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1.

Beslispunten

1. In te stemmen met het projectidee ‘Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere – De Innovatiefabriek’;
2. De voorwaarde te stellen dat de onzekerheden en onduidelijkheden zoals
genoemd bij de kanttekeningen geheel uitgewerkt en opgehelderd moeten
worden in de projectaanvraag.
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2.

1634973
Inlichtingen

A. Hubers
A. Nagtegaal

Inleiding

Dit voorstel wordt aan u voorgelegd in het kader van de selectie van projectideeën voor het IFA-programma.

Afdeling/Bureau

GWIA
Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) is een fysiek en
digitaal innovatiecentrum in Almere. Het centrum faciliteert regionale initiatieven gericht op directe waarde creatie voor burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden en zet deze om in duurzame
samenwerkingsverbanden.
Dat gebeurt door onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger gericht bij elkaar te brengen. Het GWIA ondersteunt bij de opstart van projecten, verbindt partijen met elkaar, zoekt mee naar financiering en biedt
fysieke research en innovatie faciliteiten. In het centrum wordt continue research en innovatie gefaciliteerd op het gebied van Gezondheid & Welzijn.
De partners in het GWIA zijn Technology Centre Almere, Patiënt 1, het Gezondheid en Welzijn Innovatie Platform en TNO. Het GWIA werkt samen met
Trimbos en de Universitaire Medische Centra (UMC).
Het GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie in zorg en welzijn, waarbij meer accent komt op zelfredzaamheid en eigen regie door burgers. Deze
veranderingen kunnen worden gefaciliteerd door concrete innovaties in de
zorg en welzijnssector. De projectkosten bedragen € 11,8 mln. De initiatiefnemers en samenwerkingspartners investeren € 7,1 mln. De gevraagde IFA
bijdrage is € 4,7 mln. Het project heeft een looptijd van 3 jaar. Een nadere
toelichting op het project treft u aan in het projectplan (zie bijlage 1).

Portefeuillehouder

IFA
De besluitvorming over het projectidee vormt de eerste formele stap in selectie van kansrijke projectideeën voor het IFA programma. In dat kader is
afgesproken dat een projectidee ter besluitvorming wordt voorgelegd aan uw
Staten (Go- No Go; zie stroomschema besluitvorming IFA, bijlage 2). Indien u
positief besluit, wordt het project verder uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. Indien deze subsidieaanvraag ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd
door GS betekent dat het budget voor IFA2 volledig is geoormerkt met projectideeën.
3.

Registratienummer

Beoogd effect

Opzetten van een innovatiecentrum op het gebied van zorg en welzijn.

CP-IFA / E&S

Lodders, J.
----------------------------Routing
Commissie Bestuur en Samenleving:

8 oktober 2014

(beeldvorming)
--------------------------------Commissie Bestuur en Samenleving:

22 oktober 2014

(oordeelsvorming)
-----------------------------------
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4.

Argumenten

1.1 Het GWIA past binnen de kaders en voorwaarden van IFA2.
De Adviescommissie IFA adviseert positief over het projectidee GWIA. In bijgevoegde tabel
is beknopt aangegeven hoe het GWIA aansluit op de IFA-criteria (bijlage 3). Overigens zijn
aan het positieve advies enkele aandachtspunten verbonden (zie kanttekeningen).
De hoofddoelstelling van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere is het realiseren van
krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het
versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad.
Het GWIA past binnen programmalijnen ‘Versterking Voorzieningenstructuur’, maatregel 1
‘versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’ en maatregel 5
‘Versterking aanbod zorg’.
Door zowel wetenschappelijke studenten als hbo en mbo studenten te betrekken bij de
ontwikkeling van zorgtechnologie wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
verbeterd. Studenten studeren af met meer praktijk kennis en ervaring, opgedaan door actief te participeren in projectengroepen die bezig zijn met op de praktijk gerichte ontwikkeling.
Zorg en welzijn voorzieningen kunnen in dit digitale tijdperk niet langer alleen gezien worden als fysieke locaties waar mensen naar toe gaan om er gebruik van kunnen maken (zoals
een ziekenhuis, een museum of een sporthal). Juist ook digitale voorzieningen die kennis
koppelen en ontsluiten zijn in toenemende mate van waarde, voor burgers, instellingen, bedrijven en overheden.
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1.2 Projectidee GWIA past in de Zorgnota en de Economische Agenda.
In de Zorgnota staat beschreven dat de provincie in deze periode specifiek inzet op het stimuleren van innovaties die zich richten op zorg en welzijn. Het GWIA sluit aan op de volgende doelen uit de Zorgnota:
- Actief op zoek te gaan naar innovaties die een oplossing bieden voor de vraagstukken in
zorg en welzijn die samenhangen met de demografische ontwikkeling in Flevoland;
- Een platform te bieden voor zorginnovatie in Flevoland zowel “live” als digitaal.
Door nu in te zetten op de realisatie van het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere wordt het beleid en gedachtegoed uit de Zorgnota verankerd in Flevoland
Innovatie is een regionale aangelegenheid. Gemeenten hebben daar geen directe taak en
veelal ook niet de focus op liggen door alle andere verantwoordelijkheden die ze hebben.
De provincie Flevoland staat voor het stimuleren van de regionale economie en heeft in haar
beleid heel specifiek gekozen voor het stimuleren van innovatie in drie topsectoren. Het
Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere past binnen de topsector Life Sciences &
Health en de clusteraanpak zoals die beschreven is in de Economische Agenda. Met de realisatie van de innovatiefabriek wordt een grote stap gezet in de clustervorming op het gebied
van zorginnovatie. Het bijzondere aan het cluster zorginnovatie is dat daarin niet alleen aan
business cases gewerkt wordt die economische waarde hebben, maar dat het soort innovaties die in dit cluster ontwikkeld worden allemaal direct een maatschappelijke waarde
hebben.
In directe zin wordt het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen getaxeerd op 100 fte.
1.3 Het GWIA heeft een bovenlokale uitstraling.
Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere werkt samen met lokale, regionale en
landelijke partners. TNO is een van de partners in het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere. Lokale en regionale samenwerking vind plaats met o.a. zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden. Landelijk met de verschillende UMC’s en Trimbos. Ook internationaal is aandacht voor de kennis die het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere ontsluit. De mogelijkheden voor internationale samenwerking worden verder verkend.
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5.

Kanttekeningen

1. De Adviescommissie IFA heeft vraagtekens bij de continuïteit na afloop van de subsidieperiode.
Het GWIA dient na afloop van de projectperiode van 3 jaar voldoende nieuwe innovatieprojecten te verwerven zodat zij op eigen kracht kan voortbestaan. De initiatiefnemers kunnen
dit op voorhand niet garanderen, maar stellen dat zij daarvoor de komende 3 jaar een stevig
fundament kunnen leggen.
Dit vraagt volgens de adviescommissie om een politieke afweging tussen positieve effecten
van het GWIA en de onzekerheid over de continuïteit. Het ‘worst case’ scenario is dat het
GWIA na afloop van de subsidie (na 3 jaar) niet zelfstandig kan voortbestaan.
2. De cofinanciering door de initiatiefnemers is op dit moment nog niet duidelijk geregeld.
Bij de uitwerking van de aanvraag dient dit zeker gesteld te worden. De cofinanciering van
de initiatiefnemers is deels in geld en deels in eigen inbreng (voornamelijk in uren). Daarmee vormt ook de onderlinge levering van diensten een punt van aandacht. Dit dient marktconform en “aanbestedingsproof” te zijn.
3. De gevraagde subsidie (€ 4,7 mln.) overschrijdt het resterende IFA-budget (€ 4,3 mln.).
Bij de uitwerking van de aanvraag dient dit passend gemaakt te worden door additionele financiering door derden of een lagere begroting. In de adviescommissie is gevraagd naar cofinanciering door de gemeente, maar hier is thans niet in voorzien.
4. Het projectplan behoeft nadere uitwerking m.b.t. de kennisvalorisatie en de partners
De adviescommissie veronderstelt dat de subsidie voor de projecten ingezet wordt voor
kennisvalorisatie en stelt dat dit duidelijker uitgewerkt moet worden. Verder moet duidelijker uitgewerkt worden wat welke partner precies doet in termen van toegevoegde waarde
in het geheel.

6.

Vervolgproces
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Commissie Bestuur en Samenleving – Beeldvorming (presentatie initiatiefnemers): 8 oktober
2014
Commissie Bestuur en Samenleving – Oordeelsvorming: PS voorstel: 22 oktober 2014
Provinciale Staten: Besluitvorming: 26 november 2014
Indien PS akkoord gaat:
Uitwerking projectidee tot aanvraag : eind 2014/begin 2015
Besluitvorming GS over subsidieaanvraag: begin 2015
7.

8.

Advies uit de Commissie

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, nummer 1633780.
BESLUITEN:
1.
2.

In te stemmen met het projectidee ‘Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere – De
Innovatiefabriek’;
De voorwaarde te stellen dat de onzekerheden en onduidelijkheden zoals genoemd bij de
kanttekeningen geheel uitgewerkt en opgehelderd moeten worden in de projectaanvraag.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 november 2014.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

Naam bijlage:

eDocs
nummer:

1. Projectplan Gezondheid en Welzijn
Innovatiecentrum – De Innovatie fabriek
2. Stroomschema besluitvorming IFA
3. Tabel aansluiting projectidee IFA criteria

10. Ter lezing gelegde stukken

n.v.t.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

1625916

Openbaar in de zin van de
WOB
(ja/nee aangeven)
Ja

1433731
1635383

Ja
Ja

