350.000 inwoners in 2040. Deze bevolkingsgroei herbergt een grote potentie: ‘human capital’ en
kennis die ontwikkeld kan worden tot extra stuwende bedrijvigheid. De vraag is of deze potentie
optimaal ontsloten wordt. Indien dat niet plaatsvindt, zullen deze inwoners buiten Almere emplooi
zoeken en zal er extra pendel zijn. Niet alleen Almere mist dan groei, maar ook de regio. Niet alle
groei die Almere dan zou missen verschuift naar andere regio’s omdat het extra effect van de
synergie tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in Almere zelf dan als gemiste kans voor iedereen
in én buiten Almere telt.
Deze analyse maakt het aannemelijk en zelfs waarschijnlijk dat als de extra bevolking in Almere
gevoed wordt met extra kennis en onderwijs in Almere, en als netwerken binnen Almere en met de
regio vorm krijgen en sterker worden, er vertrouwen ontstaat en daardoor extra stuwende
werkgelegenheid die bijdraagt aan de Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam.
Door de nabijheid, kennis en vertrouwen kan in netwerken synergie ontstaan, hetgeen een nieuwe
voedingsbodem voor ondernemerschap en innovatie vormt (een ‘ecosysteem’). Indien dat aansluit
bij de huidige specialisaties van Almere, in het bijzonder bij bedrijvigheid van de toekomst, zoals de
elektrotechniek voor de energietransitie, ontwikkeling van data gerichte informatietechnologie en
diensten (digitalisering), mobiliteit van de toekomst en de definitieve groene stad, kan in de
toekomst er een omvangrijk modern 21e eeuws cluster ontstaan dat complementair is aan de
specialisaties zoals die nu al bestaan in de Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam. De
speerpunten in het Coalitieakkoord vallen daar zeker onder, maar duidelijk is dat er meer
speerpunten zijn, zoals bleek uit de gevonden specialisaties. De ontwikkeling van onderwijs, met een
accent op techniek (variërend van exacte vakken, technische vaardigheden, biologie, en software op
MBO, HBO en WO niveau) en economie, is een sine qua non.
Ruimtelijk houdt dat de ontwikkeling en creatie van informele werklocaties, waaronder de benutting
van tweede-generatie vastgoed, in. Het komt voor 2040 aan op kennis-infra, onderwijs, cross-overs,
ruimtelijke clustering, profilering, sociale netwerken, dichtheid en synergie op met name informele
werklocaties voor de extra bedrijvigheid. Dit draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit van wonen en
werken in het Almere van de toekomst.
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