
 
 
 
 
 
 

 
 

SECTORTAFEL MAAKINDUSTRIE 
Samenvatting  

 
 
 
Datum:             21 september 2022 
 
Aanwezig: L. Verduin (wethouder gemeente), H. Romkes (gemeente), R. van Enkhuijzen 

(Innovatiecluster Noordoostpolder, M. Bouma (Metaalunie), G. Leusink (Zuidberg 
Techniek), E. van der Vegte (Vegniek), B. Soetekouw (GB Steelgroup),  

 T. van der Veeken (Agrin-serv), C. van Vilsteren (MCM), A.S. Tolsma (Polder Staal 
Producties) en R. van Hees (VHM). 

 
Afwezig: Beekmans (ROC Friese Poort), M. Visser (AP Machinebouw), G.J. van Wieren (AW 

Machinebouw), H. Heidema (Dictator) en M. Staring (Staring BV) 
 
1. Opening  
Wethouder Linda Verduin introduceert de nieuwe opzet van de sectortafels. De opzet is aangepast 
zodat de tafels effectiever en efficienter ingezet kunnen worden. Sectoroverstijgende opgaven en 
cross-overs worden op 13 oktober besproken in de regiegroep met een vertegenwoordiger van elke 
sectortafel.  
 
2. Stand van zaken op de arbeidsmarkt 
Technisch vakpersoneel is moeilijk te vinden. Op dit moment worden werknemers door de bedrijven 
zelf opgeleid. Voor de nabije toekomst is het perspectief niet positief; er zijn niet veel leerlingen. 
Binnen het onderwijs moet techniek gepromoot worden, hier hebben bedrijven en onderwijs een rol in. 
Promoot het creëren van iets, mooie dingen maken, je droom werkelijkheid maken. Maar ook 
beroepen zichtbaar maken. Bijvoorbeeld een bustour met leerlingen en studenten, ouders betrekken 
en basisscholen enthousiast maken. De gemeente kan een faciliterende rol spelen. 
 
Praktijkervaring heeft meerwaarde. Bijvoorbeeld via een ‘campus on tour’. In het bedrijfsleven gaan 
ontwikkelingen sneller dan in het onderwijs. Hoe kunnen we nieuwe technieken meenemen in het 
onderwijs? Het onderwijs wordt uitgedaagd om mensen op een hybride manier op te leiden.   
 
3. Energiecapaciteit & energietransitie 
Bedrijven lopen aan tegen capaciteitsbeperkingen voor levering van elektriciteit. Gemeente, BVN en 
Liander zitten elke 6 weken om tafel om voortgang van de upgrade te bespreken. Als bedrijven tegen 
problemen aanlopen kunnen zij dit via de BVN onder de aandacht brengen. Ook de gemeente blijft 
druk zetten. 
 
23 september organiseert het Innovatiecluster een bijeenkomst over circulair ondernemen. Er zal 
terugkoppeling gedaan worden naar de gemeente.  
 
4. Mobiliteit & bereikbaarheid 
Aanwezigen zien weinig toegevoegde waarde in deelauto’s of deelscooters. In de Noordoostpolder 
zijn de meeste mensen gewend om met eigen vervoer te komen, vanwege de afstanden tot openbaar 
vervoer. Dat geldt ook voor medewerkers van de bedrijven. Men gaat deelmobiliteit gebruiken 
wanneer het makkelijker is en er een financieel voordeel is.  
 
5. Huisvesting arbeidsmigranten 
De gemeente evalueert momenteel het bestaande beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. De 
maakbedrijven ervaren dat er nauwelijks woonruimte beschikbaar is voor hun buitenlandse 
arbeidskrachten. De meeste arbeidsmigranten verblijven buiten de Noordoostpolder. Gecentreerde 
opvang van arbeidsmigranten werkt goed, echter biedt het beleid geen ruimte voor nieuwe grote 
parken. Huisvesting in bijvoorbeeld chalets op eigen bedrijfsterreinen is ingewikkeld vanwege 
milieuregelgeving en het sociale aspect. Groepjes arbeidsmigranten in woningen in de dorpen 



 
 
 
 
 
 

 
 

bevordert de leefbaarheid niet altijd. Bedrijven kunnen hun input aanleveren voor de evaluatie. Op 13 
oktober vindt een bijeenkomst met het bedrijfsleven plaats.  
 
6. Gebiedsmarketing “Gemaakt in dé Noordoostpolder” 
De stand van zaken van de nieuwe gebiedsmarketingcampagne wordt toegelicht. Wanneer bedrijven 
gebruik willen maken van de slogan. Ondernemers kunnen contact opnemen met Bert Schonewille, 
06-14195677, gebiedsmarketing@noordoostpolder.nl 
 
7. Wat verder ter tafel komt 
Auke Sjoerd Tolsma blijft de vertegenwoordiger die namens de sectortafel afgevaardigd wordt in de 
overkoepelende regiegroep voor alle sectortafels. 
  
Meer weten over deze sectortafel of één van de acties? 
Neem contact op met Henk Romkes van gemeente Noordoostpolder: h.romkes@noordoostpolder.nl 
 


