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We zitten om tafel met verschillende partijen uit de logistiek en groothandel. Wethouder Linda Verduin 
opent de sectortafel met een welkom en een kennismakingsrondje. De geagendeerde onderwerpen 
staan ook op de agenda van de andere sectortafels en bij het REO. Hierdoor ontstaat er een duidelijk 
beeld over bepaalde onderwerpen over de diverse sectoren.  
 
Stand van zaken op de arbeidsmarkt 
Per vacature is het verschillend hoeveel reacties erop komen. Personeel voor middenkader, (nacht) 
chauffeurs en technische mensen zijn erg lastig te vinden. HR-personeel en magazijnmedewerkers 
zijn goed te vinden. Er wordt veel gebruik gemaakt van uitzendbureaus voor arbeidsmigranten. Er ligt 
druk om de salarissen te verhogen. Tussentijds wordt het salarisgebouw niet aangepast. Eén van de 
ondernemers komt het personeel in de laagste schalen tijdelijk tegemoet met een energietoeslag. Ook 
worden er hogere reiskostenvergoedingen gegeven.  
Een van de ondernemers biedt coaching aan het personeel op het punt van inkomsten/uitgaven.  
De indruk is niet dat er personeel overgekocht wordt door andere bedrijven.  
De wethouder benadrukt dat er binnen het gemeentehuis een huiskamer is ingericht waar 
laagdrempelig mensen met financiële problemen op weg worden geholpen. 
‘De wet open arbeidscontracten’ zal binnenkort meer gaan spelen. Er wordt van de ondernemer 
verwacht dat ze actief duidelijk maken waar de medewerkers recht op hebben. Niet alleen over de  
arbeidsvoorwaarden maar ook over de rechten en plichten van werknemers en werkgever.  
Voor wat het ROC betreft, bij niveau 3 en 4 zijn genoeg leerlingen. De belangstelling voor een 
financiële en logistiek opleidingen is wat teruggelopen. Bij economie is er een toename. Het is lastig 
om aan bevoegd te komen. Binnen het ROC is een aparte tak voor bedrijfsopleidingen. Dit kan ook 
een onderwerp zijn voor de sectortafel.  
Naast het thema laaggeletterdheid is er ook inzet voor laaggerekendheid. Bij het ROC zijn hiervoor 
basisschooldocenten aangenomen.  
Informatie over cultuurtrainingen worden gedeeld. Binnen Noordoostpolder werken veel buitenlandse 
werknemers vanuit verschillende landen. Er wordt gekeken naar de verbinding van verschillende 
culturen. Hiervoor is een extern bedrijf ingeschakeld.  
De ondernemers verwachten dat de economie afkoelt en dat daarmee ook de krapte op de 
arbeidsmark minder wordt. 
 
Energie 
Ondernemers hebben grote zorgen over de energieprijzen. Enkele glastuinbouwbedrijven in 
Noordoostpolder stoppen vanwege de hoge energiekosten deze winter hun teelt. In het westen van 
ons land zijn diverse glastuinders met veelal verouderde bedrijven al definitief gestopt. Ook de 
transportbedrijven en koel-, vriesbedrijven lopen tegen hoge kosten aan die moeilijk door te 
berekenen zijn aan afnemers en consumenten. De retail koopt de producten waar die goedkoop zijn, 
als Nederland/West-Europa te duur wordt halen ze de producten verder weg. De verwachting is dat na 
de jaarwisseling de dieselolieprijzen nog flink zullen stijgen. Elektrische trucks is nog niet de oplossing 
omdat het net te weinig capaciteit heeft. Ook het milieuvriendelijke LNG is geen oplossing, op dit 
moment is LNG veel te duur. Voor de toekomst kan waterstof een goede aanvulling zijn op het 
energiepallet. 
De ondernemers willen graag meer ruimte om eigen windenergie op te wekken, zij zien dit als een 
noodzakelijke aanvulling op zonne-energie. Ze willen hier graag verder over doorspreken met de 
gemeente.  
 
Mobiliteit 
In Noordoostpolder is men vooral gehecht aan de eigen auto en fiets. Als gemeente blijven we ook 
inzetten op deelmobiliteit en het verbeteren van het openbaar vervoer.  
Bij de ondernemers leeft de vraag of er een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer mogelijk is.  
De behoefte aan beter openbaar vervoer is het grootst rond 8 uur en rond 17.00 uur. Level One en 
Werckpost vervoerd arbeidsmigranten deels met eigen bussen. Is er meer afstemming mogelijk 
tussen de verschillende vervoerders? Dit onderwerp komt terug op de volgende sectortafel.  
 
 



Huisvesting Arbeidsmigranten 
Ondernemers willen uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten in de buurt 
van de bedrijven. Dat bespaart kosten en reistijd en is milieuvriendelijker. Gemeente evalueert het 
beleid en komt dit najaar met nieuw huisvestingsbeleid.  
 
Gebiedsmarketing ‘Gemaakt in de Noordoostpolder’ 
De promotiefilm “Gemaakt in Noordoostpolder” wordt getoond. Kernwaarden erfgoed, ruimte en 
ondernemersgeest zijn meegenomen.   
 
Ruimte om uw eigen onderwerpen in te brengen 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Elke ondernemer en ook de gemeente krijgt 
hiermee te maken. De ene ondernemer is hier al druk mee bezig terwijl dit onderwerp voor de ander 
nog een redelijk onbekend is. Dit wordt ook een agendapunt voor de sectortafel.  
Missen we nog iemand? Level One wordt gemist. Verder kan de sectortafel nog wel enkele extra 
deelnemers gebruiken. 
Stikstofproblematiek. Onderwerp stikstof kan nog ergens neergelegd worden. Hoe gaan de 
overheden hier mee om en wat is de impact hiervan op de ondernemers in de logistiek en 
groothandel? 
 
Acties: 

 Aandacht voor individuele ondernemers om windenergie te produceren. 
 Wat zijn de mogelijkheden om tot een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer te komen.  
 Hoe om te gaan met MVO? Hoe gaat de gemeente hier zelf mee om? 

 
 
Meer weten over deze sectortafel of één van de acties? 
Neem contact op met Jacob Korterink van gemeente Noordoostpolder: j.korterink@noordoostpolder.nl 
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