“GEMEENTE LELYSTAD
HEEFT ONS GEKOPPELD
AAN WERKBEDRIJF
LELYSTAD OM GEZAMENLIJK
DE PERSONEELSVOORZIENING BINNEN DE
REGIO IN GOEDE BANEN
TE LEIDEN.”

LELYSTAD:
EEN BROEDPLAATS
VOOR GOED GEKWALIFICEERD,
BETROUWBAAR PERSONEEL

ROB VERHOEFF,
DIRECTEUR OMALA

DE LOKALE OVERHEID INVESTEERT IN ‘EIGEN MENSEN’
Lelystad is aantrekkelijk voor ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte plek om zich te vestigen. En dat
wordt opgemerkt! In 2019 is de Lelystad als regio samen met Almere en Zeewolde, op de 4e plek geëindigd in de
verkiezing Logistieke Hotspot van het Jaar. Lelystad beschikt over een relatief ontspannen arbeidsmarkt, een groot
arbeidspotentieel, een goed bereikbare ligging en volop mogelijkheden om prettig te wonen, recreëren en werken;
stuk voor stuk belangrijke criteria voor ondernemers. Maar er is nog een ander essentieel punt; goed gekwalificeerd,
betrouwbaar en - bij voorkeur - lokaal personeel. Vind je dit, dan ben je verzekerd van gemotiveerde, flexibele
werknemers, een groot lokaal netwerk én een stad die achter je staat. Om de reeds gevestigde en nieuwe ondernemers
optimaal te ondersteunen in hun zoektocht naar werknemers, investeert de lokale overheid in haar eigen inwoners.
De kracht van lokaal personeel
Kies je als ondernemer in Lelystad voor lokaal personeel, dan profiteer je volop. Allereerst bied je
kansen aan de ‘eigen’ inwoners. Dit resulteert in gemotiveerde mensen die echt wíllen werken. Naast
motivatie, is ook veel te zeggen over de flexibiliteit
van de Lelystedeling; werk je dicht bij huis, dan
zijn ploegen- en nachtdiensten en onregelmatige
werktijden doorgaans beter te combineren, dan
wanneer je van ver moet komen. En denk ook aan
de korte reistijd, geen files, goede busverbindingen
en misschien zelfs de mogelijkheid om fluitend op
de fiets naar het werk te gaan! Lokaal werk is goed
te combineren met het thuisfront en dat vindt de
Lelystadse inwoner een groot pluspunt.
Ook Rob Verhoeff, directeur OMALA (gebieds-

ontwikkelaar Lelystad Airport Businesspark), weet
hoe belangrijk het lokale personeelsaanbod voor
potentiële nieuwe bedrijven is. Om deze nieuwe
vestigers te interesseren én faciliteren, introduceert
Lelystad Airport Businesspark de klantvraag zo
concreet mogelijk aan Werkbedrijf Lelystad; het
door de gemeente opgerichte reïntegratiebedrijf
dat eigen inwoners aan een baan helpt. Op die
manier legt Lelystad Airport Businesspark het
contact tussen de nieuwe vestiger en Werkbedrijf
Lelystad, zodat samen de juiste medewerkers
worden gevonden.
Gemotiveerd personeel
De pioniersmentaliteit zit diep geworteld in Flevoland. Ondernemers durven stappen te zetten en

risico te nemen. Personeel heeft dezelfde instelling:
schouders eronder en aan de slag. Men is flexibel
en gemotiveerd en wil aan het werk, het liefst
lokaal. Om iedereen aan een baan te helpen,
ongeacht eventuele afstand tot de arbeidsmarkt,
is Werkbedrijf Lelystad opgericht. Het bedrijf initieert, creëert en organiseert werk en bevordert de
toegang tot de arbeidsmarkt voor alle inwoners
door scholing en coaching.
Jaren terug was er landelijk - en ook in Lelystad veel vraag vanuit werkzoekenden, maar weinig
aanbod vanuit de werkgevers. Dat is nu wel anders;
als werkzoekende heb je het voor het kiezen.
Er is volop werkgelegenheid in de stad. Mogelijkheden in overvloed, in sterk variërende functies.

“IN EERSTE INSTANTIE GINGEN
WE AANBODGERICHT TE WERK,
MAAR DOOR DE ECONOMISCHE
GROEI EN DE DAARMEE
GEPAARDE TOEGENOMEN
WERKGELEGENHEID, WERKEN
WE NU VOLLEDIG VANUIT DE
VRAAG VAN DE ONDERNEMER”
ONNO VERMOOTEN, DIRECTEUR
WERKBEDRIJF LELYSTAD

“ALS ONDERNEMER MOET
JE REALISTISCH ZIJN EN DENKEN VANUIT HET BESCHIKBARE
AANBOD. ALS WERKZOEKENDE
MOET JE JEZELF GOED KUNNEN
PRESENTEREN. WERKBEDRIJF
LELYSTAD ONDERSTEUNT
BEIDE DOELGROEPEN IN HUN
EIGEN PROCES.”
ONNO VERMOOTEN, DIRECTEUR
WERKBEDRIJF LELYSTAD

En juist daarom moet de werkgever zichtbaar worden. Hoe trek je werknemers, die gewend waren om
het ‘buiten de stad te zoeken’, naar jouw onderneming? En hoe benut je de mogelijkheden van het
lokale aanbod dat niet altijd in beeld is? Lelystad
blijft een stad waarin de inwoners soms een hand
toegereikt moeten krijgen om eigen krachten
optimaal te benutten en zo een baan bij een
reguliere werkgever te krijgen. Zichtbaarheid
vanuit de werkgevers en optimale presentatie vanuit de inwoner; beide aspecten worden in Lelystad
op verschillende manieren gestimuleerd. Met één
doel: de juiste mensen koppelen aan de ideale
werkomgeving. Bij Werkbedrijf Lelystad gaat dit via
een stappenplan.
De klantvraag leren kennen
Het begint allemaal bij de ondernemers. Wie
zijn ze? Hoe werken ze? Wat willen ze? Zoeken ze
bijvoorbeeld het schaap met vijf poten, dan wordt
er meegedacht hoe dit ideale plaatje kan worden omgevormd tot een concreet, haalbaar doel.
Voorbeeld: iemand van 20 jaar oud die 40 uur in de
week gaat werken, minimaal vijf jaar werkervaring
heeft, technisch enorm sterk is en óók nog eens het
liefst in ploegendiensten werkt, vind je niet zo snel.
Nergens in Nederland. Een gemotiveerde werknemer, die jong van geest is, een flexibele
instelling heeft, geïnteresseerd is in techniek en
bereid is om te leren, is daarentegen een stuk
realistischer. Samen met de ondernemer wordt
gekeken naar de daadwerkelijke behoefte, uitgedrukt in skills, en hoe dit het beste gecommuniceerd
kan worden om de juiste kandidaat te vinden.

aanbod. Welke kandidaten kunnen we aan de
ondernemer aanbieden? En komt dit aanbod
overeen met het geschetste profiel, of moet er verder
worden gekeken? Denk bijvoorbeeld aan het aanbod van UWV en dat van Almere. De wens van de
ondernemer staat hierin altijd voorop.
De match organiseren
Nadat de potentiële werknemers zijn gevonden, is het zaak om de match tussen kandidaten
en ondernemer te maken. Het creëren van een
ontmoetingsmoment is essentieel. De match moet
van beide kanten direct goed voelen en kan op
verschillende manieren worden gerealiseerd; denk
bijvoorbeeld aan speeddates, banenevenementen
en bustours langs diverse ondernemers.
Lokale overheid investeert
Door met eigen inwoners te werken, doe je als
ondernemer iets terug voor de stad én vergroot
je je eigen netwerk. Je stimuleert de sociale
samenhang in de stad. Om juist deze verbinding
tussen ondernemer en werkzoekende te versterken, is de overheid bereid hierin te ondersteunen
– onder andere via de combinatie tussen Lelystad
Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.
Lelystad: een unieke plaats waar de wens van
de ondernemer voorop staat, waarin volop
wordt samengewerkt zodat zowel ondernemer
als inwoner de vruchten plukt en een plaats
waar in eigen krachten wordt geloofd. Kortom:
een broedplaats voor goed gekwalificeerd,
betrouwbaar personeel.

Het huidige aanbod bekijken
Is het helder welke essentiële skills noodzakelijk zijn, dan wordt er gekeken naar het huidige
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