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meer bedrijvigheid en 
versterken bedrijven

ONZE KRACHT: EEN ECONOMISCH CENTRUM 
IN EEN HOOGWAARDIG LEEFKLIMAAT
Ondernemen is kansen zien en kansen pakken. Daarvoor 
willen we ondernemers faciliteren, de ruimte bieden en 
ondersteunen waar we kunnen. Vanuit de gemeente, het 
georganiseerde bedrijfsleven, onderwijs en onze sterke 
netwerken. Apeldoorn is strategisch gunstig gelegen. Op 
een kruising van hoofdverkeersaders A1/A50 en tussen 
de economische kerngebieden van de Randstad en Oost- 
Nederland en verderop Duitsland. Onze economie kenmerkt 
zich door veel MKB-ondernemers en maakbedrijven, in 
combinatie met een fors aantal commerciële en niet 
commerciële dienstverleners. De veelzijdige economie met 
vijf topsectoren (IT, Zorg, Maak, Transport & Logistiek en 
Toerisme) willen we stimuleren, versterken en faciliteren. 
Op dit moment telt onze stad een kleine 93.000 banen. 
Met onze buursteden werken we samen in de Cleantech 
Regio aan een duurzame economie en samenleving met 
duurzame energiebronnen. De gemeente Apeldoorn biedt 
haar bewoners een uitstekend woon- en leefklimaat in een 
unieke omgeving met een hoge natuurlijke belevingswaarde. 
Als we kijken naar onze economie en de grote 
ontwikkelingen op het vlak van technologie, duurzaamheid, 
ecologie en economie dan zien we groeikansen op het 
gebied van Circulariteit, Veiligheid en Innovatie om onze 
economie te versterken.  

Apeldoorn is in economisch 
opzicht een sterke stad met volop 
kansen voor uitbouw van onze 
positie. Tegelijkertijd hebben we 
te maken met een aantal stevige 
uitdagingen die vragen om een 
publiek private samenwerking 
en aanpak.

Een gezamenlijke 
Uitvoeringsagenda 
Samen maken we ons hard voor een 
sterk economisch- en vestigingskli-
maat in de gemeente Apeldoorn. Een 
centraal gelegen stad die werkt aan 
een duurzame economie en een samen- 
leving met duurzame energiebronnen. 
Met een gevarieerd aanbod aan 
werklocaties in een unieke omgeving 
met een hoge natuurlijke belevings-
waarde. Dat is Apeldoorn. Een stad 
waarin we nieuwe werkgelegenheid 
willen creëren door nieuwe bedrijven 
aan ons te binden, bedrijvigheid te 
stimuleren en gevestigde bedrijven en 
instellingen te versterken. Dat is 
Apeldoorn. Samen maken en houden 
we onze stad sterk.

De Economische Alliantie, bestaande 
uit VNO-NCW Stedendriehoek, de 
Bedrijvenkring Apeldoorn, Aventus en 
de gemeente Apeldoorn, is initiatief-
nemer en hoeder van de Uitvoerings-
agenda Economie Apeldoorn 2017-
2022. In 2017 gelanceerd om zicht- 
baarheid te geven aan bedrijven, in-
stellingen en initiatieven die onze stad 
economisch versterken. Hiervoor willen 
we tot 2023 minimaal 60 projecten 
ondersteunen en tot stand brengen 
die onze economische positie verder 
uitbouwt en bedrijvigheid stimuleert. 
We versnellen, vertellen en verbinden 
projecten en initiatieven in de gemeen-
te Apeldoorn die invulling geven aan 

de Uitvoeringsagenda Economie 
Apeldoorn. Twee jaar na lancering van 
onze ambities presenteren we graag 
de projecten en initiatieven die we de 
afgelopen periode hebben onder-
steund. Ook de komende periode blijven 
we met onze partners werken aan 
onze speerpunten voor een optimaal 
ondernemersklimaat in Apeldoorn!  



2. 
1.    

samen sterk
Onze ambitie is dat we er samen in slagen 
om van Apeldoorn in economisch opzicht 
de meest toekomstvaste stad van Nederland 
te maken. Een stad die zijn eigen toekomst 
creëert en zich niet laat verrassen door 
razendsnelle veranderingen in economie 
en samenleving. Een stad die tegen een 
stootje kan door een gevarieerde en 
moderne arbeidsmarkt, die maximaal 
inzet op duurzaamheid en circulariteit, 
waar bedrijven en instellingen zich graag 
vestigen en waar iedereen de kansen 
krijgt om actief mee te doen.

Om deze ambitie te 
realiseren focussen we 
ons op drie speerpunten:

VERNIEUWEN EN VERSTERKEN 
VAN DE ARBEIDSMARKT

Sectoren als retail en financiële 
dienstverlening ondergaan in luttele 
jaren een enorme transformatie als 
gevolg van moderne online-
technologie en veranderend 
consumentengedrag. Waarbij 
gevestigde partijen het loodje 
leggen en nieuwe snel opkomen. 
Waarbij veel administratieve en 
dienstverlenende banen verdwijnen 
ten gunste van bijvoorbeeld ICT 
en logistiek. Daarnaast zien een 
verschuiving van arbeid in 
loondienst naar zelfstandig- en 
flexwerk. Het aantal flexibele 
werknemers is de afgelopen jaren 
toegenomen naar bijna twee 
miljoen. Ook het aantal zzp’ers is 
flink toegenomen: van ruim 630 
duizend in 2003 naar 1,1 miljoen 
in 2018. 
Ook zetten we in op de verhoging 
van instroom en behoud in de 
tekortsectoren, zoals de techniek, 
zowel vanuit het initieel onderwijs 
als zij-instroom. We werken samen 
aan een adequaat opleidingsaanbod 
en versnelling van onderwijs op 
marktontwikkelingen. We willen 
investeren in kansrijke bedrijven, 
ondernemers en initiatieven. Maar 
ook in permanente educatie van 
onze beroepsbevolking. Opdat deze 
zo goed mogelijk kan meebewegen 
met de vraag vanuit bedrijven en 
instellingen.

een stad die zijn eigen 
toekomst bepaalt

REALISEREN VAN EEN EXCELLENT 
VESTIGINGSKLIMAAT EN VESTIGINGSPLAATS

We prijzen ons gelukkig met een centrale ligging in 
ons land op een belangrijk logistiek knooppunt. In een 
natuurlijke omgeving waar het goed wonen en leven 
is. Deze voordelen zullen we de komende jaren 
moeten uitdragen en uitbouwen. 
Maar onze gunstige ligging alleen is niet voldoende. 
De wereld verandert in een rap tempo. Grote 
ontwikkelingen als digitalisering en kunstmatige 
intelligentie hebben impact op de economie. We 
moeten zorgen voor een klimaat waarin het goed 
ondernemen is, zowel fysiek als digitaal. Waarbij meer 
in mogelijkheden wordt gedacht dan in bureaucratie. 
Met moderne, duurzame en gevarieerde werklocaties 
die klaar zijn voor de toekomst en qua voorzieningen 
elk vergelijk kunnen doorstaan. En waarbij intensief 
wordt samengewerkt tussen bedrijven, instellingen 
en overheid en elkaars kracht wordt benut.

De speerpunten bieden focus en ambitie, maar  
ook urgentie op grote uitdagingen als een toekomst-
bestendige arbeidsmarkt en toekomstbestendige 
werklocaties. Maar bovenal biedt deze agenda ruimte 
om zelf een bijdrage te leveren. We geloven in ‘de 
kracht van onderop’. Zo werken we intensief samen 
aan het stimuleren van meer bedrijvigheid en het 
versterken van onze bedrijven. Zo houden we onze 
stad sterk! 

+  Realiseren van een excellent  
vestigingsklimaat en vestigingsplaats

+  Vernieuwen en versterken van  
de arbeidsmarkt 

+  Inzet op duurzaamheid en circulariteit

Om groeikansen te verzilveren is 
een sterke samenwerking nodig 
tussen overheid, bedrijfsleven, 
onderwijs en organisaties in 
bijvoorbeeld de zorg. De Uitvoe- 
ringsagenda Economie Apeldoorn 
is in 2017 tot stand gekomen in 
samenwerking met honderden 
vertegenwoordigers uit de 
verschillende geledingen van  
de Apeldoornse economie. 
We houden vast aan de opgestelde 
ambitie en speerpunten uit 2017 
om een bijdrage te leveren aan 
Apeldoorn als ondernemende stad.  



3. INZETTEN OP DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT

De wijze waarop we op dit moment produceren en 
consumeren is op langere termijn niet houdbaar omdat 
de voorraden natuurlijke grondstoffen eindig zijn. Dit vergt 
enerzijds nieuwe technologieën en anderzijds een 
verandering in houding en gedrag. In Apeldoorn willen we 
in de kopgroep blijven als het gaat om duurzaamheid en 
circulariteit. Dat deden wij al in het begin van deze eeuw 
met ons duurzaam bedrijventerreinconcept op de 
Ecofactorij. Nu doen we dat bijvoorbeeld door bedrijven
 te ondersteunen in grondstoffenuitwisseling en leveren 
we een bijdrage aan ondernemerscollectieven op 
bedrijventerreinen om concrete invulling aan de 
energietransitie (als Smart Grid) te geven. 

In 2022 is Apeldoorn in economisch 
opzicht een toekomstvaste stad

Versteking en 
vernieuwing
arbeidsmarkt

Permanente 
educatie en 
scholing

Inzetten op
succesrijke
sectoren/diensten

Investeren in 
duurzame
oplossingen

Duurzaamheid, 
circulariteit

Doorontwikkelen
Cleantech

Innovatief
klimaat:
‘proeftuin’

Flexibele
inzetbaarheid

2 Een ondernemersklimaat dat mini-
maal met een 8 wordt beoordeeld.

Vanwege soepele vestigingsvoorwaarden, moderne 
faciliteiten, ruimte voor innovaties of samenwerking. 
In de ondernemerspeiling van 2015 scoorden we een 7,2. 
In 2018 hebben we een nieuwe ondernemerspeiling 
georganiseerd. In die meting scoren we een 7,4. Op naar de 8!

3 Kwalitatief 
hoogwaardig 
beroepsonderwijs 
(MBO en HBO) met 
een toonaangevende 
positie in Nederland

Goed (bij)geschoolde arbeidskrachten 
die hun beroep verstaan zijn een 
noodzakelijke voorwaarde voor een 
sterke arbeidsmarkt. Voortdurende 
scholing tijdens het werkzame leven 
is vanzelfsprekend. 
Een opgave waar we concreet werk 
van maken. Met mooie initiatieven 
als NewTechPark in Apeldoorn, hoger 
onderwijs trajecten toegespitst op 
de behoefte van het bedrijfsleven en 
intensieve contacten met het brede 
onderwijsveld om Apeldoorn op de 
kaart te zetten.

Om de ambitie te realiseren zijn bij de lancering van 
de Uitvoeringsagenda Economie Apeldoorn in 2017 
een aantal concrete doelstellingen geformuleerd 
waaraan we het succes van de agenda afmeten.

1 60 projecten (2017-2022) die 
bijdragen aan onze ambitie

Deze kunnen zowel privaat, publiek als publiek-privaat van 
karakter zijn. Afhankelijk van inhoud kunnen ze kortlopend 
zijn, meerjarig, gericht op experimenten en pilots, onder-
zoeksopdrachten, fysieke uitvoering, lobby, etc. Trekkers 
of initiatiefnemers van de projecten kunnen bedrijven zijn, 
ondernemersverenigingen, samenwerkingsverbanden als 
Cleantech Apeldoorn, het Toeristisch Platform Apeldoorn, 
Apeldoorn IT, Zorg Platform, onderwijsinstellingen, etc. Er 
ontstaat op die manier een rollende en steeds veranderende 
agenda van projecten en nieuwe initiatieven.
De uitvoeringsagenda heeft als doel om te stimuleren, verbinden 
en communiceren. We streven daarom naar een voortdurende 
stroom aan projecten die onze economie helpen te versterken. 
De teller staat inmiddels op ruim 20 projecten en we hebben 
nog een paar jaar te gaan. Meld je project aan via 
doen@ondernemen055.nl om mee te doen!

op koers

Excellent 
vestigingsklimaat
en -plaats

Excellent
ondernemers-
klimaar

Up to date
bedrijven-
terreinen

Actieve
citymarketing



4 Een lokale overheid 
die in de top van 
Nederland staat wat 
betreft bestuurlijke 
vernieuwing en 
samenwerking

Niet regels en procedures staan 
centraal, maar het ‘mogelijk 
maken’ binnen heldere kaders. 
Dat vergt durf om te vernieuwen 
of experimenteren. Apeldoorn wil 
ruimte bieden voor het experiment, 
de ontmoeting en ondernemerschap. 
Het samenwerkingsverband binnen 
de economische alliantie en met 
partners, een fysieke ontmoetings-
plaats in het ondernemershuis en 
digitaal via het ondernemersplatform 
Ondernemen055 én de wens van het 
college voor een experimenteerartikel 
in de Algemene plaatselijke verorde-
ning zijn hier voorbeelden van.

5 Minimaal 50 % 
(=5.000) van de in 
Apeldoorn gevestigde 
bedrijven en 
instellingen levert 
een actieve bijdrage 
aan projecten en 
initiatieven.

Samen maken we de stad toekomst-
vast. Dat vraagt om een breed 
draagvlak, een brede bijdrage vanuit 
de private sector en sterke uitvoe-
ringsorganisatie. Georganiseerd zijn 
we! Het netwerkboekwerk van 
Ondernemen055 biedt een mooi 
overzicht van actieve samen-
werkingsverbanden. Steeds meer 
‘verbinders’ staan op om netwerken, 
bedrijven, organisaties en instellingen 
aan elkaar te verbinden om gezamen-
lijk een bijdrage te leveren aan 
projecten en initiatieven. 

doen!
Ambities en plannen zijn mooi, 
maar uiteindelijk gaat het om 
het realiseren hiervan. De kracht 
van onze Apeldoornse economie 
zit in het opzetten en uitvoeren 
van projecten die bijdragen aan 
onze ambities. Door relevante 
projecten en aansprekende 
initiatieven versterken we 
economisch Apeldoorn en laten 
we zien dat we samen actief 
werken aan een toekomst 
vaste economie. 



Made in Apeldoorn
Apeldoorn heeft veel bedrijven die exporteren en contacten hebben 
met buitenlandse afnemers. Ondernemers kunnen contact met elkaar 
hierover hebben, kennis delen en samenwerken. Voor het versterken 
van de exportkracht start het project Made in Apeldoorn: 
het opzetten van een fysiek en digitaal overzicht van exporterende
bedrijven met een overzicht van producten/diensten en exportlanden 
en worden jaarlijks ‘exportmeetings’ georganiseerd. 
Ga voor meer informatie naar: madeinapeldoorn.com
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen

Apeldoorn 5G stad
De 5G-technologie biedt talloze mogelijkheden voor een nieuwe 
generatie communicatienetwerken. Het is 50 maal sneller dan de 
4G-communicatie waardoor het past en aansluit bij het werkveld van 
Internet of Things (IoT) en de steeds toenemende communicatie. De 
toepassingsmogelijkheden zullen innovatie, nieuwe bedrijvigheid en 
diensten opleveren. Concrete toepassingsmogelijkheden en kansen 
die 5G biedt voor het Apeldoornse bedrijfsleven worden onderzocht 
door het Centre of Excellence. 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen 

Apeldoorn Financieel Fit
Apeldoornse maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijven 
zetten zich gezamenlijk in om de armoede in de stad te bestrijden en 
te verzachten. Want armoede raakt ons uiteindelijk allemaal: van 
de mensen zelf, tot hulpverleners, werkgevers, kredietverstrekkers, 
woningcorporaties, banken, energiemaatschappijen, leerkrachten én 
de lokale overheid. Samen met Stimenz, Foenix, gemeente Apeldoorn, 
Rabobank Apeldoorn en omgeving, MEE Veluwe, Stichting Over Rood, 
Humanitas Schuldhulpmaatje, Samenwerkende Woningcorporaties, 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn zetten de initiatief-

Projecten die bijdragen 
aan het realiseren van 

een excellent 
vestigingsklimaat 
en vestigingsplaats

nemers van de Uitvoeringsagenda 
Economie gezamenlijk de schouders 
onder het aanpakken van armoede en 
de preventie van schulden. 
Ga voor meer informatie naar: 
apeldoornfinancieelfit.nl 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn:           
 versnellen en verbinden 

Glasvezelnetwerk
Glasvezelnetwerken met snelle verbin-
dingen (50 tot > 1.000 Mbit/
seconde) zijn dragende faciliteiten voor 
de concurrentie- en ondernemerskracht. 
Het maakt ook dat bedrijventerreinen 
en recreatielocaties aantrekkelijkheid 
zijn en blijven voor nieuwe gebruikers 
en bezoekers. Er liggen inmiddels 
netwerken op Apeldoorn-Noord, 
Stadhoudersmolen en Apeldoorn-Zuid.
Rol Economische Alliantie Apeldoorn:   
 vertellen

Ondernemershuis
Voor en door ondernemend Apeldoorn. 
De hotspot op het Zwitsalterrein is dé 
plek voor individuele ondernemers, 
ondernemersverenigingen, sector-
platforms, startupinitiatieven, gemeente 
Apeldoorn, en andere partijen om elkaar 
kunnen ontmoeten en projecten te initi-

eren. Doel is om tot kruisbestuiving en samenwerking te komen 
om het ondernemersklimaat in Apeldoorn te versterken.
Ga voor meer informatie naar: ondernemershuis-apeldoorn.nl 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen en verbinden 

Ondernemerspeiling 2018
Wat maakt Apeldoorn nou aantrekkelijk als ondernemersstad? Hoe 
tevreden zijn de bedrijven en instellingen over de dienstverlening en 
het beleid van de gemeente Apeldoorn en welke redenen heeft het 
bedrijfsleven om zich in Apeldoorn te vestigen? Eén ding is zeker: 
het vestigingsklimaat is volgens de ondernemers beter dan in 2015.
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: vertellen

Apeldoornse ondernemers voor de klas
Voor diegene waar het ondernemen in het bloed zit heeft Aventus de 
eenjarige kopopleiding Vakman Ondernemer. Het eigen bedrijf staat 
centraal gedurende de opleiding. Klaar met de opleiding? Dan beheren 
de vakmannen en vrouwen alle facetten voor het runnen van een eigen 
onderneming. Om dit te bereiken worden de toekomstige ondernemers 
gekoppeld aan het lokale en regionale bedrijfsleven door het geven van 
gastlessen en mentorschap. 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: verbinden en vertellen

Ondernemen055
Ondernemen055 is een centraal ondernemerslabel en online platform, 
gefaciliteerd door o.a. de Economische Alliantie - een samenwerkings-
verband tussen gemeente Apeldoorn, Bedrijvenkring Apeldoorn en 
VNO-NCW Stedendriehoek. Het label doet dienst als onafhankelijke 
verbindingsfactor voor ondernemend Apeldoorn en is vooral een plek 
voor én door ondernemers. Doel van het volledig vernieuwde platform 
is het informeren, verbinden, betrekken, inspireren en faciliteren van 
zakelijk Apeldoorn. Het platform is doorontwikkeld tot een volwaardig 
merk voor zakelijk Apeldoorn. ondernemen055.nl 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: verbinden en vertellen

doen!



Verbrede Leerpaden
Zorgplatform Apeldoorn heeft het project Verbrede Leerpaden opgezet. 
De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat 
leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maat-
schappelijk domein) een gedegen praktijkopleiding krijgen. De opleiding 
zelf is praktijk gestuurd en vraaggericht. Dit betekent dat de leerling 
meer regie krijgt. Gericht op wat hij of zij nodig heeft qua leer- en 
praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier 
komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio 
ingezet kunnen worden. De zorgorganisaties hebben leerplekken zowel 
op mbo- als hbo-niveau. De resultaten? Zorgmedewerkers hebben een 
weloverwogen keuze voor een specifiek beroep kunnen maken. Juist 
doordat zij meerdere kanten van de zorg hebben ervaren. In september 
2018 zijn 25 mensen gestart met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen 

Technodiscovery Apeldoorn
TechnoDiscovery organiseert samen met de gemeente Apeldoorn, basis-
scholen, pabo’s, technische bedrijven en het mbo thematisch weten-
schap & techniek onderwijs voor de basisscholen in en rond Apeldoorn. 
Belangrijk uitgangspunt is dat echte techniek zoals te zien is bij echte 
bedrijven door leerlingen ook beleefd wordt. Een tweede uitgangspunt 
is dat de leerkracht optimaal wordt voorbereid zodat deze de leerlingen 
zo goed mogelijk kan begeleiden bij de leeractiviteiten. Hiervoor organi-
seert Technodiscovery, in samenwerking met het Apeldoornse bedrijfs-
leven, meerdere activiteiten op gebied van robotica, recyclen en energie.
Ga voor meer informatie naar: technodiscoveryapeldoorn.nl 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen en verbinden

Business4school
Business4school is een initiatief van Stichting Apeldoorns Voortgezet 
Openbaar Onderwijs (AVOO) om de toekomstoriëntatie van de leerling 
positief te beïnvloeden. Het beoogde idee om een bedrijvennetwerk te 
creëren om de leerling te helpen geeft ook kansen voor het bedrijfs- 
leven. Zij willen graag de medewerker van de toekomst leren kennen; 
nu al aan de slag om iets aan de tekorten op de arbeidsmarkt te doen; 
het bedrijf promoten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 

werkt ook andersom. Het is belangrijk 
dat de leerling weet welke bedrijven er in 
Apeldoorn zijn gevestigd en welke kansen 
dit kan bieden voor de toekomst. In een 
vroeg stadium netwerken in de eigen 
omgeving kan voor Apeldoorn ook 
zomaar eens belangrijk zijn. De hoog- 
opgeleide leerling verhuist nu voor een 
studie naar de grote stad om vervolgens 
niet terug te keren. Bedrijven uit 
Apeldoorn gaven massaal gehoord aan 
de oproep van het onderwijs om deel  
te nemen aan de beroepenmarkt. Maar 
liefst veertig bedrijven hebben deelge 
nomen aan deze eerste editie in 2019.  
Ga voor meer informatie naar: 
ondernemen055.nl/innoveren/ 
personeel-van-de-toekomst-maakt-
kennis-met-apeldoornse-werkvloer/ 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn:   
  versnellen, vertellen en verbinden

Toekomstgerichte 
IT-opleidingen
De behoefte aan gekwalificeerd perso-
neel is evident. De veranderingen in de 
maatschappij, mede door de versnelling 
in technologische ontwikkelingen, vraagt 
om een nieuwe focus op een leven 
lang ontwikkelen. Vakspecialisatie blijft 
belangrijk, maar de vaardigheden van de 
werknemer van de toekomst vragen ook 
om wendbaarheid en flexibiliteit. De aan-
sluiting tussen het werkveld en onderwijs 
vraagt om samenwerking om deze 
gedeelde vragen te voorzien van een 
structureel en duurzaam antwoord. 

Hiervoor wordt zowel een lokale als regionale samenwerking opgericht 
om kennis en expertise te ontwikkelen en te behouden in de regio en 
de regionale concurrentiepositie op het gebied van technologie, zorg-
verlening & welzijn en ondernemerschap door innovatie te versterken. 
Een concreet voorbeeld is het Huis van de Toekomst. De zorginstelling  
’s Heeren Loo stelt vastgoed beschikbaar. In dit huis kunnen bedrijven/
organisaties hun product of service inrichten. Hiermee worden studen-
ten al bekend gemaakt met deze producten of diensten. Daarnaast 
kunnen zij hun product/service verder (laten) ontwikkelen, toetsen en 
beoordelen. Ook kan het gebruikt worden als trainings- en opleidings-
locatie. De locatie vormt daarnaast een testomgeving voor nieuwe 
initiatieven en kan ook als bijeenkomstruimte voor activiteiten en 
evenementen worden ingezet. 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen 

ConceptLab
Studenten komen tijdens een stage of afstudeeropdracht op innovatieve 
ideeën, maar door andere prioriteiten, de waan van de dag, gebrek aan 
menskracht of onduidelijkheid over de haalbaarheid blijven die ideeën 
vaak onaangeroerd in de la liggen. En ook bedrijven zelf of innovatieve 
denkers lopen vaak met goed ideeën rond die ze niet kwijt kunnen. 
Dat innoveren essentieel is voor het succes van een onderneming of 
instelling behoeft geen uitleg. Maar voordat een onderneming of finan-
cier investeert in een innoverend idee, wil deze enige zekerheid over de 
haalbaarheid van zo’n idee. En daarvoor is kennis en capaciteit nodig  
die vaak niet zomaar voorhanden is. ConceptLab, opererend vanuit  
het Ondernemershuis Apeldoorn, is een initiatief van de hogeschool 
Windesheim en maakt laagdrempelig multidisciplinaire kennis en 
capaciteit beschikbaar om ideeën verder te helpen.
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: verbinden en vertellen

Arbeidsmarktanalyse
In een periode van 7 februari tot en met 8 april 2019 is er een markt- 
onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de manier waarop 
ondernemers en werkgevers in Apeldoorn en de regio aankijken tegen 
strategisch HR-beleid, een leven lang ontwikkelen en de instrumenten 
die zij denken nodig te hebben. 

Projecten die bijdragen aan het 
vernieuwen en versterken van

de arbeidsmarkt

doen!



DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN ZIJN:
+  ruim 40 procent van de bedrijven kampt met een tekort aan werk-

nemers. Dit zorgt bij 93% van de bedrijven voor problemen in de 
huidige bedrijfsvoering. Daarnaast hebben werkgevers moeite met 
het vinden van werknemers met het juiste profiel. Bedrijven in de 
‘zakelijke dienstverlening niet-commercieel’, ‘bouw en installatie-
techniek’ en ‘industrie’ hebben het vaakst een tekort aan personeel.

+  het aantal bedrijven met een tekort aan werknemers blijft de  
komende drie jaar nagenoeg gelijk. Er is een groot tekort aan  
werknemers op mbo niveau 3 en 4.

+  bedrijven geven aan dat er verschillende manieren zijn waarop  
ze het tekort aan personeel proberen terug te drinken, namelijk: 
inzetten van werknemers met een flexibel dienstverband en het  
opzetten van een intern opleidingsbedrijf.

Rol Economische Alliantie Apeldoorn: verbinden en vertellen

2Getthere 
2GetThere is een project van, vóór en dóór jongeren. Jongeren worden 
opgeleid tot jongerencoach. Zij coachen jongeren met problematiek op 
meerdere vlakken naar school, werk of een combinatie daarvan. De  
coaches zijn vaak ‘ervaringsdeskundig’ en door hun laagdrempelige  
inzet en maatwerk zijn ze voor andere jongeren een steun in de rug. 
2GetThere-projecten laten zien dat gemiddeld 75% van alle jongeren  
die begeleid zijn door de jongerencoaches duurzaam uitstroomt naar 
werk, school of een combinatie daarvan. De coaches zelf stromen  
bijna allemaal (98%) binnen 2,5 jaar uit naar regulier werk.
Voor meer informatie ga naar: 2gettherecoaching.nl
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: verbinden en vertellen

Veluwe Academy
Voor het Veluwse, toeristische theater zijn goed opgeleide, gastvrije 
mensen c.q. medewerkers nodig. Daar kunnen er niet genoeg van zijn. 
Om deze mensen voortdurend aan te kunnen trekken en te behouden,  
is de Veluwe Academy gestart. Het initiatief voor deze ontwikkeling 
komt van vier Veluwse topbedrijven; van der Valk Hotel – de Cantharel, 
Landal Miggelenberg, Bungalowpark Hoenderloo en Thermen Bussloo, 
samen met het Toeristische Platform Apeldoorn en Visit Veluwe. Aanlei-
ding is de toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt, de behoefte 
aan goed opgeleid personeel en de noodzaak een beter perspectief te 
bieden voor het huidige personeel. De Veluwe Academy beoogt het  
werken en leren bij Veluwse topbedrijven te faciliteren voor afgestu-
deerde MBO-ers en later ook HBO-ers, zij-instromers en medewerkers 
die hun carrière perspectiefvol willen beginnen, ontdekken waar hun 
passie zit en zich willen doorontwikkelen binnen het bedrijf of de  
gastvrijheidssector op de Veluwe. Inmiddels zijn de eerste 4 trainees  
geplaatst bij de vier bedrijven en hopen we in het najaar nog enkele 
kandidaten te kunnen selecteren.
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen en verbinden

doen!



duurzaamheid 
en circulariteit

Projecten die bijdragen aan

Energiekoplopers Apeldoorn en Epe
Binnen de Energiekoplopers Apeldoorn Epe 2018-2020 worden regel- 
matig werkbijeenkomsten georganiseerd voor de bedrijven waar de  
verschillende onderwerpen op het gebied van Energiemanagement  
en klimaat aan bod komen. Onder meer door het uitwisselen van best  
practices, hoeven de bedrijven het wiel niet telkens zelf uit te vinden,  
en zal er sneller verduurzaamd worden. Naast energiebesparing, ligt de 
focus op klimaatneutraal produceren en industriële symbiose. Bedrijven 
die meedoen aan de Energiekoplopers Apeldoorn Epe zijn: Alpuro, Elis,  
Grolleman Coldstore, Holland Colours, ITS Foil, Kamp Coating, Owens 
Corning, Remeha, Royal Reesink, Royal Talens, Smart Packaging Solutions, 
Sonac, VDL Weweler, VHP Security Paper, VION, Waterschap Vallei en 
Veluwe, Bredenoord, Gosschalk, Royal, Flexible Packaging, VMI, TPP 
en Tempress. Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen 

Cirkelstad Apeldoorn
Circulaire economie, een steeds vaker voorkomend begrip. Door 
toenemende schaarste en instabiliteit in de wereld stijgen de prijzen 
van energie en grondstoffen. Ook is er steeds meer aandacht voor 
het beperken van het gebruik van giftige stoffen en de uitstoot van 
broeikasgassen als CO2. Overheden stellen bij aanbestedingen steeds  
strengere eisen en klanten vragen vaker om schoon en duurzaam  
geproduceerde artikelen. Circulaire economie is de toekomst en dat  
weet ook Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft in haar meer- 
jarenprogramma tot 2021 als ambitie neergelegd dat het gebruik van  
grondstoffen in Apeldoorn met 25% verminderd moet zijn. Circkelstad 
Apeldoorn zal de transitie naar circulaire economie versnellen door het 
organiseren van lokale symbiosetrajecten voor het midden- en klein- 
bedrijf inclusief matchmaking van reststromen. Heijmans is de eerste 
markpartij die het partnerschap in 2019 is aangegaan. Ga voor meer  
informatie naar: circles.nu 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen en verbinden

Energiehaven Apeldoorn 
Nederland wil in het jaar 2050 een volledige duurzame energievoor- 
ziening. Deze moet betaalbaar en betrouwbaar zijn voor de consument 
en het bedrijfsleven. Energiehaven Apeldoorn wil de energietransitie in 
Apeldoorn versnellen om substantieel sneller te gaan dan de landelijke 

trend. Hierin werken ze samen in een 
consortium van Apeldoornse bedrijven. 
Dit doen ze middels drie stappen: (1) 
energieverspilling naar nul, (2) het 
organiseren van duurzame opwekking 
en (3) het bepalen en implementeren van 
de rol van de bedrijven in de Smart Grid. 
Met als stip op de horizon: energie lokaal 
op te wekken en te consumeren terwijl er 
zo weinig mogelijk energie getranspor-
teerd wordt.. Dit doen ze momenteel 
op bedrijvenpark Apeldoorn Noord (in 
samenwerking met de Ondernemersver-
eniging Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord). 
De potentie op bedrijvenpark Apeldoorn 
Noord is groot: er is een hoge bereidheid 
om mee te doen aan een Smart Grid en 
als alle daken worden benut voor zonne-
panelen is er meer elektriciteit beschikbaar 
dan nodig is op het bedrijvenpark. 
De eerste stappen zijn al gezet met 
Vigilat Beveligingen. 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn:   
  versnellen en vertellen 

Stad zonder afval
De toekomstvaste stad hergebruikt 
huishoudelijk en bedrijfsafval. Een 
eerste stap is inzicht te hebben in de 
afvalstromen. In 2017 is een onderzoek 
gestart naar de huishoudelijke en 
bedrijfsafvalstromen en de potentiële 
hergebruikmogelijkheden. Dit heeft in 
2018 geleid tot een grondstoffenkaart 
en wordt nu gekoppeld aan het project 
Cirkelstad Apeldoorn.  
Rol Economische Alliantie Apeldoorn:    
  versnellen 

Van bermgras naar bladzijde
Dit project heeft als doel om gemaaid bermgras uit de openbare ruimte 
om te zetten als grondstof voor karton voor de papierindustrie. In 2017 
hebben de samenwerkende regiogemeenten, Circulus en de provincie 
Gelderland een procedé ontwikkeld voor het hoogwaardig fermenteren 
van bermgras. De volgende stap is het ontwikkelen van een technologie 
om het als grondstof voor karton te gebruiken. 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen

Verduurzaming van de Ecofactorij
Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Ecofactorij zijn destijds 
ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor wat betreft duurzaamheid. 
Dat heeft praktisch geleid tot een collectieve energievoorziening voor 
een aantal ondernemers op het bedrijventerrein. In 2019 willen zij de 
(collectieve) duurzame ambities en innovaties opnieuw activeren. Om 
dit te bereiken is de eerste stap het maken van een ‘mentale’ luchtfoto, 
ofwel een overzicht van relevante behoeftes van individuele bedrijven 
en onderlinge stromen (in, uit en tussen) de bedrijven en binnen/naar/
vanuit de Ecofactorij. Dit onderzoek moet leiden tot een concreet, 
praktisch te implementeren actieplan voor de komende jaren voor 
het verder verduurzamen van de Ecofactorij. 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: versnellen

WATTjemoetweten
Per 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven 
die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) 
gebruiken. Naast de wettelijke verplichting om energiebesparende 
maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder 
moeten zij vanaf juli ook verplicht rapporteren welke maatregelen zij
 invoeren. De initiatiefnemers van de Uitvoeringsagenda Economie 
hebben de handen ineengeslagen om het bedrijfsleven gezamenlijk 
te informeren over deze nieuwe wettelijke verplichting. Dit hebben 
zij gedaan door het opzetten van een lokale campagne vanuit zowel 
gemeente, Omgevingsdienst en bedrijfsleven. Meer dan 80% van de 
Apeldoornse ondernemers heeft voldaan aan de vereisten en 25% 
heeft alle gegevens ook daadwerkelijk geüpload. Meer weten over 
WATTjemoetweten ga naar: wattjemoetweten.nl 
Rol Economische Alliantie Apeldoorn: verbinden en vertellen

doen!doen!



Met de Uitvoeringsagenda zijn nieuwe projecten gestart, 
stimuleren we het starten van nieuwe projecten in de 
komende periode, maar bouwen we ook voort op lopende 
initiatieven, projecten en programma’s. Hiernaast geven 
we een (niet uitputtend) overzicht van activiteiten die 
de economische ontwikkeling van de stad stimuleren.

er gebeurt
al veel

Topsectoren

Clusterkracht binnen ‘topsectoren’ met ambities! 
+ Platform Cleantech Apeldoorn
+ Platform Apeldoorn IT
+ Toeristisch Platform Apeldoorn en omgeving
+ Zorg Platform Apeldoorn
+ NewTechPark Apeldoorn (vanaf 2019)

Programma’s en projecten

+  Apeldoorn Stagestad (stages voor WO- en 
 Hbo-studenten bij Apeldoornse bedrijven)
+  Apeldoorn Scoort (participatie van 

werkzoekenden)
+  Apeldoorn Congresstad (aantrekken 

congressen)
+  Apeldoorn Marketing (marketing van 

Apeldoorn (“Gewoon in Apeldoorn”))
+  Centrummanagement Apeldoorn 
  (promotie binnenstad en 

centrummanagement)
+  Welkom in Apeldoorn: het 

uitvoeringsprogramma versterking toerisme 
+ Programma Ondernemende Stad
+ Gemeentelijke lening zonnepanelen  

Fieldlabs, hotspots, 
start-up-locaties

+  Area 055 op de Zwitsal-locatie 
(NewTechPark)

+ Centre of Excellence (Kennedylaan)
+ Planet Freshness (Vosselmanstraat)
+ TOT 2021 (Molenstraat)
+ Ondernemershuis Apeldoorn 
+ Startup Apeldoorn 
+ Plek!
+ Energiefabriek

Overige initiatieven

+  Aanleg glasvezelnetwerk op   
Apeldoorn-Noord door de OBAN 

+ Uitvoeringsplan Cleantech Regio Development
+ Ondernemen055
+ Apeldoorn Business Awards
+  LONKT (Lokaal Ondernemend Naar een 
  Krachtige Toekomst) door VNO-NCW 

Stedendriehoek, Apeldoorns Business 
Collectief, Aventus, Wittenborg University, 
Owens Corning Apeldoorn en MKB Midden

+ Veluwe Academy

Bedrijfsleven, organisaties in de zorg, onderwijs  
én gemeente werken samen aan de versterking 
van de economische positie en verduurzaming  
van Apeldoorn. De initiatiefnemers van de 
Uitvoeringsagenda Economie nodigen iedereen uit 
om een bijdrage te leveren aan de economische 
kracht en kunnen hierin ook ondersteunen door:

+  te vertellen over projecten en het bieden  
van een podium, bijvoorbeeld middels het 
webportal Ondernemen055 om het onder  
de aandacht te brengen binnen economisch 
Apeldoorn en de regio;

+  te verbinden waardoor initiatiefnemers van 
projecten kennis en ervaringen kunnen delen, 
nieuwe businesscases en samenwerkingen  
tot stand komen én te helpen bij netwerk-  
en businesscontacten voor het uitvoerbaar 

 maken van projecten.

+ �te�versnellen�door�(beperkte)�financiële�
ondersteuning te bieden.

versnellen, 
vertellen en 
verbinden



Ook een bijdrage leveren of gebruik maken van ondersteuning 
van de Economische Alliantie Apeldoorn? Neem dan contact op 

via doen@ondernemen055.nl.


