
 
 
Bijlage 3: Aansluiting projectidee GWIA op IFA criteria 
 
Programmalijnen en criteria 
IFA 

GWIA 

Programmalijn Het GWIA past binnen programmalijnen ‘Versterking Voorzieningenstructuur’,  
Beoogde resultaten: 
Het project dient bij te dragen aan 
de volgende programmaresultaten: 
• Verdere ontwikkeling tot een 

volledige en volwaardige stad 
binnen de Noordvleugel van de 
Randstad; 

• Realisatie van krachtige impulsen 
voor de ontwikkeling van een 
uniek stedelijk klimaat; 

• Versterking van de economische 
positie  

Het GWIA past binnen maatregel 1 ‘versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’ en maatregel 5 ‘Versterking aanbod zorg’. 
Zie argument 1.1 Statenvoorstel. 
 

Bovenlokale uitstraling Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere heeft een bovenregionale uitstraling. Zie argument 1.3 statenvoorstel. 
Min 2 mln € De totale investering is ongeveer € 11,8 mln. Het GWIA vraagt een bijdrage uit IFA2 van ten hoogste € 4,7 mln.  

Betreft investering, geen exploitatie 
en beheer 

IFA subsidie bestemd is voor onder meer de technische inrichting van diverse ruimten (meet / lab apparatuur, sportapparaten en attributen) en voor de uitvoering 
van een reeks innovatieprojecten. 

Additioneel Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere is een nieuwe activiteit. 
Haalbaarheid Op basis van een conservatieve inschatting van marktmogelijkheden is het consortium overtuigd van de haalbaarheid van het project, wat ook blijkt uit de 

bereidheid ruim € 6,9 miljoen te investeren. 
Zonder IFA niet mogelijk Zonder IFA bijdrage is de voorgestelde opzet van het GWIA niet mogelijk.  

Het belang van research en innovatie in de verbinding tussen welzijn en gezondheid wordt steeds breder ingezien. In veel steden en regio's wordt gesproken over de 
realisatie van innovatiecentra met gelijksoortige doelstellingen. Er zullen er ook meerdere ontstaan in Nederland alleen al. Het maatschappelijke effect en de 
economische impact wordt bepaald door de verbindingen die het betreffende innovatiecentrum weet te realiseren. De verbindingen met de Universitair Medisch 
Centra en met kennisinstellingen als TNO worden slechts beperkt vergeven. Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere staat ideaal gepositioneerd om een 
leidende positie in te nemen. Zonder IFA is de kans groot dat het momentum in Almere vervliegt ten faveure van Amsterdam, Utrecht of Twente. 

Overig  
Aansluiting provinciaal beleid Het GWIA sluit  aan op de Zorgnota en de economische agenda. Zie argument 1.2 Statenvoorstel 

 

 


