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  Mededeling 

 

  
   

  *1643890* 
Onderwerp 

Voortgangsrapportage OMFL, inclusief Toerisme Flevoland per september 2014  
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de voortgangsrapportages van de Ontwik-
kelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en Toerisme Flevoland over het activitei-
tenplan 2014. 
 
Toezegging/motie/amendement: 

De toezegging is door Gedeputeerde Appelman gedaan Provinciale Staten te 
voorzien van een voortgangsrapportage over de Economische Agenda 2012 - 2015. 
Deze wordt separaat aangeboden (1656051). Additioneel hieraan vindt u in deze 
voortgangsrapportages een overzicht van de vorderingen op projectniveau die de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) als provinciale uitvoeringsorganisa-
tie heeft geboekt. 
 

Inleiding: 

Op 10 april 2013 hebben Provinciale Staten kennis kunnen nemen van de evalua-
tie OMFL over de periode 2007-2012 (1477393). Uit deze evaluatie blijkt dat de 
OMFL in de aansturing door de provincie een grote mate van vrijheid heeft gehad 
(rapport Deloitte: ‘Verbeteren in verbinden’). Uw college heeft gekozen voor een 
meer zakelijke benadering met betrekking tot de provinciale steunfuncties. Als 
gevolg van deze omstandigheden is het jaarplan van de OMFL over 2014 direct 
gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Economische Agenda, welke is geba-
seerd op de Economische agenda 2012-2015 die door PS eind april 2013 is vastge-
steld. 
 
De Voortgangsrapportages van de OMFL en Toerisme Flevoland geven inzicht op 
de voortgang van diverse projecten. 
 
Mededeling: 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 14 oktober 2014 de Voortgangs-
rapportages van de OMFL en Toerisme Flevoland over het activiteitenplan 2014 
vastgesteld. Deze voortgangsrapportages (1648235 en 1650238) worden u ter 
kennisname aangeboden. 
 
De voortgangsrapportage van de OMFL geeft een positief beeld over de voort-
gang op de projecten uit het activiteitenplan 2014. 
• De projecten uit de Topsector Agri & Food / Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

liggen in meerderheid op schema. Bij enkele projecten is afhankelijkheid van 
andere partijen, hetgeen soms tot enige vertraging leidt. 

• De projecten uit de Topsector High Tech Services & Materials (HTSM) liggen 
nagenoeg op schema. 

• De projecten in de topsector Life Sciences & Health liggen ook nagenoeg op 
schema. Als gevolg van additionele opdrachten en capaciteitsgebrek loopt 
een enkel project enige vertraging op. 

• Het Cluster investeringsbevordering en buitenlandse acquisitie heeft zijn 
projecten op orde. Er is veel energie gestoken in het begeleiden en acquire-
ren van bedrijven voor de China missie van september. 

 
De voortgangsrapportage van Toerisme Flevoland ligt voor het overgrote deel op 
schema. 
• Inzet uren ligt op schema, budgetinzet ligt iets achter op schema maar zullen 
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naar verwachting het tweede halfjaar nog volledig worden ingezet. Resterend ureninzet voor 
2e halfjaar is 48% en resterend budget 61%.  

• Prestatie-indicator mediawaarde ligt goed op schema. Tot en met juni is er  
€ 138.000 van de beoogde € 150.000 aan mediawaarde gerealiseerd (92%). 

• Prestatie-indicator websitebezoek ligt ver achter op schema. Tot en met juni zijn er 20.000 
bezoekers van de beoogde 114.000 bezoekers gerealiseerd (18%). Dit komt mede door de stra-
tegieverandering: inzet op kwalitatieve bezoeker in plaats van het kwantitatief aantal bezoe-
kers. Aandacht is gevraagd voor inzage in extra indicatoren die toename in kwalitatief bezoek 
kunnen onderbouwen. 

• Prestatie-indicator deelname 25 partners. Dit ligt op schema, hoewel het niet duidelijk naar 
voren komt uit de voortgangsrapportage. Ondernemers / organisaties hebben o.a. gepartici-
peerd in advertenties, de activiteitenkrant, in het tv programma ‘maak het mee’ op Omroep 
Flevoland en in de VVV formule. 

 
Het vervolg 

De uitvoering van het activiteitenplan 2014 wordt voortgezet. Via het jaarverslag van de OMFL over 
2014 worden uw staten verder geïnformeerd. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
 
Verdere informatie 

n.v.t. 
 
  



 
 

Voortgangsrapportage  
 
Op basis van het Activiteitenplan 2014 
Hfd.6 Begroting en Jaarplan 2014 Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortgangssignalering 
 

Rood:  Attentie: activiteiten lopen niet volgens plan 
Geel: Alert: activiteiten wijken af van activiteitenplan 
Groen:  Activiteiten worden uitgevoerd volgens plan 

 
Afdruktip: bij dubbelzijdig afdrukken spiegelen over korte zijde! 
 
September 2014 
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1. Activiteitenplan 
 
1. Cluster Agribusiness– topsectoren Agri&Food / Tuinbouw&Uitgangsmaterialen 
Doel: Uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie 
Toelichting: Stimuleren kennisvalorisatie / Actief verbinden van MKB met kennisinstellingen 
 

Thema Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-
indicatoren 

Betrokken 
partijen 

Activiteiten Relatie met 
Floriade 

Tijdindicatie 

Topsector 
Agri&Food en 
Lifesciences & 
Health en  
 
Crossover LS en 
Health en 
voeding 

Versterken sectoren 
door samenwerking en 
innovatie (met LSH, 
OMFL) 

Kruidenexpertise-
centrum 
Flevoland 

PvA realisatie 
Kruiden 
expertisecentrum 
Flevoland 

Remmers (CAH),  
VNK, CVI, 
MCGroep, TCM 

Voorbereiden en 
organiseren 
bijeenkomsten.  
Op 13 mei heeft 
Innovatiearena 
Personalized Food 
plaatsgevonden. 
Businesscoalities worden 
verder begeleid. 

ja Aanvang eind 2013 
en doorloop in 
2014 
 

Topsector 
Agri&Food en 
HTSM 

Valorisatie 
(groene) 
reststromen, 
stimulering 
Crossover Land- 
en Tuinbouw met 
Bètatechniek 

Oppakken resultaten uit 
verkenning 
“Verwaarding 
aardappelloof”, partijen 
interesseren voor het 
realiseren van een 
businesscase 

Versterken 
Agrosector door 
zichtbaar maken 
van kansen 
biobased 
economy 

Partij(en) hebben 
intentie 
uitgesproken om 
resultaten van de 
verkenning om te 
zetten in een 
business case. 
Oriëntatie in volle 
gang 
 

Aardappelsector, 
mechanisatiesec-
tor en verwerker  
grondstof uit loof 

Organiseren 
innovatiearena bioplastics. 
Bijeenbrengen partijen, 
project definiëren, 
financiering organiseren. 
N.a.v. rapport KNN is 
sector nu eerst zelf aan 
zet. 
Sept 2014: provincie stelt 
plan van aanpak biobased 
economy op. 
Inventarisatie huidige 
activiteiten bij 
ondernemers is gestart 
(extern). OMFL betrokken 
bij plannen/ideevorming.. 

ja Afhankelijk van 
oplevering 
verkenning door 
KNN, naar 
verwachting start 
begin 2014 

Topsector 
Agro&food en 
HTSM 

Verkennen 
mogelijkheden bio-
composieten (cross-
over)  

Versterken 
Agrosector door 
zichtbaar maken 
van kansen 

Notitie over de 
kansen van de agro 
food sector op 
grond van intentie 

(Grove) tuinbouw 
in Flevoland en 
Compoworld 
(Jasper 

Organiseren 
innovatiearena over bio 
composieten.  
 

ja Arena eerste helft 
2014, notitie en 
aanzet projecten 
oktober 2014 
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Thema Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-
indicatoren 

Betrokken 
partijen 

Activiteiten Relatie met 
Floriade 

Tijdindicatie 

Stimulering  
Cross-over Land- 
en Tuinbouw + 
Bèta Techniek 
 

biobased 
economy  

van partijen om 
innovatieprojecten 
te realiseren 

Klarenbeek, Wim 
van de Weg CAH 
Vilentum, 
Michaëla van 
Leeuwen, WUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topsector 
Agri&Food 

Stimulering  
Cross-over Land- 
en Tuinbouw + 
Bèta Techniek 

Verkennen 
mogelijkheden en 
inrichting Kennis-
centrum Precisie-
landbouw Flevoland- 
Sensor World – Smart 
Farming 

Nederland weet 
dat men voor 
kennis op dit vlak 
in Flevoland moet 
zijn   

In kaart gebracht 
welke initiatieven 
er zijn. 
Commitment 
betrokken partijen, 
lancering 
kenniscentrum.  

Ondernemers 
met initiatieven, 
CAH Vilentum, 
DLV Plant, LTO 
Noord, Technasia, 
Technocentrum 

Gezamenlijk organiseren 
Landelijke dag 
precisielandbouw 2 juli 
2014; 
Behoeften in kaart 
brengen; 
Projecten begeleiden.  
Inspiratie-ochtend gehad. 
Evaluatie/bijeenkomst 
stakeholders gepland op 8 
sept 2014. 

ja Commitment en  
lancering half 2014. 
Diverse activiteiten 
gedurende het  
jaar.  

Topsector 
Agri&Food 
Versterking 
innovatiekracht 
door 
samenwerking 

Support bieden bij 
verkenning mogelijkheid 
Agriboard Flevoland1 en 
zorgen voor aansluiting 
bij plannen 
Kenniscentrum 
Pootgoed 
Sector pootaardappelen 
steunen bij ontwikkeling 
visie en pre-competitief 
onderzoek 

Aardappelsector 
werkt onderling 
en met derden 
(andere sectoren 
en regio’s) samen 
ter versterking 
van de 
innovatiekracht 

Pootaardappel-
sector heeft 
gezamenlijke 
(onderzoeks) visie 
ontwikkeld. 
Mogelijkheden 
gezamenlijke 
activiteiten 
geschetst 

Verkenner 
provincie, 
Agriboard Noord 
Noord Holland, 
Pootgoedsector 
Flevoland, NAK, 
kennispoort 
Zwolle,  
Gemeente NOP, 
etc 
 

In 2013 innovatiearena 
organiseren over 
pootgoed / zaaizaad. 
Uitwerken resultaten in 
2014.  
 
Opmerking:  
Geen afstel. Alleen uitstel. 
Zodra in September 
opening/start AFCN is 
geweest, direct met Cor 
van Veldhuijsen om tafel 
om te kijken of we onze 

ja Tweede helft 2014 

                                                           
1 Provincie stelt waarschijnlijk een verkenner aan. 

Flevoland betrekken.  
Eerste stappen richting 
cluster Compobouw 
worden gezet, daarna 
mogelijk bio-composiet 
erbij. 
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Thema Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-
indicatoren 

Betrokken 
partijen 

Activiteiten Relatie met 
Floriade 

Tijdindicatie 

plannen dan samen met 
hem kunnen realiseren. 
Afspraken gemaakt over 
ondersteuning leveren bij 
opstellen innovatieagenda 
waarin dit een plek gaat 
krijgen. 
 

Topsector 
Agri&Food 

Agro-City 
Engineering 

Topsector Agri&Food 
Agro-City Engineering 

Verkennen van de 
ideeën over Agro-City 
Engineering en 
uitwerken in een plan 
van aanpak.  

Verbinden 
consument en 
Agrosector door 
realiseren  van 
rendabele 
productiemodelle
n in en nabij  de 
stad 

Realisatie 
FlevoMarkt als 
tussenstap op weg 
naar Metropolitane 
landbouw. Plan van 
aanpak 
vervolgstappen. 

Diverse MKB 
partijen  en 
producenten in 
land- en 
tuinbouw, WUR 

Voorbereiden en 
organiseren 
bijeenkomsten/innovatiea
rena. 
Flevomarkt plannen on-
hold.  Ontwikkelingen 
metropolitane landbouw 
zien in relatie tot Floriade 
plannen. 

ja  
Innovatiearena 
tweede helft 2014 

Topsector 
Agri&Food en 
crossovers met 
andere velden 

Uitbouwen Flevolandse 
kenniseconomie door 
innovatie te stimuleren 

Versterking 
Flevolands 
bedrijfsleven  

Juiste partijen 
bijeen gebracht  

Afhankelijk van 
thema 

 Voorbereiden en 
organiseren van 
bijeenkomsten 
 

?? Gedurende 2014 

Aanvullende/nieuwe activiteiten: 
- Onderstammen. Met (Flevolandse) ondernemers die georganiseerd zijn in een nieuwe BV samen verkennen welke mogelijkheden er zijn 

om de kennis die momenteel en in de toekomst ontwikkeld wordt geborgd kan worden waarbij ook het onderwijs en enthousiasmeren van 
jeugd voor de sector een belangrijk aandachtspunt is. Sept 2014: Concept rapportage over de mogelijkheden door OMFL opgesteld. 

- Uien: verkennen van mogelijkheden om uientelers te bundelen en gezamenlijke innovatieagenda te ontwikkelen met ketenpartners. 
- Alternatieve eiwitbronnen: Verkennen mogelijkheden tot inrichting kenniscentrum voor insecten, kweek en productie. Centrum is in juli 

gelanceerd. Businessplan in ontwikkeling.  
- Berm- en natuurgras: symposium in voorbereiding 
- Clustervorming rond project Lasting Field: akkerbouw zonder inzet van fossiele energie. Plan van aanpak in ontwikkeling i.s.m. CAH en 

PPO. 
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2. Cluster composieten  - topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
Doel: Uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie  
Toelichting: Actief verbinden van MKB maakindustrie met kennisinstellingen 
 

Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
Topsector HTSM 
 
1. Opleveren Businesscase 
Compobouw  
 

Composietcluster 
Kennisontwikkeling, 
kennisvalorisatie en het 
versterken van het 
beroepsonderwijs  
 

Businesscase met aantoonbare 
cofinanciering vanuit de private 
sector van CompoBouw te 
Almere 

Provincie Flevoland 
Gemeente Almere 
Windesheim Flevoland 
CAH Vilentum 
ROC Flevoland 
Hurks 
Atelier Dutch 
Holland Composites 
 

Synergie cluster composieten 
CompoWorld uitbouwen;  
Verbinden bedrijven 
Oostelijk en Zuidelijk Fl 
Kernteam samenstellen 
Regievoerder van kernteam  
 
0.2fte 
 

Vorming 
kernteam in 
Q1 2014. 
Projectplann
ing 2014 
gemaakt. 
2 
bijeenkomst
en Kernteam 
CB geweest. 
Jacques 
Timmers 
intermediair
.Werken 
naar 
intentieover
eenkomst 
eind 2014. 
OMFL 
smeerolie 
voor 
samenwerki
ng Almere 
en prov Fl. 
 

Topsector HTSM en 
Topsector Water  
2. Voortzetting inzet op 
Ekovation te Urk  

Realisatie Ekovation 
project fase ontwerp, 
bouwvoorbereiding 

Co-financiering met publieke 
middelen 
Positionering en branding 
Implementatiefase bouw  

EkoFish Groep, Koers&Vaart,  
KvK, Stratagem, Vripack, 
Innovatie netwerk Agro, 
Aquatech, Merema, John de 
Wit Assurantien BV, 
Wolfard&Wessels, ZVB 
Snoek, Hartman Marine, De 
Boer Marine Equipment. Veth 

Actieve deelname in de 
stuurgroep EkoVation 
Eenmaal per maand/2 
maanden stuurgroep 
vergadering bijwonen.   
0.05fte 
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Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
Propulsion, Piet Brouwer, 
Sandfirden, Hoekman 
Shipbuilding, Ridderinkhof 
Lieren, De Flux, Mulder 
Transport, Blue Port Urk 

Topsector HTSM 
3. Bevordering 
samenwerking MKB met 
High End 
Composietenbedrijvigheid in 
Flevoland, Drenthe en 
Overijssel (banaan) 

Interregionale 
samenwerking  ter 
bevordering van 
samenwerking MKB 
met hightech 
composieten 
 

Uitvoering aanbeveling Quick 
Scan in samenwerking met de 
NOM en Oost NV 

Provincie Flevoland 
Provincie Drenthe 
Provincie Overijssel 
NOM 
Oost NV 
OMFL 

Actieve afstemming van 
clusters en programma’s met 
kennisinstellingen, 
kennisvalorisatie, industrie 
en het MKB 
0.1fte 

 
Rapport 
Ecorys en 
Technopolis 
is 
opgeleverd 
in mei 2014. 
Voorstellen 
worden door 
de drie 
provincies 
bestuurlijk 
en 
beleidsmatig 
uitgewerkt. 
Wellicht 
volgen 
hieruit 
aanbeveling
en diedoor 
de drie 
ROM’s  
uitgevoerd 
kunnen 
worden. 

Topsector HTSM  
4. MRO Airport 

Kennisvalorisatie MRO 
Airport Lelystad 
Mede ontwikkelen 
lesplaats composiet 
Lelystad  

Onderwijs verbinding met 
bedrijven. Directe crossover met 
de SEZF. 

Composiet reparatiebedrijven 
binnen –en buitenland 
met ROC Flevoland en 
Windesheim Fl. 
Stratagem 
Technocentrum 

College4leadership 
ontwikkeling  
Inventarisatie bedrijven en 
onderwijs uitvoeren.  
0.05fte 

2014  
Deze taak 
wordt o.a. 
uitgevoerd 
door 
Stratagem. 
Technocamo
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Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
us.Uitvoerpl
an OMFL 
nog niet 
betrokken. 
Financiering
en 
beleidsmatig
e aanpak 
nog in 
ontwikkeling 
bij provincie, 
gemeente(n) 
en 
luchthaven 
en evt. 
OMALA.. 
Gesprekken 
met gem 
Lelystad en 
Omala tbv 
planning 
2015 gestart 
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3. Cluster Gezondheid Mens & Dier (GMD)/Humanimal – topsector Life Sciences & Health  
Doel: Uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie 
Toelichting: Stimuleren kennisvalorisatie / Actief verbinden van MKB met kennisinstellingen 
 

Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
1. Het begeleiden en 
coachen van (startende) life 
sciences bedrijven. 
 
 
 
 

- (Startende) life sciences 
bedrijven zijn naar 
tevredenheid begeleid.  

5 ondernemers zijn begeleid. 
Informatie over 
financieringsregelingen is 
digitaal beschikbaar 
Sturingsinformatie over 
provinciaal financierings- 
instrumentarium voor (LSH) 
bedrijven is beschikbaar.  
 

(LSH) MKB, banken en 
overige financiers, provincie 
Flevoland. 

Begeleiden ondernemers. 
Deelnemen aan werkgroep 
“financiering van innovatie” 
Verzamelen en 
terugkoppelen 
sturingsinformatie. 
 
Subisdieaanvraag door 
Provincie Flevoland 
gehonoreerd met het budget 
660.000 euro voor 
2014/2015. 
Opdracht: 

- Organisatie 2 
wedstrijden. 

- Wedstrijdreglement 
en voorwaarden 
vouchers opstellen. 

- LSH portal & 
analyzer laten 
bouwen. 

- 12 experts 
interviewen en 5 
cases zijn input voor 
LSH portal. 

- Begeleiden 10 
ondernemers. 

- Hiervoor 
projectteam 
ingesteld. 

 

2. Het actief investeren in 
netwerkvorming binnen en 

- Nieuwe matches tussen 
Flevolandse LSH MKB met 

10 succesvolle matches. 
Bezoek van Flevolandse LSH 

Deelnemers cluster 
Gezondheid Mens en Dier. 

Voorbereiden en organiseren 
bijeenkomsten en bezoeken 
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Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
buiten Flevoland. 
 

andere bedrijven en 
kennis-instellingen in 
Nederland.  

delegatie aan ten minste 2 
LSH clusters in Nederland.  
 

Deelnemers overige LSH-
clusters.  

LSH clusters. Monitoren van 
matches. 
In 2014 geen groen! Oorzaak 
te kort aan capaciteit. 
Wel gedaan: 
Gesprekken gevoerd met 
Inspectie Gezondheidszorg 
en KNMvD en 
Zoonosennetwerk Midden 
Nederland betrokken bij 
online dialoog HUMANIMAL. 
Samenwerking verstevigen 
met Diergeneeskundige 
faculteit Utrecht w.o. het 
haalbaarheidsonderzoek 
fertiliteitskliniek i.s.m. 
Dierenkliniek Emmeloord. 
 

3. De ontwikkeling van een 
campus op of nabij het CVI-
complex. 
 
 

- Economische haalbaarheid 
van een campus is verkend. 

Haalbaarheidsonderzoek, 
Intentieverklaring, 
Productpaper 

CVI 
WUR 
Provincie Flevoland 
Gemeente Lelystad 
Eric Claassen 

Opdracht Eric Claassen 
afgerond, concept notitie ligt 
ter goedkeuring.  
In gesprek met regio 
ambassadeur over nationale 
positionering CVI en 
commerciële activiteiten. 
 

 

4. Verzorgen branding en 
marketing Humanimal 
 
 
 

- Humanimal-cluster heeft 
zich onderscheidend 
geprofileerd. 

Bekendheid met en 
draagvlak voor One Health, 
Service-concept en 
uitvoeringsagenda 
Humanimal. 

Deelnemers aan het cluster  ‘Praatstuk’ geformuleerd en 
online dialoog gevoerd met 
verschillende stakeholders.. 
 
In gesprek met RVO over 
nationale One Health 
propositie waar Flevoland 
deel van uitmaakt. 
 
Communicatie 
Ondernemerschap & 
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Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
Innovatie; wedstrijd en 
verstrekken vouchers op 
basis volgens uitgezette 
strategische lijnen. 
 

5. Aanjagen 
kennisvalorisatie (nieuwe 
businesscases) 
 

- Ideeën zijn vertaald in 
businesscases of binnen 
een half jaar een go/no go 
beoordeling  

Beoordeling haalbaarheid 
uitvoering en 5 concrete 
businesscases  

Deelnemers cluster 
Humanimal, MCgroep 
UMCU, Atrium Heerlen, 
Patient1 

Nieuwe businessideeën 
verkennen, aanjagen en 
begeleiden tot 
businesscases.  
 
1. elektronisch 
paardendossier incl. 3D 
wetenschappelijke tekening 
paard. 
2. terugdringen van 
dierproeven serious 
gaming/simulaties. 
3. digitale pathologie 
haalbaarheidsonderzoek 
opdracht  afgerond, 
presentatie en overdracht 
naar het GWIA. 
4. centralisatie diagnostische 
labs Lelystad/Flevoland. 
5. Urinekatheter met 
antibacteriële kunststof en 
dierproef CVI 
6. Financiering Spirocan en 
opzet expertisecentrum en 
teelt medicinale cannabis in 
Flevoland. 
7. businesscase 
voedingssupplement 
Arspropharma/Holisan en 
prof. F. Schroder als gevolg 
van project personalized 
food. 
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Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
 

 -    7. onderzoek naar 
businesscase 
Extractenfabriek Lelystad on 
hold mogelijk nieuwe 
eigenaar gevonden. 

 

 
• Innovatie & Ondernemerschap betreft een aanvullende opdracht van de provincie Flevoland aan de OMFL, hiervoor zijn extra uren 

gefinancierd. 
• Paardencluster Noordoostpolder begeleiden in een ZZL subsidieaanvraag. Door de interesse van het Faculteit Diergeneeskunde om een 

fertiliteitskliniek in samenwerking met de Dierenkliniek Emmeloord op te zetten is er een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek 
verstrekt. Eind september 2014 zijn hiervan de eerste resultaten beschikbaar.  

• Een inhoudelijke bijdrage geleverd en gecoördineerd t.b.v. de handelsmissie naar China in september 2014. Kregen de gelegenheid van de 
provincie om een programma onderdeel te vullen voor HUMANIMAL.  

• Ondersteuning gegeven aan het Green Design Center in oprichting. 
• Ondersteuning geleverd bij de TMI aanvraag en congres Spirocan. 
• Inhoud en coördinatie geleverd voor mogelijke Interreg Va en EFRO subsidie aanvragen. (Zorg, HUMANIMAL, Voeding en Gezondheid) 

 
4. Cluster Zorginnovatie – topsector Life Sciences & Health  
Doel: Uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie 
Toelichting: Stimuleren Zorginnovatie / Begeleiden spin-offs en spin-outs 
 

Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
1. Bedrijven adviseren,  
begeleiden of actief 
betrekken bij 
zorginnovaties. 
 

(Startende) bedrijven die aan 
zorginnovaties werken, zijn 
naar tevredenheid begeleid.  

5 ondernemers zijn begeleid. 
Informatie over 
financieringsregelingen is 
digitaal beschikbaar 

Zorginnovatie gerelateerde 
bedrijven, banken en overige 
financiers, provincie 
Flevoland, CMO Flevoland en 
MCC Flevoland. 

Begeleiden ondernemers. 
Waar mogelijk begeleiden 
naar/met HIP. 
Verzamelen en 
terugkoppelen 
sturingsinformatie. 

 

2. De winnaar van 2013 te 
begeleiden bij het bereiken 
van concrete resultaten. 

Eind eerste kwartaal GO/ NO 
GO  

Beoordeling haalbaarheid 
uitvoering. 

OTCP, winnaar BZMI beste 
patiënten idee 2013. 

Aansturen OTCP in uitvoering 
Digi-Dennis. 
Contact onderhouden 
winnaar. 

 

3. Succesvolle matches te 
realiseren tussen 

Matches tussen Flevolandse 
zorginnovatoren met andere 

5 succesvolle matches.  
 

Zorginnovatiebedrijven, 
hoger onderwijs, Provincie 

Voorbereiden en organiseren 
bijeenkomsten. Monitoren 

 



Voortgangsrapportage 2014 

Voortgangsrapportage op basis van Activiteitenplan 2014 (onderdeel van Begroting en Jaarplan 2014)     Pagina 12 van 15 
 

Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
zorgaanbieders en MKB.  
 

bedrijven en kennis-
instellingen in Nederland.  

Flevoland, MCC Flevoland, 
CMO Flevoland. 

van matches. 

 
 

• Ondersteuning aan de ondernemers IFA aanvraag  GWIA; hiervoor moet binnen twee maanden besluitvorming Provinciale Staten 
plaatsvinden. 

• De OMFL heeft een aanvullende opdracht gekregen van de provincie Flevoland van 4 uur per week, half jaar, om studenten in Flevoland te 
stimuleren ideeën in te zenden voor de zorginnovatiewedstrijd ‘betere zorg mijn idee’. 

• Offerte Pridea ingebracht om personeel binnen zorgorganisaties ondernemender en innovatiever te maken om de zorg van binnen uit te 
laten innoveren. Veel inzendingen voor de zorginnovatiewedstrijd worden door bedrijven ingezonden. 

• Bedrijfje ‘Knoop” gekoppeld aan MCC Flevoland om pilots te gaan doen in zorgorganisaties. 
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5. Investeringsbevordering en buitenlandse acquisitie  
Doel: Uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie 
Toelichting: Organiseren optimaal samenspel op regionaal en (inter)nationaal niveau / (Inter)nationale branding en acquisitie “Flevolandse innovatie-
identiteit” 
 

Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
A. Buitenlandse acquisitie  
(en promotie) 
 

Vestiging van 5 bedrijven Maken van 5 bidbooks NFIA, provincie en 
gemeenten 

- Organiseren van bidbooks 
- Organiseren van Factfinding 

trips 
- Bezoek min 2 beurzen 

 

B. Investor development 
c.q. contact onderhouden 
met de gevestigde 
buitenlandse bedrijven 

Blijvende vestiging in de 
regio; leads naar potentieel 
nieuwe acquisities. 

Minimaal 8 
bedrijfsbezoeken 

NFIA, gemeenten, OMFL 
intern, provincie 

Bezoeken aan bedrijven en 
verslag uitbrengen aan de 
NFIA 

 

C. Buitenlandse missies 
Voorbereiden van 1 missie 
naar China 
 

1 missie olv provinciaal 
bestuurder (Jan-Nico) naar 
China 

Mei/Juni 2014, minimaal 8 
bedrijven/instanties  gaan 
mee. 
Door de provincie verplaatst 
naar eind september 2014 
Ca. 50 potentiële 
deelnemers  bezocht of 
contact mee gehad en aan 
de provincie aangeboden.  

Provincie Flevoland (in zeer 
nauw overleg met afd. ES), 
economisch veld en 
gemeenten 

Acquireren van bedrijven en 
kennisinstellingen.  
Voorbereidingsreis 
(maart/april) 
Voorbereiden van 1 missie 
naar China 

Mei 2014 

D. Handelsbevordering 2 bijeenkomsten. 
Platform kennisdeling 
bieden. 
Ophalen van de 
vraagstukken welke er leven 
in de relatie met China 
 

Organiseren van een 
platform waar bedrijven 
welke zaken met China doen 
elkaar kunnen treffen voor 
het uitwisselen van kennis 
en ervaring 

Flevolandse bedrijfsleven en 
instituten. 
Samenwerken met prov. 
Flevoland. 

China platform organiseren in 
voor en najaar. 

 

E. Bezoeken internationale 
Beurzen 
 

Bezoek aan minimaal 1 
internationale beurs en 
maximaal 2. 

Het verkrijgen van minimaal 
3 leads, leidend tot een 
bidbook. 

NFIA, gemeenten, ROM’s, 
Provincie 

Beursdeelname in stand NFIA 
of een ander 
samenwerkingsverband. 

 

F. Inventarisatie kansrijke 
landen/regio’s voor 
speerpuntclusters 

Een goed inzicht waar de 
beste kansen internationaal 
liggen voor economische 

3 rapportages met kansrijke 
regio’s landen, alsmede 
kansen in Rusland (Dmitrov) 

Bedrijven, 
kennisinstellingen, 
gemeenten, provincie. 

Gesprekken voeren en 
inventariseren met 
bedrijven/instellingen in 

Zie resultaat 
2011 
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Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
relaties van de 3 
sectorclusters. 

en China (Zhejiang) voor de 
speerpuntclusters. 

clusters. 
Ontwerpen vragen voor 
besprekingen.  
Projectleiders clusters deze 
vragen overdragen voor hun 
gesprekken. 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
  

Herijking van de uitkomsten 
van 2011. 
Levert geen nieuwe 
inzichten op. 
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6. Vrijetijdseconomie (Toerisme Flevoland) 
Doel:  Positioneren van Flevoland als toeristische bestemming in binnen- en buitenland  
Toelichting: Toerisme Flevoland richt zich op de toeristische promotie van Flevoland, dat een onderdeel vormt van de branding/positionering van Flevoland. 
(hoofdstuk 3 Economische Agenda Flevoland 2012-2015) 
Opdrachtomschrijving Beoogd resultaat Prestatie-indicatoren Betrokken partijen Activiteiten Tijdindicatie 
Positioneren van Flevoland 
als toeristisch recreatieve 
bestemming in binnen- en 
buitenland ten behoeve van 
de doelstelling uit de 
economische agenda: groei 
van de sector met 2% en het 
verbeteren van het 
leefklimaat door het 
verbeteren en aanvullen van 
voorzieningen. 

Het verbeteren van het 
imago van Flevoland als 
bestemming voor een 
vakantie of een dagje uit 
 
Vergroten van de 
naamsbekendheid van 
Flevoland als toeristisch 
recreatieve bestemming 

− 10 % groei in 
websitebezoek 

− Realisatie van een 
mediawaarde van 

− € 150.000 
− Deelname van 25 partners 

aan activiteiten 

Bedrijfsleven, gemeenten, 
natuurorganisaties,, 
VVV/Tourist Info 

Basistaken: 
Zorgen voor merklading van 
Avontuurlijk Flevoland 
-huisstijl en 
conceptontwikkeling 
-marketingcommunicatie 
 
Digitale vindbaarheid  
-website SEO, digitale 
marketing en kwaliteitsslag 
NDTRC data 
 
Kennis 
- bezoekersprofiel en imago-
onderzoek en het 
verzamelen van 
branchegerelateerde kennis 
om deze kennis te delen 
 
Advies 
-advies en kennisinbreng 
(gevraagd en ongevraagd) 
op projectaanvragen 
 
Corporate communicatie 
Uitwerking van de thema’s 
water, natuur, erfgoed en 
streekeigen ter 
ondersteuning aan de 
positionering van Flevoland. 

 

 

Bijlage: Toerisme Flevoland heeft vanuit haar 
strategische marketingplan 2013- 2016 een separaat  
Activiteitenplan opgesteld, met hierin een 
marketingcommunicatieplan en verdeling van de 
uren per uit te voeren taak/thema. 
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