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Een gezamenlijke  
Uitvoeringsagenda 

Voor u ligt de Uitvoeringsagenda Economie 2017-2022 van Apeldoorn.  
Het initiatief voor het maken van deze Uitvoeringsagenda is genomen door 
BedrijvenKring Apeldoorn, VNO-NCW Midden en gemeente Apeldoorn samen.

Doel is om te komen tot een aanpak die:
• kan rekenen op een breed draagvlak binnen 

‘sociaal-economisch Apeldoorn’
• ‘energie’ in de stad vrijmaakt en richting geeft
• zowel een publiek als privaat perspectief heeft.
• lopende initiatieven, plannen en activiteiten 

integreert

De initiatiefnemers hebben de overtuiging dat er 
sprake is van een gezamenlijk belang om de unieke 
kracht die Apeldoorn heeft te versterken en dat 
samenwerking tussen de verschillende partijen 
daarvoor cruciaal is.

Deze Uitvoeringsagenda wil een inspiratiebron zijn 
voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de 
economische kracht van onze stad. 

In de voorbereiding tot deze uitvoeringsagenda 
zijn er in het najaar van 2016 bijeenkomsten 
georganiseerd door de initiatiefnemers. Deze 
bijeenkomsten hebben tot de conclusie geleid dat 
de kracht ‘van onderop’ moet komen. Daarom zijn 
geen SWOT-analyses, onderzoeken, trend- of 
economische toekomstverkenningen uitgevoerd 
maar is gekozen voor uitvoering en concrete 
aanpak. Met als inzet facilitering van zoveel 
mogelijk toekomstvaste initiatieven, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de programma’s en 
initiatieven die al lopen. 

Augustus 2017

BedrijvenKring Apeldoorn
VNO-NCW Midden
Gemeente Apeldoorn 
 

5



Minimaal 100.000 banen  
in een hoogwaardig leefklimaat

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 gezamenlijke publieke en 
private aanpak.

Onze kracht: een economisch centrum 
in een hoogwaardig leefklimaat
Apeldoorn biedt ondernemers een unieke 
vestigingsplaats, centraal gelegen tussen de 
Randstad, Midden-Duitsland, Brainport Regio 
Eindhoven en Noord-Nederland op het kruispunt 
van de A1 en A50 met een gevarieerd aanbod aan 
werklocaties. Op dit moment telt onze stad een 
kleine 100.000 banen, een aantal dat redelijk 
stabiel is gebleven tijdens de economische crisis.
Met onze buursteden werken we samen in Cleantech 
Regio aan een duurzame economie en samenleving 
met duurzame energiebronnen. 
Onze stad biedt haar bewoners een uitstekend 
woon- en leefklimaat in een unieke omgeving met 
een hoge natuurlijke belevingswaarde.

Onze uitdaging:  
100.000+ banen in 2022
Een van onze grootste uitdagingen is het op peil 
houden of zelfs groei van de werkgelegenheid. Een 
aanzienlijk deel van de huidige banen, vooral in de 
zakelijke dienstverlening maar ook in de logistiek, 
zal de komende jaren verdwijnen als gevolg van 
automatisering en robotisering. 

Daarom zal nieuwe werkgelegenheid moeten 
worden gecreëerd. Door nieuwe bedrijven en 
instellingen die zich hier willen vestigen, maar 
ook door versterking van het ondernemersklimaat 
voor bedrijven en instellingen die al in Apeldoorn 
gevestigd zijn. Die een beroep kunnen doen op 
werknemers die de mogelijkheden en de bereidheid 
hebben zich permanent (bij) te scholen. Jong 
en oud.

Samen sterk
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is 
een sterke samenwerking nodig tussen overheid, 
bedrijfsleven, en organisaties in zorg en onderwijs. 
Deze uitvoeringsagenda biedt focus en ambitie. 
En ruimte om zelf een bijdrage te leveren. 
We geloven in ‘de kracht van onderop’. 
Daarom is de Uitvoeringsagenda tot stand gekomen 
in samenwerking met honderden vertegenwoordigers 
uit de verschillende geledingen van de Apeldoornse 
economie. De energie en ideeën die deze samen-
werking heeft opgeleverd, geven veel vertrouwen. 

Samen maken en houden 
we onze stad sterk.
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Een stad die zijn eigen  
toekomst bepaalt

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:

1.  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 hebben we en zullen we 
de komende jaren moeten uitdragen en uitbouwen. 
Maar de locatie alleen is niet voldoende. We zullen 
ook moeten zorgen voor een klimaat waarin het 
goed ondernemen is. Waarbij meer in mogelijk-
heden wordt gedacht dan in bureaucratie. Met 
moderne, duurzame en gevarieerde werklocaties 
die qua voorzieningen elk vergelijk kunnen 
doorstaan. En waarbij intensief wordt samen-
gewerkt tussen bedrijven, instellingen en overheid 
en elkaars kracht wordt benut.

2.  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.
We zien een verschuiving van arbeid in loondienst 
naar zelfstandig- en flexwerk. Deels als bewuste 
keuze, deels gedwongen door de marktomstandig-
heden. 

We willen investeren in kansrijke bedrijven, 
ondernemers en initiatieven. Maar ook in perma-
nente educatie van onze beroepsbevolking. Opdat 
deze zo goed mogelijk kan meebewegen met de 
vraag vanuit bedrijven en instellingen.
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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 techno-
logieën 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 dat bijvoorbeeld de bedrijven 
van Cleantech Apeldoorn met steeds weer nieuwe 
experimenten en innovaties. 
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In 2022 is Apeldoorn in 
economisch opzicht een 
toekomstvaste stad

Investeren in 

duurzame 

oplossingen

Permanente 

educatie en 

scholing

Excellent 

ondernemers-

klimaat

Doorontwikkelen 

Cleantech

Inzetten op 

succesrijke 

sectoren/diensten

Up to date 

bedrijven terreinen

Innovatief  

klimaat;  

‘proeftuin’

Flexibele 

inzetbaarheid

Actieve  

citymarketing

Versterking en vernieuwing 
arbeidsmarkt

Duurzaamheid,  
circulariteit

Excellent  
vestigingsklimaat  
en -plaats
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Direct en voortdurend  
aan de slag

Apeldoorn heeft uitvoeringskracht nodig. Dat vraagt om een niet-
centralistische aanpak en een moderne wijze van samenwerking tussen 
de publieke en private sector. Met respect voor ieders kerntaak en 
verantwoordelijkheden. En tegelijk met een gedeeld eigenaarschap voor het 
realiseren van de ambitie die in deze Agenda is gedefinieerd. Waarbij zo min 
mogelijk naar elkaar gewezen wordt. We opereren als een slagvaardig team! 

1.  We starten vanaf nu iedere 
maand een nieuw project

Werken aan vestigingsklimaat, duurzaamheid 
en arbeidsmarkt zijn voor ons niet nieuw. 
Apeldoorn is in 2016 bijvoorbeeld niet voor niets 
verkozen tot meest MKB-vriendelijke stad van 
Nederland. Vanuit onze ervaring en bestaande 
samenwerkingsverbanden willen we daarom vanaf 
nu gemiddeld iedere maand een project starten 
dat versterking en vernieuwing op een of meer 
van de drie speerpunten betekent. We starten 
ook met de projecten die komen uit de bestaande 
samenwerkingen of ambities. De Uitvoeringsagenda 
werkt ‘van onderop’ en wil vooral stimuleren, 
verbinden en communiceren. We streven de 
komende vijf jaar naar een voortdurende stroom 
projecten die onze economie helpen versterken. 

2.  We creëren een economische alliantie, 
een samenwerkingsverband 

De Uitvoeringsagenda biedt bij uitstek de 
kans om inhoud te geven aan burger- en 
overheidsparticipatie. De toekomst maak je 
samen. Daarom creëren we, al doende, in 2017 
een publiek-privaat samenwerkingsverband dat 
zich sterk maakt voor de uitvoering van deze 
Agenda. Het is een ‘economische alliantie’ die 
als platform fungeert voor innovaties en een 
makelaarsfunctie heeft voor ideeën, projecten 
en initiatieven die de economische kracht van 
de stad versterken. Bijvoorbeeld door business 
cases te toetsen op relevantie en kansrijkheid. 
En door partijen aan elkaar te koppelen, samen te 
werken en gebruik te maken van activiteiten en 
initiatieven die al lopen zoals bijvoorbeeld in de 
sectoren cleantech, toerisme, ICT en zorg, vanuit 
ondernemersverenigingen, de Cleantech Regio, 
Apeldoorn Marketing, onderwijsinstellingen etc.
Daarnaast maakt dit samenwerkingsverband zich 
sterk voor het aantrekken van nieuwe economische 
activiteiten. En voor het stimuleren van een 
excellent vestigingsklimaat.
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Het samenwerkingsverband dient een breed 
draagvlak te hebben en ingericht te zijn op basis 
van gedeeld eigenaarschap voor de te bereiken 
resultaten. In 2018 wordt de ‘economische alliantie’ 
operationeel. Tot die tijd zal een groep met 
bestuurders uit BKA, VNO-NCW Midden en Gemeente 
Apeldoorn deze rol op zich nemen. Deze stuurgroep 
maakt een start met nieuwe projecten in 2017, 
is aanspreek- en aanjaagpunt voor nieuwe en 
bestaande initiatieven en komt met voorstellen 
over invulling van de economische alliantie voor 
2018-2022. 
De partners faciliteren de werkzaamheden van de 
stuurgroep. De gemeente Apeldoorn kan partner 
zijn bij cofinanciering van bepaalde projecten en 
heeft aanjaag- of onderzoekbudget beschikbaar 
voor nieuwe projecten en initiatieven. Daarnaast 
vervult de gemeente haar reguliere ondernemers-
taken: vergunningverlening, bedrijfscontacten, 
handhaving, et cetera. 
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Waar we ons succes  
aan afmeten

Ambities en plannen zijn mooi, maar uiteindelijk gaat het om het realiseren 
hiervan. Daarom hebben we een aantal concrete doelstellingen geformuleerd 
voor de komende vijf jaren.

Concreet stellen we ons het volgende ten doel: 

1.  60 projecten in de komende 5 jaar 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, onderzoeksopdrachten, 
fysieke uitvoering, lobby etc. Trekkers of initiatief-
nemers van de projecten kunnen bedrijven zijn, 
ondernemersverenigingen, samenwerkings-
verbanden 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.

2.  Een ondernemersklimaat dat minimaal 
met een 8 wordt beoordeeld.

Vanwege soepele vestigingsvoorwaarden, 
moderne faciliteiten, ruimte voor innovaties of 
samenwerking. In de laatste meting in 2015 
scoorden we een 7,2. In 2018 organiseren we een 
nieuwe peiling. 

3.  100.000+ banen in onze stad
Door het aantrekken van nieuwe bedrijven en 
instellingen, door ‘reshoring’ van arbeid en door 
groei van bestaande bedrijven en instellingen.

4.  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 vanzelf-
sprekend. 

5.  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.

6.  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 toekomstvast. Dat vraagt 
om een breed draagvlak en brede bijdrage vanuit 
de private sector. 
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Meteen aan de slag:  
nieuwe projecten 2017

De kracht van de Apeldoornse economie zit in het opzetten en uitvoeren van 
projecten die bijdragen aan de ambities. Door projecten en aansprekende 
initiatieven versterken we economisch Apeldoorn en laten zien dat we samen 
actief werken aan een toekomstvaste economie.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs, 
overheden en andere organisaties, hebben we 
ervaren dat er veel energie en ideeën zijn om de 
gezamenlijke ambitie om te zetten in acties. Vanuit 
bestaande samenwerkingsverbanden van bedrijven 
en economische programma’s van onderwijs-
instellingen en gemeente Apeldoorn zijn al veel 
initia tieven in gang gezet. Tijdens de bijeen-
komsten in het najaar van 2016 hebben ook 
deel nemers zich aangeboden om kartrekker te zijn. 
In 2017 gaan de volgende projecten voor de drie 
speerpunten van start: 

Projecten die bijdragen aan  
‘het realiseren van een excellent 
vestigingsklimaat en vestigingsplaats’

• Ondernemershuis Apeldoorn
Een inlooplocatie op de Zwitsal locatie waar 
individuele ondernemers, ondernemersvereni-
gingen, sector platforms, startup initiatieven, 
gemeente Apeldoorn, en andere partijen elkaar 
kunnen ontmoeten. Doel is om tot kruisbestuiving 
en samenwerking te komen om het ondernemers-
klimaat in Apeldoorn te versterken. De opening 
vindt in het najaar 2017 plaats. 
Initiatiefnemer:  
BKA, VNO-NCW Midden, Cleantech Regio en 
gemeente Apeldoorn

• Glasvezelnetwerk
Glasvezelnetwerken met snelle verbindingen  
(50 tot > 1.000 Mbit/seconde) zijn dragende 
faciliteiten voor de concurrentie- en ondernemers-
kracht. Het maakt ook dat bedrijventerreinen en 
recreatielocaties aantrekkelijkheid zijn en blijven 
voor nieuwe gebruikers en bezoekers. 
Gestart wordt met twee projecten:
a. Pilotproject bedrijventerrein Stadhoudersmolen 

Initiatiefnemer: Bedrijvenkring Stadhoudersmolen
b. Onderzoek digitale bereikbaarheid verblijfs-

recreatie op Veluwe 
Initiatiefnemer:  
sprintteam Veluwe in samenwerking met 
toeristische ondernemers

• Versterking exportkracht 
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 export-
landen (planning najaar 2017). Gekoppeld hieraan 
vinden jaarlijks 2 ‘export meetings’ plaats. Op 28 
juni 2017 heeft de eerste meeting plaats gevonden.
Initiatiefnemer:  
BKA, VNO-NCW Midden, Cleantech Regio en 
gemeente Apeldoorn
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Projecten die bijdragen aan 
‘het vernieuwen en versterken 
van de arbeidsmarkt’

• Arbeidsmarktanalyse
De komende jaren verdwijnt werkgelegenheid in 
sectoren die sterk automatiseren, zoals de zakelijke 
dienstverlening. Zorginstellingen en ICT hebben 
behoefte aan hogere opgeleiden en er komen 
nieuwe banen met ander functieprofielen en 
opleidingseisen. De uitdaging voor de toekomst-
vaste stad is dat iedere ondernemer en instelling 
personeel heeft waaraan deze behoefte heeft 
(in kwaliteit en kwantiteit). Een strategische 
arbeidsmarktanalyse is een eerste stap om inzicht 
hierin te krijgen.
Initiatiefnemer:  
Board Stedendriehoek en gemeente Apeldoorn.

• Reshoring van arbeid
In de loop van decennia is veel (industriële) arbeid 
verdwenen naar lage lonenlanden. Doel is om te 
onderzoeken welke arbeid weer teruggebracht 
kan worden naar Apeldoorn om daarmee de 
werk gelegenheid (aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt) te vergroten. Binnen dit project 
wordt eveneens onderzocht wat dit betekent voor 
de beschikbaarheid van (technisch) vakmanschap 
en opleidingsfaciliteiten die gewenst zijn voor 
bedrijven om in de terugkomende werkgelegenheid 
te kunnen voorzien.  
Initiatiefnemer:  
VNO-NCW Midden 

Projecten die bijdragen aan 
‘duurzaamheid en circulariteit’

• Stad zonder afval
De toekomstvaste stad hergebruikt huishoudelijk 
en bedrijfsafval. Een eerste stap is inzicht te 
hebben in de afvalstromen, de verwerking ervan 
en de circulaire toepassingsmogelijkheden naar 
hergebruik. 

Gestart wordt met twee projecten:
a) onderzoek naar de huishoudelijke en bedrijfs-

afvalstromen en potentiële hergebruikmogelijk-
heden. Gestart wordt met een ‘quick scan’. 

 Initiatiefnemer:  
gemeente Apeldoorn in samenwerking met 
bedrijven die afval inzamelen en verwerken.

b) Project: Van Bermgras tot Bladzijde. Het 
hergebruik van bermgras dat opgehaald/gemaaid 
wordt in de openbare ruimte dat vervolgens door 
de papierindustrie wordt verwerkt tot karton.

 Initiatiefnemer:  
gemeente Apeldoorn en de papierindustrie in 
Apeldoorn en Eerbeek

• Apeldoorn-Zuid als duurzaam bedrijventerrein
Toekomstvast zijn bedrijventerreinen die hun 
eigen energie opwekken en duurzaam zijn 
ingericht. Bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid zet 
als pilotgebied stappen in die richting met 
energie scans, aan brengen van LED verlichting, 
plaatsing van zonne collectoren en aanbrengen 
van energie besparende maatregelen.
Initiatiefnemer:  
BKA-Zuid en gemeente Apeldoorn in samenwerking 
met Omgevingsdienst Veluwe-IJssel

De komende periode maken wij samen met de 
initiatiefnemers van deze zeven projecten een 
startdocument waarin doel, resultaat, kosten, 
deelnemers en dergelijke worden uitgewerkt. 
Aan bovengenoemde projecten kunnen in de loop 
van 2017 nieuwe worden toegevoegd. Vanuit 
bedrijfsleven, samenwerkingsverbanden, bedrijfs-
sectoren, onderwijs, zorg etc. Vooruitlopend op 
invulling van de Economische Alliantie in 2018 
kunnen deze bij de stuurgroep BKA, VNO en 
gemeente worden aangemeld. 

Eind 2017 zal een eerste evaluatie van het proces en 
de resultaten plaatsvinden. Afhankelijk daarvan zal 
de Uitvoeringsagenda voor 2018 worden bepaald.
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Er gebeurt al veel

Binnen deze Uitvoeringsagenda starten wij nieuwe projecten, maar de 
agenda bouwt ook voort op lopende initiatieven, projecten en programma’s. 
Hieronder geven we een (niet uitputtend) overzicht van activiteiten die de 
economische ontwikkeling van de stad stimuleren.

Topsectoren
Rond de ‘topsectoren’ zijn een aantal platforms 
ontstaan die allerlei initiatieven en acties hebben 
ontplooid:
• Platform Cleantech Apeldoorn
• Platform Apeldoorn IT
• Toeristisch Platform Apeldoorn en omgeving
• Zorg Platform Apeldoorn

Programma’s en projecten
• Apeldoorn Stagestad (stages voor WO- en 

Hbo-studenten bij Apeldoornse bedrijven)
• Apeldoorn Scoort (participatie van werk-

zoekenden)
• 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

Fieldlabs, hotspots, start-up-locaties
• Area 055 op de Zwitsal-locatie
• Centre of Excellence (Kennedylaan)
• Planet Freshness (Vosselmanstraat)
• TOT 2021 (Molenstraat-Centrum)

Overige initiatieven
• Aanleg glasvezelnetwerk op Apeldoorn-Noord 

door de OBAN 
• Uitvoeringsplan Cleantech Regio Development
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