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Toezeggingen evaluatie IFA-programma 

Kern mededeling: 

Op 14 januari 2015 is de evaluatie van het IFA-programma besproken in de com
missie Bestuur Et Samenleving. Naar aanleiding hiervan zijn twee toezeggingen 
gedaan: 
1. Een overzicht aan te leveren van de substantiële werkgelegenheid welke 

direct is gerealiseerd door de gegeven subsidie voor zover beschikbaar. Hier
bij wordt het oorspronkelijke doel meegenomen in het overzicht (BS54); 

2. Een overzicht aan te leveren over de inhoudelijke voortgang van de pro
jecten, gebaseerd op cijfers (BS55). 

Mededeling: 

Hierbij treft u het gevraagde overzicht aan van de werkgelegenheidseffecten en 
de projectvoortgang in cijfers van de in het evaluatieonderzoek betrokken pro
jecten. Het gaat hierbij om een tussenstand omdat de projecten nog in uitvoe
ring zijn. De tussentijdse informatie is op ons verzoek verstrekt door de project
uitvoerders. 
Over de niet in cijfers uit te drukken voortgang wordt gerapporteerd in de IFA-
(half)jaarverslagen. Het jaarverslag 2014 zal in mei 2015 worden besproken in de 
commissie Bestuur & Samenleving. 
Niet alle projecten kennen de specifieke werkgelegenheidsdoelstelling omdat de 
IFA-projecten primair gericht zijn op het realiseren van voorzieningen. Dit is 
aangegeven in de tabel met (geen doelstelling). 

In het evaluatieonderzoek zijn de op het moment van de start van het onderzoek 
beschikte en lopende IFA 1 en 2 projecten meegenomen. Daarnaast zijn er nog 
projecten in de pijplijn waarvoor PS een akkoord heeft gegeven op het project
idee maar welke nog niet zijn beschikt. Deze projecten zijn Almere Kenniscen
trum Talent, Hectare Cultuur en de Onderdoorgang A6. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Tabel 1 
Gerealiseerde werkgelegenheid en inhoudelijke voortgang IFA 1 en 2 projecten 
(bron: projectuitvoerders, stand: februari 2015 ) 

Programma Project Indicator en doel
stelling 

Tot nu toe gerea
liseerd 

IFA1 Lectoraat Natuurlijk 
en gezond Samen-
Leven (CAH) (Start 
2010) 

- Werkgelegenheid 
(Geen doelstelling) 

3 fte 

IFA1 International New 
Town Institute (INTI) 
(Start 2010) 

- Werkgelegenheid 
(Geen doelstelling) 

2 fte 

IFA1/IFA2 Hogeschool Windes-
heim(1) (Start 2010) 

- Werkgelegenheid 
(Geen doelstelling) 
- Nieuwe opleidingen 
Doelstelling 24 
- Nieuwe studenten 
Doelstelling 2014: 

175 fte 

22 opleidingen 

2.770 studenten 
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IFA2 Boshart Almeerder

hout (Start 2011) 
- Werkgelegenheid 
Doelstelling 45 fte 
- Nieuwe dag bezoe
kers 60.000*** 
- Nieuwe bezoekers 
evenementen 20.000 
- Extra overnachtin
gen 2.300# 

12,4 fte (2) 

onbekend (3) 

9.000 

-(4) 
IFA2 Bidboek Floriade 

(Start 2012) 
- Werkgelegenheid 
(Geen doelstelling) 

-(5) 

IFA2 Jan van Es Instituut 
2.0 (Start 2012) 

- Werkgelegenheid 
Doelstelling 5 fte 
- Nieuwe voorziening 
Doelstelling 1 

7 fte 

1 voorziening 
IFA2 Zorgcentrum Reede-

waard (Start 2014) 
- Werkgelegenheid 
Doelstelling 30 fte 
- Nieuwe voorziening 
Doelstelling 3 

Ofte 

0 voorzieningen 

1) Doelstellingen zijn gebaseerd op de herijkte business case 
2) Het groene geheim, DubbelOp en Fun Forrest alleen vaste FTE's geteld 
daarnaast ook nog tijdelijke krachten en oproepkrachten. 
3) De bezoekers van de openbare voorziening worden niet geregistreerd. 
4) Niet versterkt. 
5) Het Bidboek op zich was een voorinvestering vanuit de gedachte dat Floriade 
werkgelegenheid gaat opleveren. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Ter inzage in de leeskamer 
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nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
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