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Samenvatting 

Almere kent een aantal economische clusters, waaronder het cluster Health, Wellness & Life 

Sciences. ‘Alles is Gezondheid’ is het resultaat van de opdracht van Economische Zaken 

Almere om dit cluster te herijken. Op welke kansrijke domeinen binnen Health, Wellnes & Life 

Sciences zou Almere zich moeten richten om werkgelegenheid en groei te stimuleren?  

Wereldwijd groeit en bloeit de sector Life Sciences & Health, met een belangrijke rol voor de 

opkomst van de digitale economie (of eHealth) en samenwerking. De druk op de zorgkosten, 

de vergrijzing, de stijging in chronische aandoeningen en  welvaartsziekten, vraagt om 

innovaties die zorg en welzijn verbeteren en kosten helpen beheersen.  

Almere trekt binnen de metropoolregio Amsterdam economisch gezamenlijk op in wat heet de 

Uitdaging Gezondheid. De metropool heeft een uitstekende uitgangspositie met een sterke 

biomedische kennisbasis en een concentratie van bedrijvigheid op de (raak)vlakken Life 

Sciences & Health, ICT en creatieve industrie. Kijken we puur naar Almere, dan zien we vooral 

heil in het lokaal aanjagen van activiteit in het succesvolle segment groothandels in medicijnen 

en medische hulpmiddelen.  

De bewoners van Almere kampen met een aantal serieuze gezondheidsproblemen, zoals 

(kinder)obesitas, eenzaamheid en een tekort aan beweging. Uit interviews met lokale 

ondernemers en zorgaanbieders blijkt de grote impact van de huidige transitie in de zorg naar 

meer zelfredzaamheid en wijkgericht werken. Men uit de wens hierin samen op te trekken om 

de noodzakelijke en beloftevolle innovatie te realiseren. Digitale en sociale kansen en 

uitdagingen in gezondheid, zorg en welzijn staan niet op zich, zij zijn nauw verbonden met 

werken en wonen, met participatie en leefbaarheid. 

 

‘Alles is Gezondheid’ concludeert dat Almere alles in huis heeft, inclusief 

innovatiefabrieken, om samen en integraal lokale kansen en behoeften in 

Gezondheid innovatief aan te pakken. Serieuze opvolging van de 

aanbevelingen zal de economie van Almere een positieve impuls geven, het 

lokale gezondheidszorgsysteem verduurzamen en de kwaliteit van leven van 

de Almeerder vergroten. 
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1. Gezonde economische kansen voor Almere  
Economische Zaken Almere is bezig met een herpositionering. De gemeentelijke afdeling kent een 

aantal pijlers om werkgelegenheid en groei in Almere te stimuleren. Naast grond verkopen en 

excellent gastheerschap is dit clusterontwikkeling. De gemeente stimuleert een aantal economisch 

kansrijke clusters te weten ICT & Media, Logistiek, Circulaire economie en Health, Wellness & Life 

Sciences. 

Voor wat betreft het cluster Health, Wellness & Life Sciences is lange tijd ingezet op de ontwikkeling 

van het Medical Trade Park Almere ter ontwikkeling van bedrijvigheid in life sciences. Life sciences 

omvat grofweg de segmenten farmaceutische industrie, biotechnologie en medische technologie 

(medtech), groothandel en distributie. In 2010 werd in dat kader een studie gedaan door EY naar een 

kansrijke niche voor Almere als onderdeel van het regionale Life Sciences & Health (LSH) cluster en 

metropoolregio Amsterdam (MRA). Aanbeveling uit deze studie was, om vanuit een ecosysteem 

benadering in te zetten op kansrijke cross overs, zoals de combinatie van life sciences met ICT en 

met Zorg, als ook het inzetten op ‘einde-keten activiteiten’ in life sciences, namelijk op distributie & 

opslag en op services & sales. Samen met partners zoals de Economic Development Board Almere, 

is de gemeente met de aanbevelingen aan de slag gegaan. 

Inmiddels is het 7 jaar later en is er veel gebeurd in het brede veld van Health, Wellness & Life 

Sciences, technologisch en maatschappelijk, wereldwijd en in Almere. De Gemeente Almere laat via 

deze opdracht een herijking uitvoeren, met nadruk op Gezondheid of ‘Health’. Hierbij volgt zij de lijn 

van Europa om innovatie en duurzame groei te stimuleren met oog voor de maatschappelijke 

uitdagingen. De analyse is specifiek gericht op de Gemeente Almere in regionaal verband. 

Op welke kansrijke domeinen binnen Health, Wellness & Life Sciences moet Almere zich richten wil zij 

nieuwe werkgelegenheid en economische groei creëren? Hoe en met welke partners zou Almere de 

gespotte kansen kunnen benutten? Wat zijn eventuele belemmeringen, die moeten worden opgelost 

om de kansen te realiseren? Dit rapport is het resultaat van een marktanalyse van wereldwijde trends 

en ontwikkelingen afgezet tegen lokale sterktes en zwaktes. Het sluit af met aanbevelingen en een 

voorzet voor implementatie. 

Cluster 

Clusters en cluster initiatieven hebben de afgelopen 20 jaar een hoofdrol verworven in de ontwikkeling 
van nationale en regionale concurrentiekrachtstrategieën. In zijn algemeenheid zijn de theorieën het 
erover eens dat een cluster is samengesteld uit ‘triple helix’ organisaties binnen een bepaald 
geografisch gebied. 

De cluster theorie is gebaseerd op de notie dat clusters bepaalde karakteristieken hebben die 
bijdragen aan innovatie, groei en concurrentievermogen van regio’s en van de bedrijven in de clusters.  

“Cluster initiatieven zijn georganiseerde inspanningen om groei en concurrentievermogen van een 
cluster in een regio te vergroten, met betrekking van cluster bedrijven, overheid en/ of de onderzoek 
gemeenschap”  

Örjan Sölvell, Göran Lindqvist and Christian Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, 2003 

2. Marktanalyse, trends en ontwikkelingen  
Om een analyse te maken van kansen en bedreigingen afgezet tegen sterktes en zwaktes van Almere 

op het brede terrein van Health, Wellness & Life Sciences is op basis van beschikbare bronnen een 

scan gemaakt van (inter)nationale trends, ontwikkelingen en structuur van het wereldwijde cluster.  
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Afbakening Life Sciences & Health 

Life Sciences & Health (LSH) is een innovatieve en technologie intensieve sector gericht op de 
gezondheid van mens en dier. De sector bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen in onder meer 
farmacie, biotechnologie en medtech inclusief de (digitale) gezondheidszorgindustrie, onderzoek, 
groothandel en distributie. 
De ontwikkelingen in LSH zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. De 
gezondheidszorg kan verbeteren door meer effectieve bestrijding en preventie van chronische- en 
infectieziektes. Voeding kan gezonder, veiliger en beter houdbaar worden. Het 
gezondheidszorgsysteem kan effectiever en efficiënter worden ingericht.  

In deze opdracht is de gezondheid van het dier buiten beschouwing gelaten. 

2.1 De sector Life Sciences & Health groeit en bloeit… 

De LSH sector is groot en breed en onderhevig aan vergaande ontwikkelingen. Het is eigenlijk 

ondoenlijk daarvan kort verslag te doen. Toch noemen we hier de grootste trends en ontwikkelingen in 

de verschillende segmenten o.a. op basis van de Deloitte 2016 global life sciences sector outlook en 

2017 global health care sector outlook. Fig 1 en 2 geven de indrukwekkende marktomvang per 

segment weer. Ter vergelijking, volgens de CBS Monitor Topsectoren 2016 is de toegevoegde waarde 

van de Nederlandse LSH sector €3,5 miljard. 

                    

Fig 1. Uit Deloitte 2016 global life sciences sector outlook ($billion is miljard USA dollars) 

In alle segmenten – farma, biotechnologie, medtech, groothandel en ook gezondheidszorg- zoekt 

groot en klein naar winstgevendheid en duurzame groei. Dit is niet eenvoudig nu de sector wereldwijd 

onderhevig is aan hervorming van de gezondheidszorg, kostendruk, op prijs- en toegevoegde waarde 

gebaseerde zorgmodellen (value-based care), het wegnemen van tussenpersonen, en wisselende 

economische en politieke stabiliteit. De mismatch tussen R&D uitgaven en de roep van de betaler en 

het publiek om goedkopere behandelingen is de grote uitdaging die de sector ingrijpend zal 

veranderen. 

Te midden van de druk op de prijzen, wijzigingen in regelgeving, opkomende innovaties en patiënt-

centraal modellen zijn de groeikansen van life sciences bedrijven ongemoeid. Samenwerking is de 

grote trend -samenwerking in gezondheidszorg ecosystemen, met patiënten en intern in de 

organisatie- om de verschillende uitdagingen het hoofd te bieden. 

Farmaceutische industrie segment 

Hoewel farma bedrijven nog steeds te maken hebben met de gevolgen van aflopende patenten en 

betalers die de kosten willen controleren, verwacht men de omzet de komende jaren te groeien als 

gevolg van een groeiende acceptatie van, soms zeer kostbare, innovatieve weesgeneesmiddelen en 

de voortdurende consolidatie in de industrie. 



 

6 
 

Biotechnologie segment 

Biotech producten nemen langzaam aandeel over van conventionele geneesmiddelen.  In 2015 waren 

zeven van de top 10 medicijnen, in termen van wereldwijde omzet, biotech geneesmiddelen. Men 

investeert wereldwijd in biotech. De industrie groeit tevens vanwege haar inzet ten bate van de 

groeiende populatie ouderen in de  meer ontwikkelde economieën. 

Medtech segment  

Na een periode van stagnatie als gevolg van de 2009 recessie zit er weer groei in de wereldwijde 

medische hulpmiddelen en medtech markt.  Deze groei komt met name vanwege ondersteuning 

vanuit de overheid voor het gebruik van diagnostica om klinische uitkomsten en betaalbaarheid te 

verbeteren, door de groeiende preferentie voor minimale invasieve chirurgische procedures, door de 

dramatische vooruitgang in digitale gezondheid toepassingen en, tenslotte, door producten voor 

diagnostische beeldvorming. 

Definitie digitale gezondheid en eHealth  

Onder digitale gezondheid verstaan we meerdere concepten en technologieën. eHealth is er daar een 
van, met volgens het ‘Horizon 2020 Work Programme 2016 – 2017, Health, demographic change and 
well-being’ de volgende definitie: ‘eHealth is het gebruik van gezondheid producten, diensten en 
processen gecombineerd met verandering in de organisatie van gezondheidszorgsystemen en nieuwe 
vaardigheden, met als doel de verbetering van de gezondheid van burgers, de verbetering van de 
efficiëntie en productiviteit van zorgverlening, en de verbetering van de economische en 
maatschappelijke waarde van gezondheid.  

eHealth betreft de interactie tussen patiënten en gezondheidszorgverleners, de uitwisseling van data 
tussen organisaties, of de communicatie tussen patiënten en/ of gezondheidszorgverleners.’ 

Andere concepten zijn bijvoorbeeld mHealth (mobile health), Health IT, telehealth, telemedicine, 
precision medicine, personalized medicine, quantified self, gamification, wearable computing, 
connected health, medical imaging, big data, cloud computing en interoperabiliteit.  

Digitale gezondheid technologieën betreffen zowel hardware als software oplossingen en diensten, 
zoals web-based analyse, email, mobiele telefoons en apps, en klinische- of  externe 
monitoringsensoren. Zij kunnen worden ingezet voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, welzijn 
en preventie.  

Digitale gezondheid is een multidisciplinair domein met veel stakeholders, inclusief artsen, 
onderzoekers en wetenschappers, met een grote verscheidenheid aan expertise in gezondheidszorg, 

techniek, sociale wetenschappen, publieke gezondheid, gezondheidseconomie en –management. 

Groothandel en distributie segment  

Ook de wereldwijde markt van life sciences groothandels en distributie heeft een positieve 

groeiprognose vanwege een toegenomen vraag naar farmaceutische producten en technologische 

ontwikkelingen. Het life sciences groothandel en distributie proces omvat opslag en beweging van 

producten van de productie omgeving naar de verschillende klant segmenten zoals ziekenhuizen, 

klinieken, patiënten en specialistische/ traditionele groothandels. Twee marktontwikkelingen hebben 

de potentie de traditionele distributie kanalen te ontwrichten met gevolgen voor de medicijnen 

producent: de praktijk van parallel import zorgt voor de opkomst van veel en nieuwe intermediaire 

kanalen, met een rol voor verpakkingspartijen, groothandels en leveranciers. Bij parallel import staat 

een land toe dat originele farmaceutische producten tegen een lagere prijs geïmporteerd worden.   

De tweede uitdaging is een toename in online apotheken, die producenten dwingt de traditionele 

verkoop- en distributie kanalen aan te passen. Toonaangevende distributeurs gaan de strijd aan met 

parallel import, online apotheken en andere disruptieve praktijken door meer waarde toe te voegen 

aan hun dienstverlening aan de farmaceutische en medtech bedrijven, zoals analyse ondersteuning, 

uitvoering van patiënt assistentie programma’s, en training en het monitoren van producten en 

hulpmiddelen.  
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Fig 2. Uit Deloitte 2017 global health care sector outlook  

Gezondheidszorg en digitale gezondheidszorg  

In 2014 waren de uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland €94 miljard, 10,9% van het bruto 

nationaal product. De gezondheidszorg heeft grote behoefte aan innovatie. 

Gezondheidsprogramma’s, aanbieders, bedrijven en de overheid hebben te maken met almaar 

stijgende kosten en inconsistente zorg en gezondheidsuitkomsten. Ondertussen moeten 

zorgaanbieders, groot en klein, zich anno 2017 houden aan zeer complexe, veranderende 

internationale, nationale en industrie specifieke wet- en regelgeving.  

Vijftig procent van de wereldwijde zorguitgaven –circa $4 biljoen- zal in 2020 worden besteed aan de 

drie leidende doodsoorzaken: hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen. De vergrijzing 

(personen > 65 jaar) zal met 8% toenemen naar 604 miljoen in 2020. In Nederland stijgt de grijze druk 

(aantal 65 plussers/ aantal 20-65 jarigen) van 30% naar 50% in 2040. Dat betekent dat er minder 

werkenden zullen zijn die de sociale lasten, zoals gezondheidszorg, kunnen dragen. 

Technologie gedreven, virtuele zorg moet de uitdagingen in het verlenen van zorg gaan overbruggen. 

Gezondheidszorgsystemen moeten nieuwe business modellen en werkwijzen implementeren om een 

schaalbare, efficiënte en hoge kwaliteit van zorg te leveren, alsmede verkwisting, boventalligheid en 

kosten tegen te gaan. Het terugbrengen van ziekenhuisbedden is een veel genomen maatregel. Fig 3 

geeft een beeld van de vergaande ontwikkelingen die spelen in de gezondheidszorg. 

                  

Fig 3. Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg om rekening mee te houden, Deloitte 2017 

global health care sector outlook 
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2.2 …met kansrijke investeringen in hightech en innovatie… 

Volgens de EY European Attractiveness Surveys en de Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 

(2016, 2017, fig.4), is de competitie in Europa om buitenlandse investeerders aan te trekken hevig. De 

sterktes van Europa liggen op het terrein van haar digitale en logistieke infrastructuur, gekwalificeerde 

beroepsbevolking en stabiel politiek, juridisch en regelgevend klimaat. Investeerders zijn minder 

ingenomen met de inflexibele arbeidsmarkten, hoge arbeidskosten en complexe belastingstelsels voor 

ondernemingen in Europa. Nederland bevindt zich als investeringsland in de top van Europa. 

Specifiek voor Nederland geldt dat investeerders de kwaliteit van leven prijzen. 

Investeerders kijken in toenemende mate naar technologie intensieve investeringen (digitale industrie 

35%, 2016) en zien Europese steden meer en meer als digitale leiders. Ook de Europese Commissie 

investeert deze periode bijna €50 miljard in de vorming van de ‘digital single market’. Volgens de EY 

Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 2017 is investeren in hightech en innovatie het belangrijkste 

om de Nederlandse concurrentiepositie te handhaven. Nederland scoort goed op de wereldwijde ICT 

Development Index en de Europese schaal van breedbandpenetratie. Dit komt door de uitstekende 

internetinfrastructuur die Nederland een sterke uitgangspositie verschaft om bedrijvigheid in de 

digitale economie onderdak te bieden.  

In verschillende sectoren zorgt de opkomst van de digitale economie voor aardverschuivingen. Zoals 

de reisbranche waar de traditionele reiswinkels uit het straatbeeld verdwijnen, en de taxiwereld waar 

een nieuwe speler als Über de verhoudingen ingrijpend wijzigt. Ook in de gezondheidszorg zit 

beweging, denk aan de huidige transitie in de zorg om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven 

en zo veel en zo lang mogelijk thuis zorg te verlenen. Innovatie in zorg en welzijn is een noodzakelijk 

gegeven vanuit klinisch en kosten oogpunt.  

Vierentwintig procent van de investeerders ziet de farmaceutische industrie en biotechnologie als 

voorkeurssector voor Europese groei (2016).  

  
Fig 4. Uit EY European Attractiveness Survey 2016 en Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 2017 
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2.3 …innovaties die zorguitkomsten verbeteren en zorgkosten verminderen  

Groei van de LSH sector is nauw verbonden met de creatie van nieuwe business modellen gebaseerd 

op (wetenschappelijke en technologische) ontwikkeling en innovatie. Nieuwe en evoluerende 

ontwikkelingen – zoals geavanceerde elektronische medische dossiers, draagbare hulpmiddelen 

(‘waerables’), next-generation sequencing, doorbraken in genoomonderzoek, immunotherapie, en 

gentherapie, en het gebruik van ’real-world evidence’ en data analyse- hebben de LSH sector rijp 

gemaakt voor disruptie.  

Binnen de digitale gezondheidssector gaat de eerste golf van eenvoudige toepassingen voor welzijn 

over in bedrijven die serieus beginnen te begrijpen hoe technologie de gezondheidszorg efficiënter en 

effectiever kan maken. Consumenten bedrijven zoals Fitbit, Apple en Samsung partneren met 

belangrijke betalers (zoals zorgverzekeraars), aanbieders en farma bedrijven. Het is nodig om de 

complexiteit van het gezondheidszorg te begrijpen, inclusief wie wat betaalt, om succesvol te zijn. Om 

een verdienmodel te realiseren is het bovendien nodig om te bewijzen dat zorguitkomsten verbeteren 

en of kosten verminderen.  

Met welke innovaties kunnen de stakeholders in de gezondheidszorg hun doelen bereiken? Met 

andere woorden: welke innovaties zijn interessant voor de LSH industrie? Men ziet de potentie van 

innovaties ten bate van preventie, monitoren en behandelen al in de inzet van robot chirurgie, 3D 

printing, implanteerbare apparaten, en andere digitaal- en technologie gedreven innovaties. Ook 

nieuwe R&D benaderingen en het gebruik van big data en analyse creëren kansen voor innovatie. 

Ook hier gebeurt te veel om een complete stand van zaken te geven.  

Fig 5 toont tien innovaties uit onderzoek van het Deloitte Center for health Solutions die het in zich 

hebben de gezondheidszorg te transformeren. Volgens verschillende onderzoeken onder 

gezondheidszorgconsumenten neemt de interesse in en het gebruik van technologieën voor 

gezondheid, welzijn, en fitness doeleinden toe, ook in Nederland (Nictiz). 

                        

Fig 5. Top 10 innovaties die zorguitkomsten verbeteren en zorgkosten verminderen. Onderzoek onder 
gezondheidszorgleiders. Deloitte 2017 global health care sector outlook 

2.4 In Nederland werkt publiek en privaat samen… 

Vanuit het ministerie van Economische Zaken voert Nederland een zogenaamd topsectorenbeleid om 

groei en ontwikkeling in kansrijke en al sterke economische, kennisintensieve sectoren te stimuleren. 

Zij volgt hiertoe de bovengenoemde clusteraanpak met focus op triple helix samenwerking tussen 

bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen ook wel de Gouden Driehoek genoemd. Health~Holland 

is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie van de topsector LSH. 
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Fig 6. Voorbeeld van publiek private partnerships in topsector cross-overs (Pillar I, II, III staan 
respectievelijk voor fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, (digitale) 
gezondheidszorginfrastructuur, KIA 2016-2017) 

LSH is van negen topsectoren de kleinste met bijna 3.000 bedrijven en ruim 36.000 werknemers. Zij 

besteedt op de topsectoren High tech systemen en materialen, en Chemie na het meest aan eigen 

R&D activiteiten, ruim 700 miljoen (2014). De topsector LSH is sterk verweven met andere 

topsectoren: Agri-food, High-tech systemen en materialen, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Chemie, 

Creatieve industrie, en het topthema ICT (Fig 6).  

De Kennis en Innovatie Agenda (KIA) 2016-2017 ‘Health~Holland In~Motion, Shared challenges, 

smart solutions for Vital functioning citizens in a healthy economy’ richt zich op het faciliteren van 

publiek private partnerships op onderwerpen die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen (Fig 

7). De sector kent veel stakeholders en strekt van fundamenteel onderzoek tot de ontdekking en 

ontwikkeling van behandelrichtingen, van klinisch onderzoek en diagnostiek tot de vele elementen 

actief in het continuüm van preventie, zorg en behandeling. Lag de nadruk lange tijd op het stimuleren 

van de economische kansen in farma, biotechnologie en medtech, tegenwoordig krijgt het aanjagen 

van innovatie in de (digitale) gezondheidszorg veel aandacht. Hierover is echter opvallend weinig of 

niets te vinden in de topsector documenten en statistieken.  

De geïntegreerde publiek private benadering helpt de sector betere oplossingen te ontwikkelen en 

faciliteert tegelijk de ondersteuning en implementatie ervan. Nederland heeft een lange traditie in 

biomedisch, epidemiologisch, klinisch en translationeel onderzoek en een uitstekende 

onderzoeksinfrastructuur met o.a. biobanken. Via de netwerken van regionale (LSH) clusters, science 

parken en ontwikkelingsmaatschappijen, zoals Health Valley, Healthy Ageing Netwerk Noord 

Nederland, Brainport, Economic Board Utrecht, Medical Delta, Amsterdam Economic Board en ook 

Economic Development Board Almere wordt publiek private samenwerking regionaal gestimuleerd 

(Fig 8). Clusters wisselen onderling informatie uit via het Landelijk Netwerk Zorginnovatie, opgezet in 

2016 en ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een aantal 

participeert als reference site in het ‘European Innovation Partnership for Active & healthy Ageing’. Het 

thema gezondheid komt in een of andere vorm steevast aan bod als maatschappelijke uitdaging en 

thema voor innovatie en groei in de slimme specialisatie strategieën (RIS3) van de verschillende 

Nederlandse regio’s.  

“De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg wordt wereldwijd hoog geclassificeerd. 
Daar betalen we een prijs voor. Na de United States geeft Nederland relatief gezien het 
meeste geld uit aan de gezondheidszorg. Als we niet in staat zijn om fundamenteel te 
veranderen, dreigt de gezondheidszorg onze kenniseconomie te kannibaliseren.” 

The perfect health system, Mark Britnell, voorzitter KPMG global health practice  
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Fig 7. Visie en ambities van topsector LSH voor Nederland ‘Vitaal functionerende burgers in een 
gezonde economie’, Kennis & Innovatie Agenda Topsector LSH 2016-2019 

Sterke gebieden waarop Nederland zich onderscheid in Europa zijn volgens ‘‘Nederland in zicht’: 

Brussel strategie topsector Life Sciences & Health (2013)’:  

 Gezond ouder worden of ‘healthy ageing’, inclusief zelfmanagement en regeneratieve 
geneeskunde  

 Medische hulpmiddelen, een combinatie van verschillende (hightech) topsectoren 

 Gepersonaliseerde voeding, met namen gespecialiseerde voeding voor baby’s, jonge kinderen en 
ouderen  

 ‘E-health’ om de duurzaamheid van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem te versterken.  

 Gepersonaliseerde geneeskunde of ‘personalized medicine’. Therapie op maat, omdat iedereen 
(bijvoorbeeld genetisch) anders is. 

              
Fig 8. Nederlands landschap van (internationale) circulatie van kennis en innovatie via regionale 
clusters, KIA 2016-2017 
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Ondanks het intensieve topsectoren beleid is en blijft innoveren in de sector relatief zeer risicovol, 

kostbaar en ‘traag’ wat betreft groei en succes in termen van werkgelegenheid, export en 

toegevoegde waarde (Fig 9. Dashboardtopsectoren 2016). 

 

Fig 9. Monitor topsector LSH, absoluut en relatief, Dashboard topsectoren 2016 CBS 

2.5 …aan economische kansen en maatschappelijke uitdagingen in gezondheid 

Om vat te krijgen op de vele trends en ontwikkelingen, en de economische en maatschappelijke 

kansen en bedreigingen die hieruit voortvloeien voor (innovatie in) de Nederlandse industrie, volgt een 

overzicht van gedeelde zorgen, uitdagingen en oplossingsrichtingen. 

Uitdagingen en drivers voor innovatie 

 Maatschappelijke uitdaging van vergrijzing (silver economy), groei chronische aandoeningen en 
welvaartsziekten (overgewicht), hoge kosten zorgsysteem en dreigend gebrek aan 
gekwalificeerde professionals 

 Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg van hoge kwaliteit is, behoort zij ook tot de Europese 
top wat betreft percentage publieke gezondheidzorg uitgaven (80%), en percentage Bruto 
Binnenlands Product (10,9% 2014) 

 De huidige bekostigingsmethoden in Nederland houden fragmentatie in stand, belemmeren 
goede coördinatie en doelmatige substitutie van zorg, ontmoedigen preventie en innovatie, 
bevorderen over- of onderproductie en hebben meestal geen relatie met kwaliteits- en 
gezondheidsuitkomsten. De financiering van preventie is een uitdaging op zich 

 Transitieopdracht gemeenten en overheid: weg van acute, ziekenhuiszorg richting 
zelfmanagement, langer thuis wonen in de wijk, ‘voorzorg’ en vroege preventie; met groter 
beroep op sociale stelsel en informele zorg, participatiemaatschappij 

 Er bestaat behoefte aan een holistische aanpak, gezien de relatie tussen participatie, inkomen en 
gezondheid, echter er is een gebrek aan gecoördineerde samenwerking (richting vernieuwing; 
benadering in silo’s) 

 Gebrek aan participatie burgers, mantelzorgers en professionals bij het ontwerp, implementatie 
en evaluatie van hervormingen 

 De angst bestaat, bijvoorbeeld bij zorgprofessionals, dat door digitalisering de menselijke maat 
verloren gaat en menselijk contact wordt vervangen, in plaats van gecomplementeerd 

 Fig 10 geeft een overzicht van de totale Nederlandse ziektelast en risicofactoren 
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Fig 10. Bijdrage van verschillende determinanten aan de totale ziektelast in Nederland. 
Volksgezondheid toekomstverkenning 2014, RIVM 

Kansen en oplossingsrichtingen 

 Het concept van ‘positieve gezondheid’ (Machteld Huber, 2012), van focus op ziek zijn en 
genezen naar focus op veerkracht en gezondheid, van zorgen voor naar zorgen dat (Fig 11). In dit 
concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het 
vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan 
en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

 Patiënt/ cliënt/ consument, mantelzorger en zorg en welzijn professional centraal stellen in 
innovatie en hervormingen en ontvangen benodigde ondersteuning ten bate van autonomie, 
zelfredzaamheid, sociale verbondenheid en participatie 

 Preventie, via een publiek private consumentenmarkt voor gezondheid, voorbeeld 
Vitaliteitscontract/ preventieakkoord  NPHF 

 Opkomst gezonde voeding (Floriade 2022, Almere) 

 Leefstijlinterventie voor chronische aandoeningen en co-morbiditeit; verleiden tot de gezonde 
keuze, de gezonde keuze de makkelijke keuze maken 

 Wonen: integratie smart home en IoT technologieën richting ondersteunende woonomgeving (in 
combinatie met duurzaamheid) 

 Silver economy benutten, de opkomende biljoenen ‘markt van ouderen’ 

 De opkomende (Big) Data economie biedt veel kansen voor gezondheid 

 Digitaliseren (medische, niet medische) data, gevolgd door het delen van informatie en kennis 
met relevante partijen in de keten maakt transformatie, integratie en opschaling in de zorg 
mogelijk (denk aan elektronisch gezondheid dossier, VIPP, MedMij richtlijnen, Betrouwbare Bron, 
FAIR data principes, populatie management, integrated care) 

 Inzetten op technologische en digitale ontwikkelingen zoals robotics, drones, artificial 
intelligence, gamification, cloud, smarthomes, semantics, data analytics, ‘cities en communities’, 
internet of things (IoT), 3D printing en wearables; disruptief gebruik van diensten en producten 
in gezondheid, zorg en welzijn, maar ook educatie, entertainment, transport 

 Technologische en digitale innovatie tbv modernisering gezondheid en welzijn gaan hand in hand 
met organisatorische veranderingen (zorgverlening, financiering model, personele 
vaardigheden); invoer EHR, elektronisch gezondheid dossier; duurzaam gezondheidszorgsysteem 
als ook sociale transformatie naar duurzaam inclusieve samenleving. 

 Nieuwe financieringsmodellen betalers, aanbieders, afnemers ; integrale bekostiging, shared 
savings model, prestatiebeloning, uitkomstbekostiging, health impact bonds… 
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 Ontwikkeling van en samenwerking in (regionale, transnationale) innovatie ecosystemen: multi 
disciplinair, multi sectoraal, quadruple helix, cross overs, holistisch (innovatie, economie, 
industrie, bouw, zorg, welzijn, ruimtelijke ontwikkeling, voeding, behoeften gebruikers) 

 Overheden gaan van traditionele, top down benadering in silo’s, naar een faciliterende, bottom 
up aanpak ten bate van de benodigde sociale transformatie, door zelforganisatie en redzaamheid 
van burgers zelf; openstellen publieke data marktplaats. 

 Gezondheid is een groeisector met innovatieve bedrijvigheid en financiering 

 Gezondheidszorg is grootste werkgever in het publieke domein; werkgelegenheid 

                
Fig 11. Mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle 
levensgebieden. ‘Positieve gezondheid’ staat voor een brede visie op gezondheid met zes 
dimensies. Het spinnenweb maakt de mate van gezondheid zichtbaar. ipositivehealth.com 

3. Interne analyse Almere 
De kennis van de laatste mondiale trends en ontwikkelingen zijn gebruikt als input voor de analyse 

van het cluster Health, Wellness en Life Sciences van Almere. Kennen we kansen en bedreigingen en 

de lokale en regionale sterktes en zwaktes  dan kunnen we uitspraken doen over de kansrijke 

domeinen voor ontwikkeling en groei van Almere. Dit hoofdstuk bevat de bevindingen van een interne 

scan van Almere als onderdeel van de MRA en de Provincie Flevoland, op basis van deskresearch en 

interviews in het veld.  

3.1 Lokaal en regionaal wordt innovatie in Gezondheid aangejaagd… 

Almere heeft een Economic Development Board en is, als onderdeel van de MRA, aangesloten bij de 

Amsterdam Economic Board om samenwerking, innovatie en groei te stimuleren. Als stad speelt 

Almere haar rol binnen de MRA vanuit de thema’s van Growing Green Cities: voeding, gezondheid, 

energie en afval loos. In de Amsterdam Economic Board speelt zij een sleutelrol binnen de 

uitdagingen Gezondheid en IT Connectiviteit. 

Lokaal en op het niveau van de Provincie Flevoland en de MRA is de afgelopen jaren fors 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van een LSH cluster evenals aanverwante clusters ICT, Creatieve 
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industrie en Food & Flowers. Bouwend op eigen sterkten in LSH (cross overs life sciences met ICT, 

met Zorg, en met distributie & opslag) en ICT zijn twee ‘innovatiefabrieken’ opgericht: het Gezondheid 

en Welzijn Innovatiecentrum Almere (2015), recent hernoemd tot GezondheidFabriek, en het Big Data 

Value Center (BDVC, 2014). Zij bieden samen een open werk- en leeromgeving voor overheid, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en TNO, om behoeften en ideeën te 

vertalen naar concrete innovatieprojecten. Inmiddels wordt er in enkele tientallen lokale, regionale en 

Europese innovatieprojecten samengewerkt om de kwaliteit van leven te verbeteren en kosten te 

beheersen.  

Diana Monissen, Voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, trekt het Health & 

Wellness cluster van de Economic Development Board Almere, voorgezeten door Burgemeester van 

Almere, Franc Weerwind.  

De Amsterdam Economic Board is georganiseerd langs vijf regionale uitdagingen, waarbij de 

uitdagingen Gezondheid, ICT Connectiviteit en Talent voor de toekomst elkaar versterken. Almere 

levert ook hier bijdragen: via haar Burgemeester als trekker van de uitdaging ICT Connectiviteit en via 

Harry van Dorenmalen, IBM Europe, als trekker van de uitdaging Gezondheid.  

De uitdaging Gezondheid, uitgezet samen met de Board leden, een kernteam en expertgroep, richt 

zich specifiek op preventie en gezondheid technologie. De websites van de Boards en 

Innovatiefabrieken geven meer inzicht in de aanwezige ecosystemen, projecten en activiteiten. 

  
Fig 12, Ambitie, focus en missie van de uitdaging Gezondheid voor de metropoolregio Amsterdam, 

Amsterdam Economic Board 2017 

Lokaal beleid rond ‘Gezondheid’ 
Gezien de sterke verbinding van het cluster LSH met  de lokale maatschappelijke uitdagingen op het 

terrein van gezondheid, is het gemeentelijk beleid gescand op ontwikkelingen die interessant zijn voor 

innovatie en economische groei. In dit licht zijn de huidige plannen van de gemeente om de diensten 

te reorganiseren richting maatschappelijke thema’s met integrale afstemming is opmerkelijk. 

1 Januari 2015 vond in het sociaal domein de transitie naar de nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet plaats. In de kadernota 'Doen wat nodig 

is' liggen de kaders vast richting de organisatie van resultaatgerichte, integrale ondersteuning van 

inwoners. De gemeente verbindt zich aan drie resultaten: 1. Kinderen in Almere groeien vellig en 

gezond op, 2. Almeerders doen mee naar vermogen, 3. Almeerders zijn zoveel als mogelijk 

zelfredzaam en samenredzaam. 
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In de Innovatieagenda Almere 2016-2018 komt het thema gezondheid eveneens voor. De gemeente 

Almere heeft aanjaaggelden om innovatieve programma’s en projecten in de stad te stimuleren. Zij 

ziet innovatie als een middel om te werken aan een veilige en gezonde (stedelijke) leefomgeving. 

Door plek te bieden aan innovatieve ontwikkelingen kan zij haar aantrekkingskracht vergroten als 

vestigingsplaats voor bedrijven en nieuwe bewoners. De twee themalijnen van de Lange Termijn 

Investeringsagenda van Almere zijn ‘Growing Green Cities’, in relatie tot de Floriade die in 2022 in 

Almere wordt gehouden, en de stad van het experiment of (ruimte voor) het nieuwe pionieren. 

Interessante initiatieven van de Gemeente Almere in relatie tot gezondheid zijn de zogenaamde 

ZorgKubus (gemeentelijke proces optimalisatie aan de hand van gezondheid data analyse), de 

Prijsvraag WhoCares (toekomstbestendig, duurzaam en levensloopbestendig, wonen in Almere-

Haven), AKT expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen Almere Kenniscentrum Talent, 

JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht programma en Europees project TITTAN voor de uitwisseling 

en ontwikkeling van een visie en beleid op eHealth. 

Noemenswaardig voor de metropool Amsterdam is de overheidsinzet en integrale samenwerking via 

GGD Amsterdam op een gezond gewicht voor alle kinderen via de Amsterdamse Aanpak Gezond 

Gewicht en op een leeftijdsvriendelijke stad via ‘WHO Age friendly city’. 

3.2 …bouwend op een ecosysteem van aanbieders en afnemers… 

In 2010 analyseerde  EY kansrijke economische niches in life sciences, als beschreven in 

‘Inventarisatie en analyse van een kansrijke niche voor life sciences in Almere’. Door de verbinding 

van economische ontwikkeling aan lokale maatschappelijke uitdagingen, is het deze keer logisch 

breder te kijken dan het ‘typische LSH MKB’: medtech, biotechnologie, farma, onderzoeksinstituten, 

groothandels en toeleveranciers. Het gezondheidszorgecosysteem kent veel ondernemers actief in 

het verlenen van zorg en welzijn, zoals ziekenhuizen, zorgpraktijken, maatschappelijke 

dienstverlening, zorg- en verpleeghuizen en apotheken. Voor vernieuwende (digitale) technologieën 

zoals domotica, robotica, artificiële intelligentie of het Internet of Things moeten we het zoeken in de 

hoek van ICT, software, technologie of zelfs marketing en zakelijke dienstverlening.  

Verschillende databases en websites zijn geraadpleegd, met name de (inter)nationale bedrijven 

database Achilles (nationale overheid) en de Kamer van Koophandel (KvK). Het bleek onmogelijk een 

compleet beeld van de doelgroep, gezondheid gerelateerde bedrijven, in Almere en de regio te 

krijgen. Geen van de bronnen was compleet, up to date of voldoende toe te spitsen op LSH inclusief 

de opkomende digitale bedrijvigheid binnen de gezondheidszorg. Een bedrijf als Dugour Electronics 

Almere BV bijvoorbeeld, dat verpleegoproepsystemen bouwt, komt eigenlijk alleen in beeld als het 

zich actief roert in het regionale LSH netwerk. 

Met bovenstaande aantekening is de conclusie van de KvK bedrijfsanalyse dat Almere binnen 

Flevoland een relatief groot aantal medische groothandels heeft (totaal 44 met bijna 1000 

werknemers), en absoluut veel werkgelegenheid in zorg en welzijn (ca. 11.500 werkenden, Fig 13 en 

bijlage Tabel 1). Almere onderscheidt zich niet in farma, medtech of onderzoek. Volgens de MRA 

Achilles bedrijfsanalyse, aangevuld met bedrijven uit de Dutch life science database (HollandBio, 

www.dutchbiotech.com, Fig 14), Zorginnovatie.nl en AmsterdamHealth.nl, onderscheidt Almere zich 

niet in digitale gezondheid activiteiten, voor zover deze in beeld zijn. Volgens de economische 

verkenningen MRA 2017 is gezondheids- en welzijnszorg met ruim 12% de grootste werkgever in de 

MRA. Groothandel is weliswaar een kleinere sector (MRA aandeel 7%), maar vertegenwoordigt de 

een na grootste toegevoegde waarde. 

Kijken we naar de KvK top 20 ondernemingen, dan valt het op dat er een klein aantal grote spelers is 

in zorg en welzijn in Almere. Zorggroep Almere (2.227 werknemers) en het Flevoziekenhuis (1.608 

werknemers) spannen de kroon. Het grootste MKB bedrijf, groothandel Henry Schein Dental, staat 

met 231 werknemers op de zesde plaats. Zie bijlage Tabel 2. 
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Fig 13. Aandeel van sectoren in de economie van de MRA, Economische Verkenningen MRA 2017 

In termen van locatie, is op basis van de KvK selectie ook gekeken naar de aanwezigheid van  

‘gezondheidshubs’ in Almere. De concentratie medische groothandels is het grootst in postcode 

gebied 1322 (Fig 14, Gooise kant Almere-Stad), Medtech bedrijvigheid in postcode gebieden 1315 

(Almere-Centrum) en 1333 (Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt), en 

gezondheidszorg activiteiten zijn breed vertegenwoordigd in postcode gebieden 1335 

(Seizoenenbuurt/ Oostvaardersbuurt), 1339 (Regenboogbuurt/ Eilandenbuurt) en 1363 (Almere 

Poort). Zie ook bijlage Tabel 3. 

 

Fig 14. postcodegebieden Almere en Metropoolregio Amsterdam volgens Dutch Life Science 

database, HollandBio 
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De gezamenlijke bevindingen tonen dat er van een concentratie van LSH bedrijven, de kerngedachte 

van een ‘cluster’, in Almere geen sprake is. De aanwezige LSH bedrijvigheid kan wel prima aansluiten 

bij en een bijdrage leveren aan het grotere LSH cluster en de uitdaging Gezondheid in de MRA, 

hetgeen zij ook doet.  

3.3 …met een uitgesproken wens om samen te werken… 

Op basis van de (wereldwijde) markt- en lokale analyse is een representatieve selectie van 

gezondheidszorgverleners en bedrijven uitgenodigd voor een verdiepend interview. Ook werden zij 

gevraagd te reageren op de zich aftekenende potentiele ‘gezonde economische kansen’ voor Almere: 

 Domein groothandels medische apparatuur, hulpmiddelen, medicijnen 

 Opkomende domein van digitale gezondheid  

 Bedrijven actief ten bate van een ‘Gezonde leefstijl’ en preventie (zoals voeding, bewegen) 

 Bouwen aan meer verbinding in het regionale gezondheid ecosysteem voor een ‘triple win’ van 

kwaliteit van leven, een duurzaam gezondheidszorgsysteem en economische groei. 

In elf interviews met vier bedrijven en zeven gezondheidszorgverleners is een schat aan informatie 

opgehaald. Zie bijlage Tabel 4 voor een overzicht van de interviews. Terwijl de gezondheidszorg 

organisaties erg geïnteresseerd waren mee te doen, bleek het lastig bedrijven, zoals medische 

groothandels, tot een interview te bewegen. Als zij reageerden, hadden zij vaak andere prioriteiten of 

voelden zich niet betrokken bij het onderwerp.  

Samengevat leverden de interviews de volgende inzichten op: 

 Almere kent aantal unieke, innovatieve bedrijven met toepassingen in gezondheid, zorg en 

welzijn met positieve groeiverwachting: Dyzle, Cinnovate, AlgaSpring… 

 Het is niet de LSH hub geworden waarop men had gehoopt. Almere is niet zozeer een kennisstad, 

eerder de plek waar geproduceerd wordt wat elders (bijv. A’dam) wordt bedacht 

 Men ervaart een tekort aan talent en stagiaires (HBO V, Fysiotherapeuten, Technologische 

ontwikkelaars) 

 Almere beschikt over een geïntegreerd ICT systeem in eerste lijn gezondheidszorg 

(Huisartseninformatiesysteem Medicom verbindt huisartsen, apotheek, zorgcentra).  

 Er is sprake van een compleet, multi dimensionaal gezondheidszorgsysteem waar de (publieke) 

financiering van vraag en aanbod van grote invloed is op mate van innovatie en economische 

groei (zie fig 15). Gezondheidszorg aanbieders, de grootste sector in termen van 

werkgelegenheid in Almere, worden betaald uit publieke middelen (wmo, wvz, wlz, subsidie). 

 Spelers in gezondheidszorg zijn vooral druk met het inregelen van de transitie en 

extramuralisering in de zorg binnen de gegeven budgetten (en doorgaans in afwezigheid van een 

innovatiebudget) 

 Deze gezondheidszorgverleners bieden kansen en zijn een ‘markt’ voor bedrijven die hen lokaal 

oplossingen kunnen bieden voor: eHealth vraagstukken (koppelen systemen, telehealth, 

domotica, eHealth, Persoonlijk Gezondheid Dossier), gezonde voeding, bewegen (fitness), en 

leefstijl coaching. Een enkeling biedt online diensten aan, zoals online afspraken maken, online 

fimpjes/ Inforium, GGZ telehealth… 
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Fig 15. Scope van het multidimensionaal lokaal gezondheidszorg ecosysteem met een belangrijke rol 
voor de financier om innovatieve oplossingen te implementeren 

 Er bestaat bij alle gezondheidszorgorganisaties de uitgesproken wens om meer en beter samen 

te werken aan de ‘beste zorg’, innovatie & groei voor Almere. Samenwerking in de wijk kan 

beter. Redenen die men voor samenwerking opvoert zijn: 

 Succesvolle transitie in de zorg (verbinden intra- extramuraal, terugdringen 2e naar 1e naar 0e 

lijn, langer thuis wonen, participatie mantel en vrijwilligers). Lastig proces e.g. vanwege 

benodigde afspraken over financiën voor het leveren van complete zorg.   

 Kwaliteit van zorg borgen  

 Inzet op preventie (via lichamelijke activiteit -sportloket-, gezonde leefstijl stimuleren, eigen 

regie op gezondheid) 

 Vroeg signalering 

 Zinnige en zuinige zorg. Kosten besparen, want budgetten groeien niet en men heeft geen of 

nauwelijks innovatie budget 

 De gezondheidszorgorganisaties geven al een aantal oplossingsrichtingen en suggesties om 

samen op te trekken, onderling, met bedrijven, met gemeente en met burgers: 

 Klant centraal/ menselijke maat (o.a. PlaneTree)  

 Afstemmen activiteiten (naadloos verbinden/ onderlinge transfers, in geval crisis situaties) 

zoals in Zorgplein Almere 

 Afspreken kwaliteitskader, oprichten ‘zorg consortium’  

 Faciliteiten beter delen en benutten, aansturen met behulp van IT 

 (Sociale) business case bouwen voor wijkgericht werken, samenwerken in 0-1-2-3e lijn keten 

 Innovatiekracht en budget bundelen, nieuwe toepassingen introduceren (IT educatie) 

 Kennis delen, testbed zijn voor bijvoorbeeld (bewijslast) ehealth toepassingen, zoals reeds 

het geval voor De Compaan en Inforium. Aansluiten op kennis-innovatienetwerk. 
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 Men is over het algemeen tevreden met de eigen bedrijfsruimte. Men is wisselend enthousiast 

over de kosten van huisvesting. Genoemde elementen wat betreft ruimtewensen: herijking van 

gezondheidscentra, plan voor een nieuw centrum met verschillende organisaties, de transitie van 

woonzorgcentra naar gescheiden wonen en zorg, naar (kleinschalige) woonoplossingen voor 

ouderen om langer thuis te wonen. Er is geen interview geweest met de groothandels voor 

medische apparatuur, hulpmiddelen, medicijnen. 

 Almere is een ‘Platteland provincie met stedelijke kenmerken’. Men prijst de toegang tot een 

variatie aan klantprofielen; de belofte van groei, jong en gezond, groen en ruim; en het ‘Life 

Sciences profiel’ van ruimte,  buiten, groen, schone lucht en grondwater, weg van industrie 

 Locatie centraal in Nederland, dichtbij Amsterdam en Schiphol 

 Almere is klein, met goed ontwikkelde netwerken. 

 Er zijn geen overtuigende locatiefactoren voor LSH spelers in Almere. Vestiging in Almere vindt 

plaats op basis van emotionele drijfveer (men is opgegroeid, geschoold in Almere) of lokale 

behoefte (gezondheidszorg aanbieders). 

 Wel valt het ‘warme hart’ van sommige ondernemers op om tijd en energie te steken in de 

verdere economische en maatschappelijke ontwikkeling van Almere  

3.4 …aan lokale uitdagingen 

Volgens de RIVM Leefstijlmonitor en het Jaarplan 2017 van 1ste Lijn Amsterdam & ROSAlmere 

kampen de bewoners van Almere met een aantal serieuze (gezondheids)problemen.  

Terwijl landelijk het percentage overgewicht onder volwassenen van 19 jaar en ouder 49% bedraagt, 

en dit percentage het laagst is in GGD-regio Amsterdam (40,7%), heeft GGD-regio Flevoland met 

ruim 52% het hoogste percentage overgewicht (Fig 16). Van de jongeren (0-19 jaar) is 17-19% te 

zwaar. 

Ruim de helft (55%) van Nederlanders van 12 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen (NNGB): zij beweegt 5 dagen per week tenminste een half uur matig intensief. In 

Almere haalt slechts 51% van de volwassenen de beweegnorm, en slechts 15% van de kinderen. De 

beweegnorm voor kinderen is dagelijks minimaal een uur matig intensief bewegen. 

            

Fig 16. Overgewicht en Beweegnorm onder volwassenen per GGD-regio. Gezondheidsmonitor GGD-
en, CBS, en RIVM, 2016 
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In de achterstandsgebieden waar veel mensen met een lage sociaal economische status wonen 

bestaat de grotestadsproblematiek, gekenmerkt door armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en 

meer gezondheidsproblemen. In Almere zijn naar schatting 13.000 mensen laaggeletterd (2016). 

Eenzaamheid komt voor bij bijna 40% van de volwassen bevolking (2012). Ruim 8% is ernstig of zeer 

ernstig eenzaam. Voor Almere geldt ditzelfde percentage, terwijl 10% van de ouderen zegt zich (zeer) 

ernstig eenzaam te voelen. Amsterdam kent een hoger percentage (zeer) ernstig eenzame burgers, 

namelijk 11%. Almere heeft een diversiteit aan bevolkingsgroepen die allemaal zo hun eigen 

gezondheidsproblematiek met zich meebrengen. Niet-Westerse inwoners hebben over het algemeen 

meer gezondheidsproblemen, zij ervaren de gezondheid als slechter en komen gemiddeld vaker bij de 

huisarts. 

In Almere wonen ruim 200.000 mensen. Almere is nog steeds een relatief jonge stad met ca. 9% 65-

plussers. De leeftijdsopbouw is aan het veranderen. In 2040 zal het aantal 65-plussers verdubbeld zijn 

ten opzichte van 2015. 

4. Conclusies, aanbevelingen en route 
Op welke kansrijke domeinen binnen LSH moet Almere zich richten wil zij 

nieuwe werkgelegenheid en economische groei creëren? Hoe en met welke 

partners zou Almere de gespotte kansen kunnen benutten? Wat zijn eventuele 

belemmeringen, die moeten worden opgelost om de kansen te realiseren?  

 

Combineren we de interne analyse van Almere met de wereldwijde trends en 

ontwikkelingen in het brede domein van LSH dan volgt hieruit de propositie 

‘Gezonde economische kansen voor Almere’:  

 Binnen het LSH cluster onderscheid Almere zich door een hoge concentratie van 

groothandels voor medicijnen en medische hulpmiddelen. Accountmanagement op 

groothandels voortzetten. 

 Gezien het beperkt onderscheidend vermogen en competitie in ‘global economy’ geen 

actieve inspanningen plegen op aanjagen en acquireren bedrijvigheid in farma, biotech, 

medtech.  

 Almere heeft een bijzonder zorglandschap met enkele grote spelers (Flevoziekenhuis 

en Zorggroep Almere  voor eerstelijnszorg) en veel kleine. 

 De uitdagingen in gezondheid zijn sterk verweven met wonen, leven en werken in 

Almere. Maak Gezondheid een van de grote maatschappelijke thema’s bij de 

herinrichting van de gemeente Almere. Zie hiervoor ook Fig 17 voor het model van 

Lalonde. 

 Focus het economisch cluster Health op de kansen en behoeften dichtbij huis zoals 

een integrale gezondheid informatie infrastructuur, nieuwe woon zorg concepten, 

ondersteuning preventie en gezonde leefstijl… Burgers aan zet. 

 Richt het beleid en aanpak op de ‘triple win’: 

 Het verbeteren van de kwaliteit van leven van burgers 
 Het organiseren van een duurzaam en efficiënt gezondheidszorg systeem 
 De creatie van economische groei en banen 
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 Beantwoordt het uitdrukkelijke verzoek van zorgorganisaties en bedrijven om samen 

op te trekken in het tackelen van de Almeerse uitdagingen in zorg en welzijn. 

 Benut en koester lokale ‘innovatie fabrieken’ GezondheidFabriek en Big Data Value 

Center, en innovatie motoren Amsterdam en Almere Economic Board om benodigde 

publiek private samenwerking, innovatie en bedrijvigheid aan te jagen.  

 Ontwikkel een samenhangende strategie en regie (!) op het vernieuwen van de lokale 

gezondheid en welzijn ten bate van welzijn en welvaart. Er is en gebeurt al heel veel, 

inventariseer en bouw op wat er al is. 

 Zoek oplossing in een systeembenadering om nieuwe business modellen te 

onderzoeken, waar budgetten van zorg en welzijn de financiering van innovatie 

bemoeilijken. 

 Almere kan, bouwend op het huisartsen ICT systeem, voortrekker zijn door met burgers 

dat nieuwe model van integrale zorgvernieuwing radicaal door te voeren (en kosten te 

besparen). 

 LSH Organisaties vestigen zich en groeien met name in bestaand vastgoed en hebben 

niet zozeer behoefte aan nieuwe ruimte/ grond, eerder aan transformatie van vastgoed. 

Zoek samen naar oplossingen voor nieuwe situaties die zich voordoen, zoals (te hoge 

grondprijzen voor) nieuwe woonzorg concepten. 

 Talent ontwikkeling en digivaardigheden van zorg professionals en burgers moeten 

een plek krijgen in de (versnelde) adoptie van (zorg)vernieuwing. 

 

Route naar welvaart en welzijn in Almere, een voorzet 
Wat is de slimste route naar een model waarmee we de vernieuwing in de gezondheidszorg, en de 

verbetering van de gezondheid van de Almeerders kunnen combineren met een economische boost 

voor Almere?  

 Accountmanagement op medische groothandels voortzetten met aandacht voor de 

ontwikkelingen rond parallel import en online apotheken. 

 Retentie/ Relatiemanagement bestaande LSH bedrijven in Almere voortzetten en lokaal netwerk 

versterken. Regionaal optrekken in de industrie rond (digitale) gezondheid voortzetten. 

 Lokale quadruple helix partijen verbinden zich in een ‘gezondheid consortium’ (zorg en welzijn 

aanbieders, zorgverzekeraar, leveranciers, beleidsmakers, en burger in Health Deal?) en kiezen 

‘game changer’ te zijn door lokaal integrale strategie ten bate van welzijn en welvaart te co-

creëren en implementeren (!) rond lokale uitdagingen, bouwend op bestaande activiteiten. Hier 

past een coördinerende rol voor de GezondheidFabriek. 

 De overheid steekt koppen bij elkaar en organiseert passend intersectoraal beleid op 

Gezondheid, visie, doelen en regie, dwars door alle domeinen heen (Economie, Sociaal, Zorg, 

GGD, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Werken, Onderwijs, ..). Zie Fig 17. 

 Integraal beeld vormen van bestaande gezondheid initiatieven en projecten. 

 Ontschotten financiële kaders en poolen van budgetten. Start creatieve zoektocht naar 

innovatiebudget voor en duurzame financiering van het lokale gezondheidssysteem 

(innovatiebudget a la TechnoFonds voor bedrijven?) 
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Fig 17. Model van Lalonde (1974) voor integraal beleid. Voor het effectief beïnvloeden van 
gezondheid en welzijn problemen is intersectoraal beleid nodig dat inspeelt op meerdere factoren: 
interne en externe factoren, leefstijl en voorzieningen.  

 

 Inspiratie voor implementatie van integraal beleid: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, 

integraal (preventie)beleid voor kinderen met overgewicht, en Amsterdam Age Friendly City, een 

WHO framework voor gezond en actief ouder worden. Maar ook vernieuwende initiatieven als 

het Vitaliteitscontract/ preventie akkoord (NPHF), de Who Cares prijsvraag voor Almere-Haven, 

het Sociale veerkracht model Brabant, of ‘Blue Economy’ benadering van Gunter Pauli 

onderzoeken.  

 Inspiratie voor business model: Er zijn parallellen met het Almeerse ‘Cluster duurzaamheid’, waar 

we eveneens te maken hebben met een lokale uitdaging, en niet zozeer met een concentratie 

van ‘duurzaamheidsbedrijven’. In dit cluster zijn interessante ontwikkelingen gaande. Door de 

werkwijze van ‘the Blue Economy’ van oprichter Gunter Pauli toe te passen is men er in geslaagd 

lokale bedrijvigheid te stimuleren richting een energie-neutrale en afval loze stad. De Blauwe 

Economie kijkt naar wat er lokaal voor handen is en gaat daarmee aan de slag om in de 

basisbehoeften van mensen en aarde te voorzien. De werkwijze betreft kortgezegd een 

ecosysteem benadering om op zichzelf staande, misschien niet rendabele business cases te 

verbinden tot een haalbare business of value case. De activiteiten zijn een samenwerking van de 

afdeling EZ en het recent opgerichte ‘Grondstoffen Collectief’, de ‘innovatiefabriek voor 

duurzaamheid’. 

 Het is interessant deze aanpak te onderzoeken voor gezondheid. Een aanzet hiertoe wordt 

gedaan met Gunter Pauli in juli 2016 in Almere. 

 

 www.livingthegoodlifealmere.nl 
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Bijlagen 

SBI Klasse bedrijven 
FL # 

bedrijven 
Almere # 

% bedrijven 
FL 

% bedrijven 
Almere 

Relatief % 
bedrijven 
Almere/ FL 

Farma 10 2 0,2 0,1 0,40 

MedTech  47 20 1,1 0,9 0,84 

Groothandel farma en 
hulpmiddelen 

79 44 1,8 2 1,10 

Apotheken 49 28 1,1 1,3 1,13 

Onderzoek 73 21 1,6 0,9 0,57 

Openbaar bestuur 16 1 0,4 0 0,12 

zorg en welzijn/ 
Ziekenhuis 

28 13 0,6 0,6 0,92 

zorg en welzijn/ zorg 1751 885 39,5 39,6 1,00 

zorg en welzijn/ zorg 
overig  

281 137 6,3 6,1 0,97 

zorg en welzijn/ VV 274 117 6,2 5,2 0,85 

zorg en welzijn/ welzijn 1117 622 25,2 27,8 1,10 

Kinderopvang 705 345 15,9 15,4 0,97 

totaal 4430 2235 100 100 1,00 

SBI Klasse personen 
FL # 

personen 
Almere # 

% personen 
FL  

% 
personen 
Almere 

Relatief % 
personen  
Almere/ FL 

Farma 468 111 1,7 0,9 0,53 

MedTech  126 65 0,4 0,5 1,15 

Groothandel farma en 
hulpmiddelen 

1526 969 5,4 7,6 1,42 

Apotheken 506 273 1,8 2,2 1,21 

Onderzoek 1450 74 5,1 0,6 0,11 

Openbaar bestuur 40 2 0,1 0 0,11 

zorg en welzijn/ 
Ziekenhuis 

3153 1848 11,1 14,6 1,31 

zorg en welzijn/ zorg 4169 2022 14,7 16 1,08 

zorg en welzijn/ zorg 
overig  

3590 2750 12,7 21,7 1,71 

zorg en welzijn/ VV 4931 825 17,4 6,5 0,37 

zorg en welzijn/ welzijn 6032 2492 21,3 19,7 0,92 

Kinderopvang 2317 1242 8,2 9,8 1,20 

totaal 28308 12673 100 100 1,00 

Tabel 1. Analyse (relatief) aantal bedrijven en werkende personen in Flevoland en Almere per SBI 
(Standaard Bedrijfs Indeling) klasse. Digitale gezondheid bedrijvigheid mist, KvK Flevoland december 
2016 
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organisatie wp Sbi_afdeling Sbi_groep code 

Zorggroep Almere - 
Totaal 

2227 Gezondheidszorg Paramedische praktijken en overige 
gezondsheidszorg 

8692 

Flevoziekenhuis - 
Totaal 

1608 Gezondheidszorg Ziekenhuizen 8610 

Triade - Totaal  324 Maatschappelijke 
dienstverlening zonder 
overnachting 

Maatschap. dienstverl. zonder 
overnachting (ouderen/gehand.) 

8810 

Leger des Heils -
Totaal 

324 Maatschappelijke 
dienstverlening zonder 
overnachting 

Maatschap. dienstverl. zonder 
overnachting (overige) 

8899 

GGz Centraal  - 
Totaal 

241 Gezondheidszorg Medische en tandheelkundige 
praktijken 

8622 

Henry Schein Dental 
(USA) 

231 Groothandel en 
handelsbemiddeling 

Groothandel in 
consumentenartikelen (non-food) 

4646 

Zorgapotheken 
Flevoland B.V. - 
Totaal 

179 Detailhandel Winkels in overige artikelen 4773 

Roche Diagnostics 
Nederland B.V. 
(ZWITSERLAND) 

161 Groothandel en 
handelsbemiddeling  

Groothandel in 
consumentenartikelen (non-food) 

4646 

St. Leger des Heils 
Hoofdkantoor – 
Totaal (ENGELAND) 

160 Maatschappelijke 
dienstverlening zonder 
overnachting 

Maatschap. dienstverl. zonder 
overnachting (overige) 

8899 

Vitree - Totaal 159 Verpleging, verzorging 
en begeleiding met 
overnachting 

Jeugdzorg en maatschappelijke 
opvang met overnachting 

8790 

Stichting De Schoor - 
Totaal 

142 Maatschappelijke 
dienstverlening zonder 
overnachting 

Maatschap. dienstverl. zonder 
overnachting (overige) 

8899 

GGD - Totaal Almere 
en Zeewolde 

136 Gezondheidszorg Paramedische praktijken en overige 
gezondsheidszorg 

8692 

Sandoz B.V. 
(DUITSLAND) 

132 Groothandel en 
handelsbemiddeling  

Groothandel in 
consumentenartikelen (non-food) 

4646 

Stichting Samen 
Veilig Almere 

117 Maatschappelijke 
dienstverlening zonder 
overnachting 

Maatschap. dienstverl. zonder 
overnachting (overige) 

8899 

Zonzorg Almere 109 Maatschappelijke 
dienstverlening zonder 
overnachting 

Maatschap. dienstverl. zonder 
overnachting (ouderen/gehand.) 

8810 

Welzorg Nederland 
B.V. 

103 Groothandel en 
handelsbemiddeling  

Groothandel in 
consumentenartikelen (non-food) 

4646 

MCO Health B.V. 
(CANADA) 

76 Vervaardiging van 
farmaceutische 
grondstoffen en 
producten 

Vervaardiging van farmaceutische 
producten 

2120 

BeActive B.V. 70 Verpleging, verzorging 
en begeleiding met 
overnachting 

Jeugdzorg en maatschappelijke 
opvang met overnachting 

8790 

Intermetzo Almere 66 Maatschappelijke 
dienstverlening zonder 
overnachting 

Maatschap. dienstverl. zonder 
overnachting (overige) 

8899 

Fysiotherapie 
Zorggroep Almere - 
Totaal 

65 Gezondheidszorg Paramedische praktijken en overige 
gezondsheidszorg 

8692 

Tabel 2, Overzicht 20 grootste ondernemingen in ‘gezondheid’ in Almere (wp, totaal aantal werkende 
personen) 
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Tabel 3, Analyse ‘gezondheidshubs’ in Almere op basis van score van aantal LSH bedrijven per SBI 
klasse per postcodegebied en totaal aantal SBI klassen per postcode gebied (onder ‘hub’). Alleen 
‘relatief hoog scorende’ bedrijfsklassen zijn meegenomen. In felblauw de opvallendste conclusies. 
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1311 2 1     3                   

1314 1       3                   

1315 4   4     5     9 6         

1316 1     5                     

1318 1                       14   

1319 1                       18   

1322 2 1   15                     

1324 2                 5       38 

1325 2               4     9     

1326 1                         33 

1327 1     3                     

1328 3                 6 39   8   

1333 3   4               43     39 

1335 5           4 3     40   7 42 

1336 1                       8   

1338 3             3   5 45       

1339 4             4   6 49     35 

1363 6           3 3   7 43   8 39 
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organisatie  activiteit interview 

Zorggroep Almere Grootste lokale, brede zorgorganisatie Steven Han, Lid 
Raad van Bestuur 

De Schoor Lokaal grote welzijnsorgansiatie Gerard Boekhoff, 
Directeur bestuurder 

Preventiecentrum 
Almere 

Zorgpraktijk voor fysio, fitness, revalidatie Jelte de Kiewit, 
Directeur & Founder 

Flevoziekenhuis Lokaal algemeen ziekenhuis Anita Arts, Voorzitter 
Raad van Bestuur 

Sichting Zorgfix Twee na grootste in wijkverpleging en 
thuiszorg, lokaal  

Maria la Vecchia, HR 
Manager  

Revalidatiecentrum 
De Trappenberg, 
MEREM 

Revalidatiecentrum waar medisch 
specialistische revalidatie wordt geboden 

Luikje van der 
Dussen, 
Revalidatiearts 

Medi-Mere  Huisartsenpraktijk in Almere Buiten, Stad, 
Poort en Haven 

Han van de Steeg, 
Huisarts & Eigenaar 

Cinnovate Slimme technologie voor mensen met 
beperking 

Sietse Dugour, 
Commercieel 
directeur 

Dyzle Software voor slim temperatuur meten 
(farma, food) 

Rene Tjong, CEO 

Emotional Brain Medicatie ontwikkeling en onderzoek, plus 
proefpersonenonderzoek in opdracht 

Robert Kimman, 
CFO 

AlgaSpring Biotech, innovatieve veilige productie 
microalgen 

Rene Jongbloed, 
Directeur 

Tabel 4. Overzicht interviews. Deze opdracht bouwt mede op de informatie verkregen uit 11 
interviews. Ik wil alle respondenten hierbij hartelijk danken voor de bereidheid mij openhartig te woord 
te staan in goede gesprekken. 
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GezondheidFabriek  
Deze opdracht is uitgevoerd door de GezondheidFabriek, voorheen het Gezondheid & Welzijn 

Innovatiecentrum Almere. De GezondheidFabriek is een fysiek en digitaal innovatiecentrum op het 

kruispunt van technologie, data en het sociaal domein. Innoveren gebeurt door onderwijs, het 

bedrijfsleven, de overheid en de burger bij elkaar te brengen. Want alleen door samen te werken 

kunnen de uitdagingen met betrekking tot gezondheid, zorg, welzijn en wonen het hoofd worden 

geboden. 

De GezondheidFabriek faciliteert wetenschappelijk onderzoek, technische R&D en instellingen voor 

zorg en welzijn door inzet van fysieke en digitale faciliteiten, inzet van kennis en kunde en begeleiding 

bij innovatieprojecten.  

Het onderzoek is uitgevoerd door Sandra Migchielsen, PhD, projectleider en voorheen Cluster 

manager van het regionale Life Sciences & Health cluster bij de Amsterdamse Innovatie Motor en 

Amsterdam Economic Board (2007-2015). 

 


