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1. Verslag van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. is in 2016
vijfmaal als raad bijeen geweest ). Daarnaast was er gedurende het jaar meerdere malen contact
tussen de leden van de RvC en de directie, zowel fysiek als per mail, over actualiteiten.
De onderwerpen die meerdere malen aan de orde kwamen, naast de hieronder uitgebreider
besproken items, waren: inzicht in de financiën aan de hand van de koerskaart, afronding van de
projecten Kansen voor West en Blue Port Urk, de financiering van het EFRO project Bittergourd en de
offerte voor de Floriade Werkt! Challenge.

Governance
De samenstelling van de RvC is in de loop van dit jaar niet gewijzigd. De aandeelhouder heeft nog
niet in de vacature voorzien die met het vertrek van mevrouw P.C. Plooij -van Gorsel, halverwege
2014, ontstond. De RvC bleef daarmee vooralsnog gevormd door de heren A.L. Greiner (voorzitter)
en P.J. Visscher (secretaris). Omdat de heer Visscher midden 2017 aftredend én herkiesbaar is, legde
de RvC de aandeelhouder eind 2016 een voorstel voor een procedure om tijdig een complete RvC te
kunnen benoemen. Dit voorstel is in de Aandeelhoudersvergadering (AvA) aangehouden indachtig
een besluit van GS om de status van de Ontwikkelingsmaatschappij, die van een zgn. verbonden
partij, te heroverwegen. Een besluit ten aanzien van het voorstel voor herziening van de gedateerde,
deels achterhaalde en op onderdelen onduidelijke statuten van de Ontwikkelingsmaatschappij werd
eveneens opgeschort.
Het besluit tot heroverweging van de positie van de Ontwikkelingsmaatschappij kwam voort uit de
evaluatie van verbonden partijen die in 2016 door de provincie is uitgevoerd. In het rapport dat
daarover verscheen, is aan de hand van een aantal toetsingscriteria beoordeeld of de verbonden
partij nog aan de criteria voldoet en vervolgens is de vraag beantwoord of de partij nog een relevante
bijdrage levert aan de provinciale doelen. Concluderend wordt in het rapport gesteld dat de rol van
de Ontwikkelingsmaatschappij in het kader van de uitvoering van het nieuwe Economische
Programma nader beschouwd zal moeten worden.
De RvC is van mening dat de toetsing onvolledig is en geen recht doet aan het brede pallet aan
activiteiten die de Ontwikkelingsmaatschappij en haar dochterondernemingen vervult ten behoeve
van het provinciaal beleid op het gebied van Economie, Financieringen, Sport en Toerisme. Vorig jaar
sprak de RvC de wens uit dat de eind 2015 ingezette weg, om in het kader van de nieuwe
Economische Agenda 2015-2018, in gezamenlijkheid, tot een nieuwe verhouding en afspraken te
komen, bestendig mag blijken. Helaas is hiervan, bestuurlijk gezien, geenszins sprake en bestaat
opnieuw onduidelijkheid over de positie van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. In de
opvatting van de RvC voldoet de Ontwikkelingsmaatschappij overigens ruimschoots aan de criteria
voor een verbonden partij en zal zij een belangrijke uitvoerende rol kunnen spelen inzake de
provinciale doelen.



) Vergaderingen RvC: 15 februari, 17 mei, 28 juni, 27 september, en 22 november 2016
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Financiën
De complexiteit van het hanteren van twee BTW stelsels (0 én 21%, afhankelijk van de activiteit) én
een verzoek van de provincie daartoe waren redenen om een onderzoek te starten naar de
wenselijkheid en mogelijkheid om alle activiteiten van de Ontwikkelingsmaatschappij met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 onder het BTW regiem te brengen. Op basis van de
resultaten van het onderzoek is besloten een verzoek dat daartoe strekt bij de belastingdienst neer
te leggen.
De afwikkeling van boekjaar 2015 werd gecompliceerd door de aanstelling van een nieuwe
accountant die een andere visie bleek te hebben op de opstelling van de jaarrekening en waardering
van participaties dan de voorganger. Als gevolg daarvan moest veel tijd en geld worden besteed aan
discussie over en verheldering van de effecten van de gewijzigde opstelling. Onopgelost bleven
uiteindelijk verschillen in waardering van posten die zowel bij dochter de Aanjager als bij deelneming
Technofonds, die niet van accountant waren gewisseld, op de balans staan. Een en ander leidde
uiteindelijk tot het verzoek aan de aandeelhouder om (opnieuw) van accountant te wisselen. Vanaf
2016 zal één accountant de controle van de gehele groep in handen hebben.
Evenals in 2015 was het aflopen van een lening van € 500.000 die in 2008 aan de
Ontwikkelingsmaatschappij was verstrekt en per 30 juni 2015 afliep, onderwerp van gesprek. Deze
lening was verstrekt ten behoeve van de herfinanciering van het Technofonds Flevoland BV. Om te
voorkomen dat dit bedrag aan het fonds moest worden onttrokken, heeft de
Ontwikkelingsmaatschappij het voorstel gedaan de lening om te zetten in een agiostorting op de
reeds bestaande aandelen. Verschillende varianten zijn overwogen met als tussenstand dat de lening
hangende het onderzoek niet zou worden ingevorderd. Eind 2016 besloot de provincie de lening
terug te vorderen. Dit werd nog in 2016 door de Ontwikkelingsmaatschappij afgewikkeld door
terugbetaling uit eigen middelen.
Het achterblijven van de indexering van de basissubsidie en krimp van de inkomsten stelde de
organisatie voor een flinke opgave om op onderdelen nog voldoende slagkracht te kunnen houden.
In overleg met de provincie werd besloten de formatie zoveel mogelijk te handhaven én een (klein)
deel van de middelen die eerder expliciet bestemd werden voor externe uitgaven, ter dekking van de
resterende formatie in te zetten. Desalniettemin is het team dat zich bezighoudt met de stimulering
van de economie in de provincie Flevoland wel heel erg klein geworden.
De Raad van Commissarissen is bezorgd over deze ontwikkeling die het steeds moeilijker maakt om
zichtbaar en effectief te zijn. Mede daarom heeft de raad gestimuleerd dat met middelen uit het
REOF fonds van de Aanjager BV een voucherregeling werd ontwikkeld. De
innovatiestimuleringsregeling geeft de projectleiders de mogelijkheid om innovatieve ideeën die de
eerste toets op haalbaarheid hebben doorstaan, een stap verder te helpen door, waar relevant, de
verbinding met ondersteunende partijen te organiseren, te begeleiden en door mede te financieren.
Eind 2016 konden de eerste vouchers worden verstrekt.
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Jaarplan en begroting 2017
In de vergadering van 22 november 2016 heeft de RvC het concept van de Begroting en het Jaarplan
2016 besproken. Zij heeft geconstateerd dat de plannen voor de teams Toerisme Flevoland en
Sportservice Flevoland gebaseerd konden worden op vigerend (Sport) en nieuw beleid (Toerisme)
van de provincie. Voor het team I&I lag dat ingewikkelder. In september 2016 heeft de provincie een
nieuw Economische Programma vastgesteld, waarin ingezet wordt op economische groei door het
stimuleren van ondernemerschap in doorgroei van het MKB. De Ontwikkelingsmaatschappij heeft
zich daarover, d.m.v. het indienen van een zienswijze midden 2016, positief uitgelaten. De nieuwe
koers heeft flinke consequenties voor de inzet van het team dat zich in de achterliggende jaren met
name richtte op het stimuleren van innovatie(projecten) in een beperkt aantal (top)sectoren. Echter,
de uitvoeringsagenda en het bijbehorende instrumentarium, die onderdeel zullen uitmaken van een
nog nader te duiden “Ecosysteem voor Ondernemerschap”, is nog niet ontwikkeld. Dit betekent dat
2017 voor het team dat inmiddels is omgedoopt tot Economie & Investeringsbevordering (E&I),
evenals 2016, een transitiejaar zal zijn. De RvC ziet dat het team graag inhoud geeft aan het nieuwe
economische programma en spreekt de hoop uit dat snel duidelijkheid zal komen over zijn
vernieuwde rol. In de tussenliggende periode rondt het team lopende projecten af, helpt het
ondernemers met financieringsvraagstukken, zet het zich in voor de ontwikkeling van de
Flevocampus door ondernemers met onderzoeksvragen te verbinden met dit initiatief en vult het zijn
rol in als partner van de Netherlands Foreign Investment Agency.

Waardering
De RvC kijkt terug op een jaar, waarin de Ontwikkelingsmaatschappij zich heeft geprofileerd met
mooie, goed bezochte congressen op het gebied van Toerisme en Sport, waar Flevolandse
ondernemers kennis konden verwerven en inspiratie opdoen en een jaar waarin de verbindende rol
van de projectleiders tussen kennisaanbod, financieringsverstrekkers en ondernemers vaak
aangesproken werd.
De samenwerking tussen Beheer Flevoland Participaties, die voor de Ontwikkelingsmaatschappij het
beheer voert over de fondsen binnen haar dochterbedrijf de Aanjager BV, is onverminderd goed en
levert zijn vruchten ook af in relatie tot het aantrekken van buitenlandse bedrijvigheid.
De RvC spreekt haar dank en waardering uit aan de medewerkers die zich hebben ingezet voor het
belang van de Flevolandse economie, ook in de periode dat de belangrijkste opdrachtgever, de
provincie, zich heroriënteert op de gewenste rol en de aansturing van de Ontwikkelingsmaatschappij
en waardeert de bereikte resultaten.

Preadvies met betrekking tot de jaarrekening 2016
De directie heeft de balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016, de bij de
stukken behorende toelichting en het jaarverslag omtrent de gang van zaken aan de RvC voorgelegd.
De jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor MtH te Lelystad en is voorzien van een
goedkeurende verklaring, zoals blijkt uit de in de jaarrekening opgenomen controleverklaring.
De ‘resultaten’ op de budgetten voor de programma’s EA 2015, TF en SSF (totaal € 210.122) zijn in
2015 toegevoegd aan de egalisatiereserve. In overleg met de accountant zijn deze ‘resultaten’
overgeheveld naar de kortlopende schulden (zie jaarrekening bijlage 1 specificatie onderhanden
projecten). Er zijn plannen ingediend om in 2017 deze gelden te besteden. Naast deze correctie op
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de jaarrekening 2015 zijn als gevolg van een stelselwijziging tevens aanpassingen doorgevoerd op de
waardering van twee deelnemingen doordat er een herwaardering van de deelneming onterecht niet
als waardestijging is verwerkt. De waardering van de Aanjager wordt hierdoor met € 415.012
verhoogd en de waardering van het Technofonds met € 2.814.615. De waarde van de deelnemingen
stijgt daarom met € 3.229.627 evenals het Resultaat deelnemingen en de Wettelijke Reserve
Deelnemingen.
Als gevolg van deze aanpassingen zijn de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016 niet gelijk
aan de cijfers in de jaarrekening 2015.
In 2016 zijn de ontvangsten en uitgaven van de programma’s zoals vermeld in het jaarplan van de
Ontwikkelingsmaatschappij en in de provinciale beschikking boekjaarsubsidie 2016 in de staat van
baten en lasten verantwoord.
Het resultaat ad € 54.703 negatief is in onderstaande tabel nader gespecificeerd.
Resultaat
-/- €

1. Resultaat uit bedrijfsuitoefening
2. Deelnemingen
De Aanjager B.V.
Beheer Flevoland Participaties B.V.
MKB Fonds Flevoland B.V.
Technofonds Flevoland B.V.

803

-/- € 116.922
-/- €
0
€ 68.276
-/- €
5.254
-/- € 53.900

Totaal resultaat

-/- € 54.703

Voorgesteld wordt om:
1. Het resultaat uit bedrijfsuitoefening ad € 803 negatief, gezien de herkomst, in het geheel te
onttrekken aan de algemene egalisatiereserve.
2. Het resultaat deelnemingen ad € 54.703 negatief, te onttrekken aan de reserve deelnemingen.

Decharge directie en raad van commissarissen
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de directie decharge te
verlenen voor het gevoerde bestuur in het afgelopen jaar en de Raad van Commissarissen voor het
gehouden toezicht op het bestuur, een en ander onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek.
Lelystad, 16 mei 2017
De Raad van Commissarissen,
A.L. Greiner (voorzitter)
P.J. Visscher (secretaris)
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2. Bestuursverslag van de directie
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland zoekt proactief naar kansen om de regionale economie te
stimuleren en investeert voortdurend in goede relaties met onderzoeks- en onderwijsinstellingen,
het bedrijfsleven en de verschillende overheden. De Ontwikkelingsmaatschappij richt zich op de
thema’s die door de provincie Flevoland zijn aangemerkt als speerpunten van het beleid en voert
regelingen uit. Via haar dochterbedrijf, de Aanjager BV en deelnemingen (MKB- en Technofonds
Flevoland) ondersteunt zij innovatieve ontwikkelingen met vouchers, leningen en participaties.

Organisatie
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV heeft één aandeelhouder, de provincie Flevoland. De
projectactiviteiten op het gebied van Economie, Toerisme & Recreatie en Sport worden uitgevoerd
door medewerkers van de BV.
De financieringsactiviteiten zijn ondergebracht in de 100% dochter “de Aanjager BV”, waarover de
directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij de directie voert én in zelfstandig opererende
deelnemingen, waarover de directie wordt gevoerd door Beheer Flevoland Participaties BV (BFP).
BFP beheert ook het REOF Fonds en het TMI Fonds van BV de Aanjager.
Over de financieringsactiviteiten wordt in hoofdstuk 4 gerapporteerd.
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De projectorganisatie van de Ontwikkelingsmaatschappij is als volgt georganiseerd:

Directie

Staf

team
Economie en
Investeringsbevordering

team

team

Toerisme Flevoland

Sportservice Flevoland

Het team Economie & Investeringsbevordering (E&I) richtte zich de laatste jaren specifiek op de
werkvelden: Agribusiness, High Tech Systemen en Materialen (met focus op composieten), Life
Sciences & Health (met focus op de Gezondheid van Mens & Dier en de Zorginnovatie) en
(buitenlandse) Investeringsbevordering. Naar verwachting komt daar in de loop van 2017
verandering in omdat in het economisch stimuleringsbeleid van de provincie Flevoland zich niet
langer beperkt tot enkele topsectoren.
Voor het team Toerisme Flevoland (TF) vormt destinatie marketing het zwaartepunt van haar
inspanningen en het team Sportservice Flevoland (SSF) zet zich voor wat betreft haar provinciale taak
voornamelijk in op de uitvoering van het sportbeleid van de provincie.
De teams hebben de gezamenlijke ambitie om Flevoland economisch te versterken en werken nauw
samen bij de organisatie van en communicatie over evenementen.
De activiteiten en behaalde resultaten van 2016 worden in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag nader
toegelicht.

Relatie met de provincie
De provincie is, naast aandeelhouder, de belangrijkste opdrachtgever van de
Ontwikkelingsmaatschappij. Het opdrachtgeverschap wordt ingevuld door de afdeling Ruimte &
Economie (R&E) van de provincie. Vanaf 2014 is de sturingsrelatie met de projectorganisatie
regelmatig onderwerp van gesprek geweest en diverse keren aangepast. In 2016 is die relatie in
stabieler vaarwater gekomen. De Ontwikkelingsmaatschappij maakt een jaarplan waarin beoogde
resultaten worden opgenomen en ontvangt daarvoor subsidie. De teams Sportservice Flevoland en
Toerisme Flevoland voeren daarnaast sinds jaar en dag projecten uit voor gemeenten, verenigingen
en (nationale) organisaties. De omvang is relatief stabiel en maakt het mogelijk dat de formatie
groter is dan op basis van alleen de provinciale subsidie mogelijk is.
Team E&I kreeg in 2016 voor het eerst sinds de bezuinigingen van 2013 de ruimte om extern
gefinancierde projecten te realiseren. Eind 2016 werd door E&I een opdracht van de gemeente
Almere verkregen voor het realiseren van vervolg op door de Ontwikkelingsmaatschappij
georganiseerde co-creatie bijeenkomsten in het kader van de Flevocampus.
Bijzonder teleurstellend en tevens onbegrijpelijk was het dat de provincie besloot om een externe
partij van buiten de provincie in te huren voor de uitvoering van de eerste FloriadeWerkt! Challenge.
Ondanks de aantoonbare positieve ervaring van de Ontwikkelingsmaatschappij met het organiseren
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van Challenges werd besloten een offerte procedure te starten, die uiteindelijk niet tot succes leidde
voor de Ontwikkelingsmaatschappij. In 2017 zet de Ontwikkelingsmaatschappij zich in om “haar
ondernemers” enthousiast te maken over de kansen die de Floriade en de Challenge bieden.

Financiën en controle
Het achterblijven van de indexering van de basissubsidie van de provincie bij de kostenontwikkeling,
stopzetten van het project Biobased Economy en het wegvallen van dekking van formatie uit
reserves van de Ontwikkelingsmaatschappij stelde de organisatie voor een flinke opgave om de
exploitatie rond te zetten én op onderdelen nog voldoende slagkracht te houden. In overleg met de
provincie werd besloten de formatie zoveel mogelijk te handhaven én een (klein) deel van de
middelen die eerder expliciet bestemd werden voor externe uitgaven, ter dekking van de resterende
formatie in te zetten. Inzet op zorginnovatie, composieten, een hacketon en startup Almere is in
2016 alleen projectmatig ondersteund vanuit de middelen voor externe uitgaven.
Veel tijd en energie moest in het eerste deel van 2016 worden gespendeerd aan de
informatievoorziening van een nieuwe accountant. Het team waarvan de bemensing na een
zorgvuldige selectieprocedure in de periode tussen de tussentijdse controle en de boekjaarcontrole
2015 werd gewijzigd, had een eigen kijk op de wijze waarop de jaarrekening diende te worden
opgesteld, met grote gevolgen voor de vergelijkbaarheid met eerdere jaren én voor het uiteindelijke
exploitatieresultaat. Het relatief hoge exploitatieresultaat dat het gevolg was van een gewijzigde
opstelling resulteerde in een egalisatiereserve die door de subsidiegever vervolgens als te hoog werd
bestempeld. Door toepassing van een hardheidsclausule door Gedeputeerde Staten is voorkomen
dat financiële middelen, die geoormerkt zijn voor extra projecten in 2017, dienden te worden
teruggestort.

Formatie/personeel
De totale formatie van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV is per einde boekjaar afgenomen
met 0,8 fte. Werkzaamheden voor HTSM en Biobased Economy liepen ten einde evenals een
werkervaringsplek binnen het team Innovatie & Investeringsbevordering. Bij het team Toerisme is
een geringe uitbreiding gerealiseerd voor het beheren van diverse online marketinginstrumenten.
Ondanks enkele personeelsmutaties bij het team Sportservice was de bezetting per eind december
2016 onveranderd.
De formatie wordt gefinancierd vanuit de basissubsidie én extern gefinancierde projecten. De
gemiddelde bezetting over het jaar 2016 was 14,3 fte. Dat is ten opzichte van 2015 0,8 fte lager.
Formatie Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV
Team

31-12-2016

31-12-2015

Directie en Staf

2,4

2,4

Team Innovatie & Investeringsbevordering

4,2
4,1
4,3

5,5
3,6
4,3

15,0

15,8

Team Toerisme
Team Sportservice
Totaal in fte
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De PersoneelsVertegenwoordiging (PVT) die in 2015 gevormd werd is conform de Wet op de
Ondernemingsraden ingericht en bestaat eind 2016 uit 3 leden; één uit elk van de drie teams. De PVT
overlegde in 2016 1 maal met de directeur/bestuurder. Onderwerpen van gesprek waren de
jaarrekening, het jaarverslag en de algemene gang van zaken.

Verbinding met nationaal acquisitieprogramma
In 2015 is de Ontwikkelingsmaatschappij deelnemer geworden aan het vernieuwde nationale
Investors Relations programma 2015-2016 dat als hoofddoel heeft het bevorderen van investeringen
van buitenlandse bedrijven in de regio. Daarnaast biedt het programma inzicht in en waardering van
het lokale, regionale en nationale vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en mogelijkheden
voor proactieve interventie i.v.m. uitbreiding, verplaatsing en behoud van activiteiten in de regio. De
verzamelde informatie wordt centraal vastgelegd. Voorwaarde voor deelname is een financiële
bijdrage door de regionale partner, hetgeen als onderdeel van de provinciale subsidie is toegezegd.
De formatie van I&I is ten behoeve van deze werkzaamheden per 1 september 2015 en in 2016 met
0,6 fte uitgebreid.
Leden van het team maken daarnaast deel uit van het Nationaal Acquisitieteam Agri-Food en het
Nationaal Acquisitieteam Life Sciences & Health.

Publiciteit
In 2015 is de website www.omfl.nl aangepast op de nieuwe organisatie. De website verwijst
daarnaast naar sites van Toerisme Flevoland (www.toerismeflevoland.nl en www.ookflevoland.nl)
en Sportservice Flevoland (www.sportflevo.nl), die daarop gedetailleerde informatie (kerncijfers,
evenementen, etc) voor bedrijven en bewoners van Flevoland vermelden. Op social media is de
Ontwikkelingsmaatschappij zeer actief op het twitteraccount @0MFL. In 2016 is het aantal volgers
gegroeid naar meer dan 1.300. De tweets zijn gericht op economische actualiteiten in Flevoland en
retweets met nieuws en oproepen van bedrijven. Het uitbrengen van nieuwsbrieven is beperkt tot
Sport en Toerisme & Recreatie. Ook met persberichten en interviews bij Omroep Flevoland brengt de
Ontwikkelingsmaatschappij regelmatig haar activiteiten onder de aandacht. De ten behoeve van
investeringsbevordering gemaakte film die de economische kernkwaliteiten van de provincie
Flevoland in beeld brengt, is een zeer breed inzetbaar instrument gebleken. Tijdens bezoeken van
buitenlandse bedrijven geeft de film snel een goed overzicht van de mogelijkheden. Daarnaast kan hij
gemakkelijk aan belangstellenden worden gestuurd en is hij via de website eenvoudig te
downloaden. Waardering kwam ook van de buitenlandse kantoren van de NFIA die door de film snel
een beeld krijgen van de provincie.
Zo stimuleert de Ontwikkelingsmaatschappij actief de economische positionering van Flevoland. Het
motto is en blijft: ‘Wij werken aan Flevoland’. Onze kracht zit in het maken van verbindingen tussen
ondernemers, overheid en kennisinstellingen waaruit innovaties en business voortvloeien. De wijze
waarop wij dat doen en onze inzet verklaart het motto van dit jaarverslag: Samen-werken
Lelystad, 16 mei 2017
mevrouw dr.ir. I. Mastenbroek
Directeur
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3. Activiteiten en resultaten
De kernactiviteit van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland is het aanjagen van economische
ontwikkelingen. De uitvoeringsopgaven van de provincie Flevoland zijn daarbij in eerste instantie
leidend. Het team Innovatie en Investeringsbevordering doet dit door het verbinden van partijen
die elkaar kunnen helpen met groei door innovatie en internationalisering, door het financieren
(met name via de zelfstandige deelnemingen) en door buitenlandse acquisitie als partner van de
Netherlands Foreign Investment Agency. De teams Toerisme Flevoland en Sportservice Flevoland
verrichten hun werkzaamheden voornamelijk op het terrein van de destinatie marketing en het
organiseren van evenementen en/of site events, leidend tot meer bezoek, meer bestedingen en
meer werkgelegenheid.
De Ontwikkelingsmaatschappij voert daarnaast werkzaamheden uit ten behoeve van andere
(semi)overheden. Deze activiteiten worden grotendeels uitgevoerd binnen of in het verlengde van
de strategische keuzes van de provincie.
De activiteiten die de Ontwikkelingsmaatschappij in 2016 heeft uitgevoerd liggen in lijn met de
Begroting en Jaarplan 2016. Gedurende het jaar is tweemaal aan de subsidieverstrekker
gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de beoogde resultaten.
Met dit verslag legt de Ontwikkelingsmaatschappij inhoudelijke verantwoording af over het gehele
jaar 2016. De opdrachten zijn uitgevoerd en de doelstellingen uit het jaarplan zijn op één onderdeel
na behaald. In het project Ondernemerschap en Innovatie (onderdeel Humanimal) konden, ondanks
alle inspanningen niet alle vouchers op verantwoorde wijze worden uitgezet.
De projectleiders van de teams hebben daarnaast inzet gepleegd op uitvoering van de FLOO
(Flevolandse Ondernemersondersteuning) regeling. Hierover is separaat verantwoording afgelegd
aan de opdrachtgever, de provincie. De projectleiders van team Innovatie & Investeringsbevordering
gaven daarnaast uitvoering aan de innovatiestimuleringsregeling, gefinancierd door de Aanjager BV.
Daarover meer in hoofdstuk 4.

Team Innovatie & Investeringsbevordering
Agri & Food
De projectleiders zijn actief binnen de topsectoren Agri & Food (AF) en Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen (TU). Goede vorderingen zijn geboekt op de volgende uiteenlopende
onderwerpen, die in dit jaarverslag kort nader belicht worden:
 Circulaire economie
 Ontwikkelingen Fresh Care Convenience Dronten
 Netwerken in de Food
 Precisielandbouw
 Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA)
Daarnaast heeft de Ontwikkelingsmaatschappij in 2016 bijgedragen aan de ontwikkeling van de
Omgevingsvisie FlevolandStraks op het perspectief Landbouw: meerdere smaken.
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Circulaire economie
Het initiatief BioHUB Dronten, dat ontstaan is vanuit een groep ondernemers die zich inzetten voor
de Sociaal Economische Agenda in de gemeente Dronten, genaamd “Dynamiek in de landbouw”,
richt zich met name op het lokaal verwaarden van reststromen. Partijen als Schaap Holland, van Liere
en Q-Cape-van Woerden zijn samen met Aeres Hogeschool, gemeente Dronten, Kennispoort regio
Zwolle en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland op projectmatige wijze aan het werk om te
proberen reststromen voor de regio te behouden.
De Aeres Hogeschool heeft Koen Dittrich als lector “Vitale business via cyclische proces- en
productieketens” aangesteld. Hij is op vrijdag 10 februari 2017 geïnaugureerd. De centrale vraag
waar hij antwoord op wil hebben is “hoe de huidige lineaire waarde(n)ketens moeten veranderen om
circulaire verdienmodellen mogelijk te maken”, een mooie uitdaging om met studenten aan de slag
te gaan. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om met verschillende studentengroepen tot antwoorden
te komen voor betrokken Flevolandse ondernemers. De rol van de projectleider van de
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland is om te bewaken dat de belangen van de ondernemers goed
worden behartigd en te zorgen dat er verbinding is met andere initiatieven om zorg te dragen voor
voldoende voortgang in het project.
Fresh Care Convenience
Er wordt flink gebouwd aan de nieuwe hightech-productielocatie van Fresh Care Convenience
(onderdeel van Staay Food Group) in Dronten. In november bereikte men het hoogste punt. Even tijd
voor een feestelijk moment. De verwachting is dat de nieuwe locatie medio april 2017 wordt
opgeleverd. In het state-of-the-art warehouse wordt straks gewerkt met innovatieve CO2koeltechnieken en verdampers ten behoeve van de luchtbehandeling. Hiermee kan het klimaat op
duurzame wijze gereguleerd worden.
City Farming
Bijzonder onderdeel van de nieuwe productielocatie is het onderdeel City Farming. Dit is een
geconditioneerde ruimte waar groenten op water met voedingsstoffen, zonder daglicht maar onder
speciale LED-verlichting volautomatisch worden opgekweekt. Vanwege de complexe materie wordt
er voor de engineering van dit project samengewerkt met het onderwijs (Wageningen University &
Research Centre, HAS hogeschool) en met kennisinstellingen (Philips, Rijk Zwaan). Ook de Aeres
Groep is betrokken bij de ontwikkelingen.
Regionale ontwikkeling
De verhuizing en uitbreiding van Fresh Care Convenience is van grote invloed op de economische
ontwikkeling van de regio. De uitbreiding van Staay Food maakt dat ook toeleveranciers en
transportondernemers groter worden en uitbreiden. Gezien het feit dat dit innovatieve initiatief ook
een positief effect heeft op de regionale ontwikkeling is er een aanvraag gedaan bij het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de uitvoering van EFRO-programma's ontvangt
Nederland € 507 miljoen van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de periode 2014-2020. De
overheid en andere betrokken partijen moeten ook € 507 miljoen investeren in deze programma’s.
Alleen dan ontvangt Nederland het geld. Nederland besteedt het geld van EFRO in 2014-2020 aan
twee doelen: innovatie en koolstofarme economie. Daarbij gaat het vooral om duurzame energie en
efficiënter gebruik van energie.
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Netwerken in de Food
In 2016 heeft de projectleider Food een stap gezet om het FlevoFoodNetwerk hernieuwd leven in te
blazen. Het FlevoFoodNetwerk is, zoals de naam al zegt, een netwerk voor Flevolandse ondernemers
in de FOODbusiness. Het is er om kennis en kracht te bundelen en uit te wisselen. De ondernemers
geven aan dat ze behoefte hebben aan het netwerk. Ze willen een plek om elkaar te ontmoeten. Na
inventarisatie van deze wens is er in september een FoodTour georganiseerd naar de markthallen in
Rotterdam. “Super inspirerend” en “Goed om elkaar te hebben ontmoet”, zijn zo een paar quotes
van ondernemers die van de partij waren. Zo’n hele dag op pad en in die inspirerende omgeving als
de markthal van Rotterdam maakt dat er wel echt contact ontstaat. Het begin van intensievere
samenwerking.

Tijdens de bijeenkomst begin januari 2017 is gebleken dat er voldoende animo onder de
ondernemers is om het FlevoFoodNetwerk een juridische status te laten aannemen met een eigen
gezicht en een platform waarop ondernemers elkaar kunnen vinden.
Precisielandbouw
Begin 2016 is het besluit genomen om dit jaar geen Agro Innovatiedag te organiseren. Belangrijkste
reden hiervoor was het argument van ondernemers dat zij zich dit jaar ook al presenteren tijdens de
Agro Techniek Holland (ATH) in Biddinghuizen
en dat het voor hen veel van het goede is. Het
is tijdens de voorgaande editie van de Agro
Innovatiedag geweest dat Tamme van der Wal
van AeroVision de verkenning naar de kansen
op gebied van precisielandbouw presenteerde.
Eén van de adviezen in dat rapport “Next Level
Farming” is: start een fieldlab data agro in
Flevoland.
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland heeft
die handschoen opgepakt en werkt samen met het Aeres Praktijkcentrum Dronten, Apps for Agri,
Atilas Automatisering, Ding Engineering en Solcon, aan het initiatief FlevoFieldLab. Een initiatief om
LoRaWAN technologie in te zetten voor ontwikkelingen in Flevoland, te beginnen in de Agrosector.
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Nieuwe Oogst – 12 december 2016 - Met de
inzet van een nieuwe generatie sensoren en
een nieuw datanetwerk krijgt automatisering
in de landbouw een sterke impuls. Dat is de
overtuiging van de initiatiefnemers van
FlevoFieldLab. Nieuwe technieken maken
metingen goedkoper en nauwkeuriger en het
vastleggen en delen van informatie gaat straks
vrijwel automatisch.

In september tijdens de ATH in Biddinghuizen heeft gedeputeerde Jan Nico Appelman het
FlevoFieldLab officieel geopend www.flevofieldlab.nl. Het FlevoFieldLab wil zichtbaar maken wat de
mogelijkheden van de LoRaWAN technologie zijn voor de (agro) sector en heeft de potentie uit te
groeien tot een onderdeel van de landelijke nationale proeftuin precisielandbouw die de
staatsecretaris in het leven wil roepen . Door potentiële gebruikers te informeren en te inspireren
over de mogelijkheden die Internet of Things (IoT) de Agro sector te bieden heeft, wil het
FlevoFieldLab o.a. in Flevoland een dekkend netwerk van The Things Network realiseren en
daarnaast zorgen dat er door de sector optimaal gebruik wordt gemaakt van de IoT kansen.
In de praktijk blijkt dat de marktpartijen nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden. Telkens als het
FieldLab in de media genoemd wordt, komen er vragen uit de markt: van een partij die
druppelirrigatie levert en een manier zoekt om aan te tonen dat het beter werkt dan bewatering
vanuit een regeninstallatie. Ook vanuit de dierhouderij zijn vragen gekomen en partijen die advies
uitbrengen aan de hand van gemeten data (zij werken nu veelal met dure datadragers en via LoRa
zou dit goedkoper kunnen). Voor 2017 staat een aantal workshops en evenementen op de agenda
waar we de mogelijkheden van IoT for agri kunnen tonen. Zo heeft CUMELA interesse in een
workshop voor haar leden en ook Stichting Veldleeuwerik is nieuwsgierig naar de mogelijkheden.
Het project Lasting Fields is in 2016 verder tot wasdom gekomen. De samenwerking met de
kennispartijen is weer een stap verder. Er is met andere ondernemers en onderzoeksinstellingen een
Seed Money Project (SMP) uitgevoerd genaamd Lasting Fields om de mogelijkheid tot een Publiek
Private Samenwerking (PPS) te inventariseren. Dit is gelukt: het SMP is succesvol afgerond en de
aanvraag voor de PPS genaamd SMARAGD is inmiddels goedgekeurd.
Genoemde projecten zijn vooral gericht op onderzoek. Op gebied van samenwerking met andere
ondernemers is ook vooruitgang geboekt. De groep technische bedrijven in de Noordoostpolder die
zich onder de noemer CleanTech Pioniers scharen om samen te werken aan duurzame projecten, is
aangehaakt en er wordt gesproken over het formaliseren van de samenwerking. De
Ontwikkelingsmaatschappij heeft de procesbegeleider van een soortgelijk “disruptive project” in de
visserij, het Masterplan Duurzame Visserij (MDV), de opdracht gegeven om funding te zoeken voor
Lasting Fields en de juiste fasering en plannen te vatten in een projectplan. De overall conclusie blijft:
“lichte autonome machines zijn de toekomst”.
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Een mooi voorbeeld van een succesvolle
samenwerking is het project Lasting Fields,
waarin Aeres Hogeschool, Wageningen
UR(PPO), Steverink Techniek en Flynth/MKB
Adviseurs en de Ontwikkelingsmaatschappij
samenwerken. Doel is om te komen tot een
boerderij van de toekomst met minder
bodemdruk en zonder fossiele brandstof. Zo is
er gewerkt aan de ontwikkeling van een
ultralichte kleine aardappelrooier.

In 2016 is de samenwerking in de vorm van een Centre of Expertise, opdracht tussen ondernemer
Steverink en de Aeres Hogeschool, verder vormgegeven en aan het eind van het jaar is het afgerond.
De studenten hebben de website www.lastingfields.com opgeleverd en er zijn bodemdrukmetingen
uitgevoerd bij het Aeres Praktijkcentrum in Dronten. De lichte kleine aardappelrooier is gespoten in
de kleuren van Lasting Fields (Oranje – Zwart).
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA)
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland werkt samen met partners als Wageningen UR,
Witteveen+Bos en CAH Vilentum aan het OSA, dat in 2011 is opgezet met als doel om bij te dragen
aan de ontwikkeling van stadslandbouw, waar voedsel een natuurlijke bijdrage levert aan het welzijn
in de stedelijke leefomgeving. In 2016 stond OSA centraal bij allerlei activiteiten op het gebied van
stadslandbouw, zowel in een ondersteunende als in een initiërende rol voor bewoners, bedrijven,
overheden en onderwijs.
Stadslandbouw is volop in beweging! Steeds meer steden bieden ruimte aan voedsel gerelateerde
bedrijvigheid in de stad. Om hieraan een stimulans te geven organiseerde Ontwikkelcentrum
Stadslandbouw (OSA) met haar partners op 9 november de dag ´Ondernemen en werken in de
stadslandbouw´. Stadslandbouw speelt een belangrijke rol voor de Floriade 2022 en bij de
ontwikkeling van Almere Oosterwold. OSA heeft zich ontwikkeld tot verbinder en ontwikkelaar van
commerciële en maatschappelijke business cases, van kennis & innovatie en van opleidingen op het
gebied van stadslandbouw.
Terugblik op de OSA Conferentie: “Ondernemen en
werken in de stadslandbouw” Een goed
georganiseerde dag, die door ongeveer 125
mensen werd bezocht. Er waren twee inleiders;
Geert van der Veer die een toelichting op zijn
innovatieve bedrijfsconcept Herenboeren gaf en
Bouwe de Boer uit Leeuwarden vertelde over Us
Koöperaasje, een overkoepelende organisatie die
energie-coöperaties in Friesland ondersteund.
Twee mooie voorbeelden van alternatieve
verdienmodellen. Daarna ging iedereen aan de
slag in een leercaroussel waarin je van elkaar kon
leren maar ook werd begeleid door experts. Een
zeer vruchtbare dag.
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Visie agro en food Flevoland
De Ontwikkelingsmaatschappij werkt mee aan het vormgeven van de “Omgevingsvisie voor
Flevoland”. Daarin is o.a. toplandbouw een belangrijk onderdeel. Hoe ziet Flevoland er straks uit?
Hoe willen we dat het er straks uit gaat zien? En waar kunnen we als Ontwikkelingsmaatschappij dan
onze instrumenten het beste op inzetten? Voordat het zo ver is draagt de Ontwikkelingsmaatschappij
Flevoland eerst zijn steentje bij door mee te denken in het proces en dragen daar waar mogelijk
belangrijke partijen uit ons netwerk aan zodat zij de gewenste kennis kunnen inbrengen.
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Life Sciences & Health
HUMANIMAL One Health
Onder de naam ‘Humanimal One Health’ (Gezondheid Mens & Dier) werkten in 2014/15
23 Flevolandse Life Sciences bedrijven, kennisinstituten en overheden samen op het thema
Gezondheid van Mens en Dier. In 2016 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij de uitvoeringsagenda
HUMANIMAL One Health, deelproject Ondernemerschap en Innovatie,
afgerond en de laatste ontwikkelvouchers verstrekt aan de volgende
bedrijven:
1. Vivaltes BV
2. Limbic Brain
3. Rhinoblock
4. Module ziekte van Lyme Patient1
Het is niet gelukt om het volledige budget aan vouchers weg te zetten.
Over het deelproject is separaat gerapporteerd aan de provincie.
Zorginnovatie
Samenwerking: landelijk en regionaal
De Ontwikkelingsmaatschappij heeft afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de samenwerking met
andere ontwikkelingsmaatschappijen en netwerkorganisaties op het speerpunt zorginnovatie. Dit
heeft geresulteerd in een gezamenlijke website zorginnovatie.nl waarbij iedere regio de begeleiding
van de ondernemers voor zijn of haar rekening neemt. Hiervoor vonden structureel bijeenkomsten
plaats.
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere
(GWIA) hebben uitvoering gegeven aan hun samenwerkingsovereenkomst.
Uitvoering verkende thema’s 2015
In 2016 is uitvoering gegeven aan twee thema’s c.q. product-marktcombinaties die in 2015 naar
voren zijn gekomen en in een separate rapportage aan de provincie zijn opgenomen.


Ondervoeding was een concreet thema dat vanuit zorgaanbieders werd benoemd. Het bleek
een lastig thema om de partijen actief te mobiliseren.



De ziekte van Lyme bleek een thema te zijn waarvoor diverse organisaties warm liepen. Een
samenwerking tussen het Academisch Medisch Centrum en het Centraal Veterinair Instituut
werd tot stand gebracht. Het bedrijf Patient1 integreerde een module ziekte van Lyme in het
persoonlijk gezondheidsdossier. Het gezelschapsspel ‘Teek Away’ is door studenten ontwikkeld
en zal in 2017 verder worden begeleid om het op de markt te brengen. Het netwerk zal in 2017
verder worden geformaliseerd en op eigen benen komen te staan.
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Europese subsidieaanvraag Kansen voor West II GREEN HEALTH SOLUTIONS
Veel inspanning is in 2016 geleverd om een consortium te vormen en plannen te maken voor een
project dat onder de naam Green Health Solutions, een EFRO Kansen voor West II subsidieaanvraag
heeft voorbereid en ingediend.
Hiervoor is het subsidiebureau Haute Equipe ingehuurd om te begeleiden bij de aanvraag. Dit is
mede dankzij de provincie Flevoland financieel mogelijk gemaakt. Na drie keer pitchen is de subsidie
aanvraag aangehouden door de deskundigencommissie. Het project zal worden gehonoreerd op het
moment dat klinische onderzoek fase 1 is toegevoegd aan het project.
In het project ‘Green Health Solutions’ bundelen partners uit verschillende sectoren van het
bedrijfsleven samen met kennis- en onderwijsinstellingen hun krachten om de marktpotenties van
planten met gezondheidsbevorderende eigenschappen te benutten.
De marktintroductie voor de consumptie van planten(delen) of daarvan gemaakte producten voor
gezondheidsbevordering kent zeer veel obstakels en komt daarom vaak op een dood spoor. Dat is
een groot probleem, omdat commerciële mogelijkheden daardoor onbenut blijven, maar ook omdat
kansen worden gemist die kunnen bijdragen aan een betere gezondheid van mensen.
In dit project worden de hobbels voor een geslaagde marktintroductie systematisch aangepakt en
worden hulpmiddelen ontwikkeld die daarvoor nodig zijn. De partners steken hun energie, kennis en
inzichten hierin, zodat een netwerk van samenwerkingscoalities ontstaat en een supportmodel voor
de fase die voorafgaat aan een succesvolle marktintroductie. Dit ontwikkelde model met
bijbehorende tools kan de basis vormen voor een nieuw specifiek cluster rond planten met
gezondheidsbevorderende eigenschappen.

Bezoek aan een Bittergourd plantage in de
Mekong Delta in Vietnam. Wat kunnen wij
leren van de teelt van de Bittergourd. Teler
Steef Meewisse van Freshfarma was mee.

Leidende soort in dit project is de plant Bittergourd, waaraan een heilzame werking ten aanzien van
diabetes wordt toegeschreven. In dit project wordt de marktintroductie hiervoor voorbereid en in
gang gezet. In dit project wordt een specifiek testinstrumentarium ontwikkeld en teeltprotocollen die
moeten zorgen voor gegarandeerde kwaliteit aan werkzame stoffen. Ook wordt gekeken naar de
verwaardingsmogelijkheden van de plantendelen die niet voor food kunnen worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor gewasbescherming of voor bio raffinage.
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Het project biedt een unieke kans voor new business op het grensvlak van Agro en Health en
tegelijkertijd de mogelijkheden te vergroten voor diabetesbestrijding (de meest voorkomende
chronische ziekte in Nederland). In het project werken bedrijven uit de hele keten m.b.t. Bittergourd
samen met een aantal kennisinstellingen om de benodigde kennis en capaciteiten te bundelen die
nodig is voor de ontwikkeling van deze nieuwe business.
Seed Money project Bittergourd Vietnam
Gedurende het proces van de subsidieaanvraag voor EFRO KvWII Green Health Solutions deed zich
de mogelijkheid voor om met de partners van deze aanvraag in te schrijven voor een Seed Money
project. Gezien de teeltomstandigheden – klimaat – in Nederland voor de Bittergourd, wilden de
deelnemers graag met de Universiteit van Wageningen in Vietnam onderzoek doen.
Door de TKI (topsector) Agro & Food is deze aanvraag om onderzoek te doen naar de Bittergourd
teelt in Vietnam gehonoreerd. Eind oktober is een projectleider van de Ontwikkelingsmaatschappij
met de Universiteit van Wageningen en Fresh Farma (Nederlandse teler Bittergourd) naar Vietnam
geweest. Ter plekke zijn East West Seed, Universiteit Nong Lam, Agri High Techpark, en FreshFarma,
Freshstudio bezocht en is samenwerking verkend. Er is veel geleerd over de keten in Vietnam en de
verbetermogelijkheden. Doel is uiteindelijk om in de winter de Bittergourd (die volgens de
Nederlandse regels moet worden geteeld) uit Vietnam te importeren. Teler Freshfarma doet dit in de
zomer in Nederland.
Er is een sappenfabrikant in Nederland geïdentificeerd die met Pascal Jalhay (Innovdome/Marfo) een
Bittergourd sapje gaat ontwikkelen.
Floriade 2022
De Floriade Almere 2022 is voor de stad Almere een unieke aanleiding om de agenda voor de
toekomst van de stad te koppelen aan de innovatie-agenda van de Nederlandse tuinbouwsector. Dit
heeft geresulteerd in het idee de Floriade te gebruiken als podium om innovaties op het gebied van
verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst te laten zien op kleine schaal. Om tot die innovaties
te komen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een groene praktijkwerkplaats, de Flevo Campus.
Het idee van de Flevo Campus staat voor een zowel fysieke als virtuele verzamelplek van studenten,
onderzoekers, startende en bestaande bedrijven op het terrein van de Floriade. De campus moet
ruimte gaan bieden aan een mengeling van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Vragen
vanuit bedrijven krijgen een plek in het onderzoek van de kennisinstellingen en de netwerken met
ondernemers en bedrijven worden benut. De campus moet ruimte gaan bieden aan
onderzoeksfaciliteiten, waar (startende) bedrijven gebruik van kunnen maken en waar
onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden. Bedrijven kunnen innovaties testen met inzet van
onderzoekers, docenten en studenten. De campus moet daarmee een research& development
faciliteit voor het MKB worden

Het gebiedsontwikkelingsplan van de
Floriade in Almere welke in 2022 gereed
moet zijn.
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De Ontwikkelingsmaatschappij heeft voor
de Flevo Campus van de gemeente Almere
en de Aeres Hogeschool een plan gemaakt
voor vier co-creatie bijeenkomsten. Twee
daarvan zijn in 2016 uitgevoerd. Uit deze
bijeenkomsten zijn onderzoeksvragen van
het bedrijfsleven opgehaald of wordt er
samengewerkt om businesscases verder
vorm te geven. De
Ontwikkelingsmaatschappij begeleidt dit
verder middels een vervolgopdracht van de
gemeente Almere in 2017.

De rol van de Ontwikkelingsmaatschappij in dit kader is erg belangrijk gebleken. De projectleiders
kennen de bedrijven in de regio heel erg goed waardoor een belangrijke rol voor de Floriade en de
Flevo Campus gespeeld kan worden. De Ontwikkelingsmaatschappij neemt structureel deel aan het
overleg met de verschillende partijen over de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven.
Ook brengen de projectleiders de FloriadeWerkt! Challenge bij de ondernemers onder de aandacht
en steunen ze bij het voorbereiden van een mogelijke deelname.
Naast deze activiteiten in het kader van de Floriade werd ook de Internationale Week van
Windesheim Flevoland gesteund met het koken van Bittergourd met de leerlingen en een workshop
van East West Seed, een van de partners in bovengenoemd EFRO project.

Leerlingen Windesheim Flevoland bereiden
tijdens de Internationale Week een
Bittergourd gerecht en delen dit uit aan
medeleerlingen om te proeven.

Emerging Diseases Campus
In 2016 werd geen inhoudelijke activiteit meer ontplooid in het Kansen voor West I project Emerging
Diseases Campus. Wel werd nog inspanning geleverd om het project financieel af te ronden.
Bedrocan
Bedrocan heeft in de gemeente Noordoostpolder grond gekocht om een
nevenvestiging te gaan bouwen. De
betrokkenheid van de
Er worden door Bedrocan verschillende
Ontwikkelingsmaatschappij heeft zich in
soorten medicinale cannabis in opdracht
2016 beperkt tot assistentie bij het
van de overheid geteeld en geleverd aan
apotheken.
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zoeken van de nieuwe vestigingsplaats.
Cursus biotechnologie (voor dummies)
Medio 2016 is een cursus biotechnologie georganiseerd voor beleidsmakers en ondernemers die
geen wetenschappelijke achtergrond hebben maar wel in de Life Sciences sector werken. De
Ontwikkelingsmaatschappij heeft de cursus gefaciliteerd en de deelnemers hebben zelf de cursus
betaald.
Waterplanten disposables catering
Afgelopen jaar werden de gemeente Almere en Pascal Jalhay (Innovdome/Marfo) begeleid bij de
ontwikkeling van waterplanten disposables voor de catering.
Pascal Jalhay heeft het ontwerp gemaakt en er heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden.
Omdat het project onderdeel uitmaakte van het Almeerse thema Circulaire Economie moesten de
disposables gemakkelijk afbreekbaar zijn. Pascal Jalhay heeft hier meer chefkoks bij betrokken om tot
een BV of VOF te komen waarin ze het patent ook konden regelen. Zij hebben ook de ingang tot de
markt en hebben het ontwerp en de bruikbaarheid onderzocht.
Nationale netwerk bijeenkomsten
De Ontwikkelingsmaatschappij neemt deel aan het landelijke Greenport overleg. Dit overleg wordt
ondersteund door het TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen van de topsector. Het thema van dit
overleg is nieuwe business voor de tuinbouw t.a.v. planteninhoudstoffen. Er wordt kennis gedeeld en
Privaat Publieke samenwerkingsaanvragen voor subsidie worden in dit gremium besproken.
Daarnaast wordt deelgenomen aan het Nationaal Acquisitie Platform Life Sciences & Health
georganiseerd door de NFIA en de topsector LSH. Doel hiervan is Nederland te profileren als
aantrekkelijk gebied om je als Life Sciences & Health bedrijf te vestigen. Voor Flevoland is, in
samenwerking met Utrecht en Amsterdam, een One Health propositie ontwikkeld. Wageningen
Bioveterinary Research Lelystad en Schothorst Feed Research zijn als belangrijke trekkers op dit
speerpunt One Health in de provincie Flevoland te vinden.

In Nederland is sinds twee jaar een
Netherlands Centre of One Health door de
instituten en bedrijven opgezet. Het
Wageningen Bioveterinary Institute
(voorheen met de naam Centraal Veterinair
Instituut) uit Lelystad is daar een belangrijke
partner in.
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Investeringsbevordering “Invest in Flevoland”
Investeringsbevordering en buitenlandse acquisitie zijn thema’s waaraan de
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland werkt.
Op de volgende aandachtsvelden wordt inzet gepleegd:
Buitenlandse acquisitie onder de naam Foreign Direct Investment (FDI)
Economische gebiedspromotie onder de naam Regional Business Promotion (RBP)
Buitenlandse markten onder de naam Foreign Business Development (FBD)
Buitenlandse economische relaties onder de naam Foreign Investor Relations (IR)
Algemeen
In het verslag van 2015 kon de Ontwikkelingsmaatschappij een all time high melden m.b.t. het
vestigen van buitenlandse investeerders in Flevoland en de daarmee samenhangende nieuwe
arbeidsplaatsen die tot stand kwamen. Resultante overigens van inspanningen die vaak in meerdere
voorgaande jaren gedaan zijn. Het was wat je zou kunnen noemen een oogstjaar. Dit geeft ook
meteen de langjarige dynamiek van het werk aan met “continuïteit van inzet” als doorslaggevende
succesfactor.
Naast het feit dat het definitieve besluit tot vestiging elders door buitenlandse investeerders vaak
over meerdere jaren gaat, is het ook onderhevig aan rust en vertrouwen op het internationale front.
Op dat terrein zat het Europa dit jaar niet mee. Werden we in het eerste halfjaar geplaagd door tal
van aanslagen, in het tweede halfjaar speelde de Brexit discussie ons danig parten. Twee thema’s die
de voorspelbaarheid van de marktontwikkeling in Europa ongewis maken en daarmee het
vertrouwen aantasten.
Het resultaat van dit alles is dat we aan de ene kant toch weer een toename zagen in het aantal
projecten dat naar ons toekwam, maar aan de andere kant het besluit tot vestiging vaak is
opgeschort tot er meer duidelijkheid komt, zeker in relatie tot de Brexit.
De ING bank maakt in haar rapport Financial and Economic analysis December 2016 melding van een
afname van het aantal buitenlandse investeringen in het algemeen in Europa in 2016 met daarin het
Verenigd Koninkrijk en Nederland in het eerste halfjaar als sterke partijen aan de positieve kant.
Voor de tweede helft van het jaar 2016 en het daaropvolgende jaar 2017 spreekt ING van een
afwachtende houding bij bedrijven om naar Europa te willen komen (wait and see policy) en letterlijk
The negative effect from Brexit on FDI into Europe yet to be seen.
Ook een positief fenomeen waarvan zij melding maakt is dat de inhaalslag van investeringen in Oost
Europa (voormalige Oostblok landen) aan het opdrogen is en de aandacht van buitenlandse
investeerders zich nu weer meer op Noordwest en Centraal Europa richt.
Buitenlandse acquisitie (FDI)
De trend van het toenemend aantal projecten bleef ook in 2016 in stand. Dit jaar werd begonnen
met 18 projecten in portefeuille. In de loop van het jaar zijn daar 23 bijgekomen hetgeen ultimo een
portefeuille van 41 projecten oplevert. Opvallend is dat met enige regelmaat verzoeken worden
ontvangen van Nederlandse bedrijven om ondersteuning bij vestiging in Flevoland. Het beleid hierin
is dat de Ontwikkelingsmaatschappij zelf niet in Nederland acquireert om het werk van de
gemeenten niet te doorkruisen. Wanneer daar van een bedrijf nadrukkelijk het verzoek hiertoe
komt, dan helpt de Ontwikkelingsmaatschappij ook Nederlandse investeerders bij de vestiging in
Flevoland en het leggen van de contacten met bijv. de gemeenten.
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Dit jaar vestigden zich twee (buitenlandse) bedrijven onder regie van de Ontwikkelingsmaatschappij
in Flevoland en was sprake van één relocatie. Het bedrijf Trendzer dat vanaf augustus operationeel is
in Almere en daarmee op termijn goed is voor 96 arbeidsplaatsen.

Trendzer en NFIA tekenen de
confirmation letter.

Het tweede bedrijf heeft grond aangekocht in Emmeloord en begint in de maand februari 2017 met
bouwen. Hier wordt verwacht dat er minimaal 25 arbeidsplaatsen gerealiseerd worden. In Lelystad
heeft een Life Science bedrijf binnen het CVI complex een betere plek gekregen, waarmee de
hiermee samenhangende acht arbeidsplaatsen voor de toekomst veilig gesteld zijn. Daarnaast is in
Almere onder regie van de collega’s AIB de uitbreiding van Nidec gerealiseerd, wat goed is voor 14
extra arbeidsplaatsen. Hiermee komt het aantal gerealiseerde directe arbeidsplaatsen in Flevoland
op 143 in 2016.
In totaal is hiermee de werkgelegenheid voor ca. 400 arbeidsplaatsen (direct en indirect) gemoeid.
Van het totaal aantal projecten dat in behandeling is, zijn er in 2016: vijf elders geland, vier hebben
zich teruggetrokken en zijn er drie geland.
Na verdere opschoning gaan we 2017 in met 24 prospects in portefeuille.
Van alle projecten die naar Nederland zijn gekomen was 34% afkomstig uit USA, 12% uit China , 7%
uit Japan en 7% uit het Verenigd Koninkrijk. Het totaal kwam uit 35 verschillende landen.
De voornaamste activiteit van de projecten was voor 34% in de Marketing en Sales, 20% als Europees
hoofdkantoor, 13% als distributie center en voor 10% in de maakindustrie. Van het totaal aantal
banen werd er 28% gerealiseerd bij de distributiecentra, 20% in de maakindustrie en 16% bij de
Europese hoofdkantoren.

Land van herkomst.

Banen verdeeld naar activiteit
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Economische gebiedspromotie (RBP)
In de afgelopen jaren zijn brochures ontwikkeld die de verschillende economische kernkwaliteiten
van Flevoland belichten. In afwachting van het provinciale economische gebiedspromotieplan
beperkt de Ontwikkelingsmaatschappij zich op dit terrein tot onderhoud en worden nieuwe
initiatieven aangehouden.
Dit jaar is vooral het concept Invest in… verder ontwikkeld. Te beginnen met het Nederland dekkende
beeld Invest in Holland aangevuld met de tulp die gevoerd wordt door Rijk en NFIA en onder welke
vlag Nederland zich op internationale beurzen presenteert. Het Invest in…… is de mondiale term (of
zoekterm) die gebruikt wordt in de wereld van FDI. Het gebruik van deze slogan maakt dat hiermee
vindbaarheid van Nederland en de diverse regio’s weer aansluiten bij de internationale gebruiken.
Hiervan afgeleid zijn er de regionale Invest in …. uitingen. Al bekend waren Invest in Zeeland, en
Utrecht. Sinds kort bedient Brabant zich internationaal van deze aanduiding. Ook heeft de
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland er in de loop van dit jaar voor gekozen om de term Invest in
Flevoland toe te voegen.

Hiermee wordt gerealiseerd dat er buiten Nederland een uniform herkenbare Nederlandse
uitstraling van het netwerk Invest in Holland is met als verbijzondering de lokale regio.
In dit kader werd als lid van het Nationale Acquisitie Team Agro/Food samen met de collega’s uit de
andere regio’s in Nederland deelgenomen aan de IFT, de Ingrediënten en Food Technologie beurs in
Chicago .

Team Agro/Food op de IFT in Chicago
2016.

Buitenlandse markten (FBD)
In Nederland is het meer en meer de trend om ontwikkelingsmaatschappijen nadrukkelijker te
betrekken bij het ontwikkelen van buitenlandse markten voor het lokale bedrijfsleven. De BOM
(Ontwikkelingsmaatschappij Brabant) en Oost NV (Overijssel en Gelderland) zijn hiervan de meest
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vergevorderde voorbeelden. In de andere gebieden loopt de discussie hierover of worden
oriënterende gesprekken gevoerd.
In 2016 is deze vraag ook vanuit de provincie Flevoland naar de Ontwikkelingsmaatschappij
toegekomen. Nu is er altijd wel wisselwerking tussen FDI en FBD en zijn deze niet echt strak te
scheiden. De aanpak verschilt echter fundamenteel wat maakt dat de organisatie van FDI en FBD
onder één dak om een goede organisatie vraagt. Met betrekking tot het onderwerp FBD zijn
gedachten geformuleerd over hoe dit bij voorkeur in Flevoland aangepakt zou moeten worden en
wat dan het taakveld zou moeten zijn. Heel nadrukkelijk is in de discussie meegenomen dat de
Ontwikkelingsmaatschappij niet de ambitie heeft om in taakvelden te treden waar anderen dat al
naar tevredenheid doen (bijvoorbeeld het organiseren van handelsreizen door de RVO). Als daar een
lokale rol is weggelegd dan neemt de Ontwikkelingsmaatschappij die graag op zich. In 2017 hopen wij
samen met de provincie Flevoland tot een afgewogen programma te komen.
Buitenlandse Economische Relaties (IR)
In 2015 is het tweejarige nationale Investor Relations Programma van start gegaan. Ook in 2016 is
met behulp van financiering vanuit het rijk en deze keer mede door financiering vanuit de provincie
het weer mogelijk gemaakt hieraan bij te dragen.
Het programma heeft als doel de internationale bedrijven in de regio te bezoeken en een
wederkerige relatie op te bouwen. Door deze bezoeken hopen we vroegtijdig investeringsplannen,
verhuisplannen en knelpunten te kunnen signaleren bijvoorbeeld op het gebied van belasting,
expats, subsidies, educatie etc. Door de goede contacten met zowel de lokale als regionale en
landelijke netwerken en organisaties kunnen we goed verbindend werken.
In het kader van dit Investor Relations programma zijn 36 bedrijven in Flevoland bezocht. Deze
bedrijven zijn gezamenlijk goed voor 2333 vaste arbeidsplaatsen en daarmee gemiddeld 64 vaste
arbeidsplaatsen per bedrijf. Daarnaast houden we er rekening mee dat er nog tussen de 15 en 20%
flexibele arbeidsplaatsen te vullen zijn gedurende enige periode in het jaar. Er is verslag uitgebracht
aan provincie, gemeenten, ministeries (EZ en BZ) het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)
en haar buitenkantoren over de wereld. Bij 12 bedrijven (33%) zijn meer of minder vergevorderde
plannen voor verdere uitbreiding
Dit programma draagt bij aan het veiligstellen en uitbreiding naar opgave van het NFIA van landelijk
3734 arbeidsplaatsen en een investeringsvolume van ruim € 1.7 miljard. De hiervoor gebruikte
rekenmodellen zijn (nog) niet op lokaal niveau beschikbaar, maar worden door alle ter zake
deskundige instituten als betrouwbaar erkend.
Concluderend kan gesteld worden dat 2016 een boeiend, maar vooral ook een succesvol jaar is
geweest waar op belangrijke onderdelen een aanzet is gegeven voor het verder ontwikkelen van het
onderwerp Internationaliseren in de provincie Flevoland.
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Overige sectoren en activiteiten
Composieten
Ondanks het feit dat het team in 2016 geen formatie op de sector “Composieten” had, heeft de
Ontwikkelingsmaatschappij wel inzet op deze voor Flevoland belangrijke sector kunnen plegen. Die
inzet is vorm gegeven door het laten uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden om composiet
producten een tweede leven te geven. Daarbij zijn twee productstromen in beeld: die uit de
vervanging van bestaande windturbines door hogere modellen en die uit de waterrecreatie, namelijk
oude modellen polyestercomposiet bootjes. Met ondersteuning door de Ontwikkelingsmaatschappij
is door de lector Kunsstoftechnologie van Hogeschool Windesheim, de heer Albert ten Busschen, een
projectplan opgesteld om uiteindelijk een businesscase te ontwikkelen voor hergebruik van het
materiaal in de vorm van planken voor beschoeiing. Het resultaat is zodanig aantrekkelijk gebleken
dat een Flevolandse ondernemer, Reimert Bouw, inmiddels (begin 2017) overweegt dit product aan
zijn business toe te voegen.
Genoemde Flevolandse ondernemer was een van de participanten in het project “Masterplan
Compobouw” dat begin 2016 definitief werd opgeleverd. Bij de beoordeling door de opdrachtgever,
de provincie, is vastgesteld dat het plan te ambitieus en te groots is opgezet en ook niet paste in de
omslag die de provincie aan het maken is in haar beleid. De samenwerking in het project heeft als
afgeleide geleid tot samenwerking op het bovengenoemde terrein.
Startup Almere
De Ontwikkelingsmaatschappij heeft Startup Almere ondersteund bij haar opstart en de vorming van
een stichting. Startup Almere is gevestigd in de nieuwe bibliotheek.
ICT
Een van de drijvende krachten heeft voor de tweede keer een hacketon onder de naam Appruption
georganiseerd. Deze vond op 30 november en 1 december plaats op de Hogeschool Windesheim.
Vierdejaars hbo-studenten IT Engineering werkten aan business ideeën en prototype apps rond het
thema educatie. De directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij nam deel aan de jury en kon de
hoofdprijs toekennen aan “Leermaatje” een plan om als tussenpersoon te fungeren tussen scholen
en ontwikkelaars van educatieve apps.
De Ontwikkelingsmaatschappij besloot twee Lelystadse ICT bedrijven te vragen om samen een plan
te schrijven ten behoeve van het aantrekken en binden van (nieuwe) medewerkers. De uitwerking
van het plan met als pijlers arbeidsmarkt, onderwijs en innovatie wordt in 2017 verwacht.
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Team Toerisme Flevoland
Team Toerisme Flevoland (TF) initieert, ontwikkelt en voert projecten uit op het gebied van
destinatiemarketing met als doel een bijdrage te leveren aan het imago en de economie van
Flevoland.
TF, bestaande uit 3,6 fte projectleiding en –ondersteuning, maakt al sinds 2007 onderdeel uit van de
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.
Strategie 2016 – 2020
TF heeft eind 2015 haar strategisch marketingplan 2016 – 2020 vastgesteld, gericht op het
verbeteren van het imago. In dit strategisch marketingplan hebben we de missie voor de komende
jaren als volgt verwoord:
Flevoland is in 2020 de regio waar het onderscheidende polderverhaal (Nieuw Land op de voormalige
zeebodem) beleefd wordt. Het Verhaal van Flevoland is gebaseerd op de innovatieve kracht van de
Nederlander op het gebied van waterbeheer, inrichting van landschap, het creëren van nieuwe
steden, nieuwe natuur en bijzonder erfgoed. De Nederlandse en de internationale bezoeker herkent
in 2020 deze kernwaarden, onze regio wordt veel bezocht!
Bouwen aan het imago doen we nooit alleen, maar samen met partners. We zorgen voor verbinding
tussen de regio en de partners en het Verhaal van Flevoland en we maken gebruik van de sterke
merken van Flevoland om meer bereik te creëren. Er zijn coalities gevormd met partners, om op
basis van kansrijke markten het Verhaal van Flevoland samen beleefbaar en bekender te maken.
In de strategie is gekozen voor de nationale en internationale markt, die op basis van de prognoses
van NBTC Holland Marketing de komende jaren een grote groei laat zien.
In 2016 heeft TF, samen met partners, veel activiteiten uitgevoerd en ontwikkeld en daarmee de
onderstaande resultaten bereikt:
- Bezoekers aan de website ookflevoland.nl: 140.000 bezoekers (2015 123.000);
- Mediawaarde: € 312.000,- NL, € 112.000,- Du, € 15.000,- België, 8 artikelen vanuit NL
Waterland (waarde niet gemonitord), 3 artikelen vanuit de samenwerking Metropoolregio
Amsterdam. Wekelijkse radio-uitzendingen met Flevolandse uittips op Omroep Flevoland en
20 ‘Maak-‘t- Mee’ uitzendingen op Omroep Flevoland, Noord Holland en Utrecht;
- Uitgave Kerncijfers Flevoland, sector Toerisme & Recreatie 2016;
- Organisatie van Vrijetijdscongres (175 deelnemers), inspiratie en verdieping in de customer
journey;
- Travel Trade Flevoland: brochure, International Trade Berlin (ITB), 3 Familiarisation Trips
(FAM) en meerdere leads voor partners;
- Promotiecampagnes: Maand van Geschiedenis, Week van de Watersport, Nederland
Waterland, Cultuurcampagne, Zomercampagne i.s.m. de ANWB, Herfstcampagne, ‘Lekker
Radeln´ i.s.m. NBTC Holland Marketing en ‘Coolste Oma’ campagne rond Omatag i.s.m.
Blumen 2000 en NBTC Holland Marketing;
- Totaal bereik gesponsorde social media campagnes (zomer, herfst, geschiedenis, land art en
open monumentendag: 735.000 personen met meer dan 30.000 clicks naar website);
- Bloggersreis Cultuur – Natuur: 5 bloggers hebben meer dan 65 posts geplaatst, waarde meer
dan € 10.000,-;
- Partners aan coalities: 25 partners.
Onderstaand staan de activiteiten van 2016 verder uitgeschreven.
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1. Bouwen aan een sterke regiopositionering
TF kiest voor een duidelijke stijl van communiceren over het gebied en over de positionering van
Flevoland als ‘toeristisch’ merk en is continu bezig dit aan te scherpen. In 2016 is samen met een
groep grote toeristisch recreatieve organisaties (sterke merken) in Flevoland in een aantal
bijeenkomsten gewerkt aan de positionering van Flevoland. De deelnemers van deze sessies hebben
benadrukt dat het voor hen van groot belang is in te zetten op kwaliteit om vervolgens gezamenlijk
te blijven ontwikkelen en gezamenlijk de merkwaarden uit te dragen.
De MERK-groep bestaande uit vertegenwoordigers van BataviaStad Factory Outlet, Walibi World,
Centerparcs De Eemhof, Land WaterParc Veluwemeer, Vis à Vis en de Orchideeënhoeve heeft zich
verbonden aan de positionering en de van daaruit voortkomende samenwerking voor Flevoland. De
Merk-groep wordt bij vervolgstappen ingezet als klankbordgroep.
Voor de regiopositionering is het Verhaal van Flevoland opnieuw getoetst en aangepast aan de
kernwaarden. Ook zijn er nieuwe beelden gemaakt en is er voor ondernemers een handige toolkit
gerealiseerd van het verhaal met beeldbank. Het verhaal wordt door meerdere partijen gebruikt als
basisdocument, iedere ondernemer en partner kan er zijn eigen persoonlijke verhaal aan toevoegen.
In 2017 wordt het MERK Flevoland opnieuw vormgegeven.
2. Coalities
Op thema, doelgroep en kansen zijn er negen coalities gestart met als doel een groter bereik op basis
van het gezamenlijke verhaal. Vanuit de coalities zijn veel marketing- en promotieactiviteiten
uitgevoerd.
a. Travel Trade Flevoland
15 Flevolandse partners en TF hebben samen Travel Trade Flevoland opgericht om de komende jaren
gezamenlijk actief de buitenlandse groepenmarkt te bewerken via de buitenlandse touroperators. In
2016 is Toerisme Flevoland partner geworden van de Holland Trade Travel Service van het NBTC. Een
landelijke samenwerking die zich als ‘Holland’ profileert op de internationale Travel Trade markt.
Vanuit deze landelijke samenwerking is er veel kennis en kunde gedeeld en zijn er leads
(informatieaanvraag van touroperators) en aanvragen voor FAM-trips (familiarisation trips, bezoeken
aan accommodaties en de regio) in de coalitie.
Activiteiten van de coalitie waren in 2016:
- Een presentatie op International Trade Berlin (ITB), de grootste internationale Travel Trade
beurs ter wereld in Berlijn;
- Travel Trade Flevoland brochure;
Veel interesse voor Flevoland op de
grootste vakbeurs ter wereld, ITB Berlijn.

-

Presentatie op de website Holland.com/trade, flevoland.de/gruppen en
visitflevoland.nl/groups;
Ontvangst van FAM-trips van touroperators uit Rusland, Duitsland en België.
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Partners in de coalitie zijn: Nieuw Land, Lelystad City Marketing, Apollo Hotel Almere, Almere
Citymarketing, Staatsbosbeheer, Bataviawerf, Walibi Holland, Naupar, VVV Zeewolde, Van der Valk
Almere, StEP, Batavia Stad, Tourist Info Urk, Schokland en Dorhout Mees.
b. Duitsland
Duitsland is nog steeds een groeimarkt (2016 meer dan 4 miljoen bezoekers aan Nederland). De
bezoekers uit Duitsland zijn vaak gezinnen en stellen met een actieve insteek. Kenmerkend aan de
Duitse bezoeker is dat zij graag op pad gaan in hun (korte) vakanties, denk daarbij aan uitstapjes op
het gebied van historie, natuur en tulpen of activiteiten op het water.
Voor de promotie van Flevoland in Duitsland heeft Toerisme Flevoland samengewerkt met het
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en deelgenomen aan twee campagnes.
Activiteiten van de coalitie waren in 2016:
- De eerste campagne ‘Lekker Radeln’ , een multimediale campagne specifiek gericht op de
inwoners van de regio Nordrein Westfalen;
- Campagne ‘de coolste oma ‘ in samenwerking met Blumen 2000, waarbij Flevoland de
dedicated partner was binnen deze multimediale campagne;
- Drie Persreizen (fietsen, architectuur en natuur).

Uiting van de campagne ‘de coolste
oma’.

Partners in de coalitie zijn: VVV Noordoostpolder, Landal Waterparc Veluwemeer,
Staasbosbeheer,Helivluchten, Wooning Aviation, Zeilschool de Randmeren, Hotel ‘t Voorhuys.
c. België:
In Flevoland komt 19% van de buitenlandse bezoekers uit België. 68% van de Vlamingen heeft van de
naam Flevoland gehoord blijkt uit het Regiomerken Onderzoek van het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen.
Activiteiten van de coalitie waren in 2016:
- Samenwerking met VAB (vergelijkbaar met ANWB): een advertorial en een artikel in de enieuwsbrief.
- Twee persreizen, waaronder één ten behoeve van twee items over de Oostvaarderplassen in
het TV Jardin Extraordinaire op de Waalse televisiezender RTBF.
- Event Travel Rally van Travel Magazine, 70 reisprofessionals hebben een bezoek gebracht
aan Flevoland.
Deelnemers VAB en Travel Rally zijn de Bataviawerf, Batavia Stad Fashion Outlet, Urk en
Vakantiepark Eigen Wijze.
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d. Watersport
In de ruim negentigduizend hectare water die Flevoland rijk is, liggen afwisselende vaargebieden met
fraaie aanlegplaatsen, moderne jachthavens, diverse overnachtingslocaties en allerlei mogelijkheden
voor diverse watersporten. Belangrijk voor TF om dit in ‘the picture’ te zetten.
Activiteiten van de coalitie waren in 2016:
- In samenwerking met Sportservice Flevoland organisatie van de ‘Week van de Watersport
Flevoland’ aansluitend op de ‘Landelijke week van de watersport’. Er werden meer dan 20
activiteiten georganiseerd die onder de naam ‘Week van de Watersport Flevoland’
multimediaal gepromoot werden.
TV programma VaarTV op RTL4. In vier uitzendingen werden Flevolandse gebieden en de
watersporten die daar te doen zijn onder de aandacht gebracht.
Partners in de coalitie zijn: Sportservice Flevoland en diverse watersport- aanbieders en
verenigingen, Coöperatie Randmeren, gemeenten Almere, Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde.
e. Geschiedenis/Open Monumentendag
De geschiedenis van Flevoland is op verschillende plekken in de provincie terug te vinden: niet alleen
in het landschap maar ook bij musea en en/of monumenten. TF wil deze bijzondere geschiedenis
graag onder de aandacht brengen bij zowel de Nederlandse als de buitenlandse toerist.
Activiteiten van de coalitie waren in 2016:
- Inspiratiebijeenkomst om ontwikkeling van meer producten/arrangementen te stimuleren en
te verbinden aan het Verhaal van Flevoland/Maand van Geschiedenis
- Deelname aan de Maand van Geschiedenis, een landelijk sterk platform ter promotie van
geschiedenis. Toerisme Flevoland bundelt de activiteiten en heeft de bundeling multimediaal
gepromoot.
- Open Monumentendag: bundeling van de activiteiten georganiseerd door lokale comités.
Partners in de coalitie zijn: de gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en De Noordoostpolder, Nieuw
Land Erfgoedcentrum, De Bataviawerf en FlevoMeer Bibliotheken.
Vanuit initiatief van de Maand van Geschiedenis heeft Toerisme Flevoland ook de activiteiten van de
Open Monumentendag gebundeld om ze te kunnen inzetten in een facebookcampagne.
f. Cultuur
Flevoland heeft een onderscheidend cultureel verhaal te vertellen: Een jonge provincie met een heel
eigen cultureel gezicht. Nieuw Land op de zeebodem, met nieuwe architectuur en grootse kunst Land Art-, festivals en bijzonder locatietheater
Activiteiten van de coalitie waren in 2016:
- Land Art: In 2016 is er voor het onderwerp Land Art een coalitie gevormd. Het doel van de
coalitie is om de Land Art meer te benutten voor de profilering van Flevoland, om meer
bezoekers naar de provincie te trekken en ook om het product Land Art verder te
ontwikkelen.
- Theater en festivals: Flevoland heeft een heel divers aanbod aan festivals en
theater/locatietheater. Er is een eenduidige manier van communiceren gerealiseerd door het
plaatsen van kalenders in de landelijke dagbladen, de lokale dagbladen en via kanalen zoals
nieuwsbrieven, de evenementenkalender en Facebook onder de noemer van ‘Uitagenda
Flevoland’
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Om vanuit de rol van TF meer te kunnen betekenen voor deze groep ondernemers is samen met
Land Art en Vis-à-Vis ingezet op een influencers-reis: Een groep van vijf zeer divers geïnteresseerde
bloggers uit heel Nederland is op pad geweest om zowel theater, festivals, Land Art, de nieuwe stad
Almere en de wilde natuur te komen ontdekken.
Partners in de coalitie zijn:
Stichting Land Art Flevoland, Omroep Flevoland, De Verbeelding Zeewolde, Sunsation / XL Ateliers
Dronten, Nieuw Land Lelystad, Flevo-landschap, KAF, Artist In Residence Noordoostpolder, Stichting
ID11, Vis à Vis en Suburbia.
g. Nederland Waterland
Flevoland is het grootste inpolderingsproject ter wereld. Een gebied dat laat zien hoe de Nederlander
omgaat met de strijd tegen het water en dat van daaruit ontwikkelt. Voor het internationaal
toerisme is dat verhaal uniek en sterk onderscheidend. Samen met NBTC Holland Marketing en zes
andere regio’s werkt TF samen om dit verhaal ‘Nederland Waterland’ in het buitenland te
vermarkten. Nederland Waterland vertelt het verhaal van de omgang van de Nederlander met water.
De lijn verbindt 13 iconen /waterwerken in Nederland, waarvan twee in Flevoland!

Samenwerkingspartners in
internationale campagne Nederland
Waterland.

Activiteiten van de coalitie in 2016:
Ten behoeve van deze nationale lijn is er een Flevolandse coalitie gevormd: Flevoland Waterland.
Deze coalitie heeft o.a. de content verzorgd voor de internationale 6-talige website Holland.com, er
is een film gemaakt, en de eerste persreis van Nederland Waterland, met journalisten uit Frankrijk,
Spanje, Italië, België en Duitsland werd begeleid.
Partners in de coalitie zijn: Waterschap Zuiderzeeland, de natuurorganisaties Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Flevo-landschap, Unesco Werelderfgoed Schokland, Nieuw Land
Erfgoedcentrum en Urk.
h. Metropoolregio Amsterdam
Flevoland ligt op nog geen 20 minuten van Amsterdam. Amsterdam is de belangrijkste trekker voor
internationaal toerisme naar Nederland. Amsterdam wil graag meer spreiding van bezoekers over de
regio. Voor Flevoland, de grootste polder ter wereld, de kans om bezoekers te inspireren ‘New Land’
met haar nieuwe steden, architectuur en natuur te komen bezoeken.
Activiteiten van de coalitie waren in 2016:
New Land is in de campagnes van IAmsterdam onder de aandacht gekomen in de maanden juni en
juli middels mupi’s en abri’s in de regio Amsterdam, op televisieschermen, bij de VVV-infopunten en
op Schiphol, via social media (Facebook- en Instagram-berichten), een Z-kaartje (80.000 exemplaren)
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en via pagina’s in het Magazine van Amsterdam Marketing. De campagnes waren specifiek gericht op
internationale bezoekers aan de Metropool.
Partners in de coalitie zijn Amsterdam Marketing, Almere City Marketing en City Marketing Lelystad.
Naast bovenstaande coalities en de daaruit voortkomende promotiecampagnes zijn er nog een
tweetal grotere campagnes uitgevoerd om in het zomer- en herfstseizoen diverse activiteiten te
promoten:
- Zomercampagne: Flevoland biedt tal van leuke activiteiten die goed passen in een vakantie. Op het
platform van de ANWB heeft Flevoland haar uitjes gepromoot: advertentie in de ANWB kampioen
(oplage 4 miljoen) met doorverwijzing naar de Flevolandse uitjes op de website van ANWB kampioen
en een nieuwsbrief-item in de ANWB nieuwsbrief. Tegelijk is in deze periode op facebook campagne
gevoerd, heel gericht op mensen die in Flevoland en in de ring rondom Flevoland verbleven om hen
uit te nodigen voor de dagactiviteiten.
- Herfstcampagne: De herfstvakantie is dé vakantie om met het gezin leuke dagactiviteiten te
ondernemen. In de periode 8 tot en met 22 oktober is een combinatiecampagne uitgevoerd met een
advertentie in de regionale kranten in en rondom Flevoland (oplage 1.3 miljoen) en een
facebookcampagne in dezelfde regio’s.
3. Kennis en Onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de markt, in de vraag, de verschillende doelgroepen, maar ook trends
en ontwikkelingen heeft TF een rol in het verzamelen en analyseren van en het communiceren over
deze kennis. Op basis van deze kennis neemt TF voor de marketing en promotie beslissingen, maar
geeft zij ook advies aan ondernemers en overheden.
Provincie Flevoland is geabonneerd op de CVO en CVTO onderzoeken van NBTC/NIPO. TF verwerkt
deze en heeft deze cijfers samen met de werkgelegenheidscijfers in de publicatie Kerncijfers
Flevoland, sector Toerisme & Recreatie 2016 gepubliceerd.
Op basis van kennis en expertise is TF bij een groot aantal organisaties gevraagd om advies te geven
over Het Verhaal van Flevoland, marketing en promotie, samenwerking en kennis van
bezoekersvragen voor een groot aantal beleidsvraagstukken van de provincie. Daarnaast is TF bij elke
gemeente van Flevoland, maar ook buiten Flevoland (Metropoolregio, Regio Zwolle, Veluwe en
Gastvrije Randmeren) een advies – en samenwerkingspartner.
4. Contentontwikkeling
De basis van alle activiteiten is de content en contentontwikkeling. Voor Flevoland beheert en
actualiseert TF in samenwerking met de VVV’s van Flevoland alle toeristische data. Daarnaast
produceert Toerisme Flevoland eigen teksten, beelden en vertalingen. Voor elke coalitie worden
pagina’s gemaakt waarop de promotiecampagnes landen.
Daarnaast is de content van groot belang voor de persbewerking. In 2016 heeft TF een groot aantal
stukken gemaakt voor diverse artikelen in magazines. Er zijn internationale persreizen georganiseerd
voor journalisten uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Daarnaast is er een bloggersreis
georganiseerd op het onderwerp Cultuur. Al deze inspanningen hebben een groot aantal publicaties
opgeleverd die samen een mediawaarde vertegenwoordigen van meer dan
€ 450.000,-.
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5. Productontwikkeling
In 2016 zijn er i.s.m. partners ‘eigen’ promotieproducten ontwikkeld. De Recreatiekrant (oplage
60.000 stuks) is verspreid in en rond Flevoland. Daarnaast een brochure Travel Trade Flevoland
(oplage 20.000 stuks), een Cultuuragenda (oplage 25.000 stuks), Flyers en posters Week van de
Watersport – kalender (250 stuks), ansichtkaarten ITB, kaartje t.b.v. Metropoolregio New Land,
boekje voor Omatag campagne (9.000 stuks), flyers Lekker Radeln.
Ten aanzien van het beter en herkenbaar maken van het Verhaal van Flevoland is er een toolkit
ontwikkeld met basisverhaal van Flevoland in drie talen en is er een beeldbank ontwikkeld, waar tal
van organisaties en pers beelden kunnen aanvragen (in 2017 zal i.v.m. ontwikkeling nieuwe website
de beeldbank in een nieuw systeem geplaatst worden).
Kijkje naar 2017
Naast het strategisch marketingplan 2016 -2020 stuurt de in december vastgestelde beleidsvisie
Recreatie en Toerisme van provincie Flevoland de keuzes voor het jaar 2017 aan. In de visie wordt
duidelijk gekozen voor het Verhaal van Flevoland ‘Nieuw land op de zeebodem’. De marketing van
Flevoland (dit is breder dan alleen promotie) kan daarmee vanuit een eenduidige manier gestuurd
worden om zo een steeds sterkere profilering te kunnen realiseren. Het verder uitwerken van het
merk Flevoland mag verder gaan dan alleen toerisme en recreatie. Het zou helpen wanneer het merk
voor alle publieksdomeinen gebruikt gaat worden. Hierdoor ontstaat er eenduidigheid in de
presentatie van het gebied Flevoland, denk hierbij aan sport, natuur en cultuur. Overal waar publiek
genodigd wordt activiteiten te ondernemen in het gebied Flevoland kan het Verhaal (of een deel) van
Flevoland verteld of verbeeld worden. Consistentie in beeld en verhaal versterkt de herkenning van
het gebied. Toerisme Flevoland zet in 2017 in op de ontwikkeling van een sterke huisstijl (inclusief
website) voor het gebied Flevoland.
Bouwen aan een sterke regiopositionering is het bouwen aan het Verhaal van Flevoland. Dit houdt in:
het uitdiepen van het verhaal, de keuze van de merkpositionering, het vastleggen bij partners (sterke
merken) en het gebruiken van het Verhaal van Flevoland als rode draad bij alle activiteiten en te
vormen coalities.
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Team Sportservice Flevoland
De Ontwikkelingsmaatschappij initieert, ontwikkelt en voert projecten uit op het gebied van sport
met als doel een bijdrage te leveren aan de economie en de profilering van Flevoland als een
provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Sportservice Flevoland (SSF) is een bedrijfsonderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij. SSF voert in
opdracht van de provincie, aansluitend op de Sportnota, activiteiten uit die zich richten op
kernsporten (triathlon en watersporten), evenementen, Topsport Flevoland, aangepast sporten,
onderzoek en basistaken. SSF is net als de andere provinciale sportorganisaties, aangesloten bij
Sportkracht 12 (SK12).
Kernsporten
De kenmerken van Flevoland zijn: water, wind
en ruimte. Deze kenmerken worden in de
provinciale Sportnota de ‘Flevo Flavour’
genoemd. In de Sportnota wordt gekozen voor
twee kernsporten die bij Flevoland passen,
namelijk watersport en triathlon. Het doel voor
2016 was om de triathlonsport en watersport als
Flevolandse kernsporten te ondersteunen en in
te zetten als promotie voor de provincie. Dit
doen wij door de kernsporten te laten
integreren in de Flevolandse samenleving. Door
specifieke programma’s aan te bieden aan
diverse doelgroepen en door organisaties met elkaar te
verbinden en te laten samenwerken.

Challenge Almere – Amsterdam. SSF
organiseert tijdens dit
topsportevenement side-events voor
verschillende doelgroepen.

Triathlon
Mede dankzij de inspanningen van SSF, groeit de
triathlonsport nog steeds in Flevoland. Het aantal
deelnemers aan Flevolandse triathlons is namelijk gestegen naar 5.337 in 2016. Dat is een groei van
35% ten opzichte van 2015 (van 2014 naar 2015 steeg het aantal deelnemers al met 20%). Deze
stijging is sterker dan de landelijke trend. Flevoland en de triathlonsport lijken daarom ook een zeer
geschikte combinatie.
Deze enorme groei hebben wij kunnen realiseren door
onder andere alle triathlonevenementen en -verenigingen
te betrekken bij het platform Triathlon Flevoland. Door het
platform ontstaat er een netwerk van organisaties dat
elkaar ondersteunt bij allerlei vraagstukken over de
organisatie van triathlonevenementen. Binnen dit platform
participeren alle partijen op een actieve manier, gericht op
kennisdeling en samenwerking. In 2016 hebben twee
platformbijeenkomsten plaatsgevonden.
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Naast het centrale platform zijn er gedurende het jaar ook kleine werkgroepen op specifieke
onderdelen door SSF samengesteld. Vanuit deze werkgroepen zijn nieuwe projecten ontstaan,
bijvoorbeeld het ‘Junior Challenge Flevoland Circuit’. Dit circuit verbindt alle Flevolandse
jeugdtriathlons met elkaar door middel van een Flevolandse competitie. Er werden in 2016 in alle
gemeenten in Flevoland (behalve Lelystad), triathlonwedstrijden georganiseerd.
Op 9 september 2016 heeft voor de vierde keer de Senior Challenge plaatsgevonden. Dit unieke sideevent heeft SSF gerealiseerd in samenwerking met lokale welzijnsorganisaties, commerciële
sportaanbieders en de organisatie van de Challenge Almere-Amsterdam. 92 senioren namen deel
aan deze bijzondere variant van de triathlon.
SSF heeft alle triathlonevenementen gepromoot door het ontwikkelen van de Triathlon Flevoland
kalender. De kalender wordt gedrukt als evenementenflyer, die is uitgereikt op alle Flevolandse
evenementen. Daarnaast is de kalender als online evenemententool geüpdatet en door alle
evenementenorganisaties op de eigen internetsite geplaatst. De Flevolandse evenementen
promoten door middel van de evenemententool elkaars wedstrijden, wat bijdraagt aan de
groeiontwikkeling van de triathlon in Flevoland.
Gedurende het triathlonseizoen is er meer dan wekelijks aandacht
besteed aan de triathlonsport via de eigen (social) media en via de
mediapartners FlevoPost en Almere DEZE WEEK. Buiten het seizoen is er
maandelijks een interview met Flevolandse topsporters geplaatst. Er is
veel online aandacht geweest voor de lokale evenementen en de
Challenge Almere-Amsterdam. Triathlon Flevoland (incl. Challenge
Almere) kent een mediawaarde van ruim € 114.505,- verspreid over 145
gepubliceerde artikelen.
Om de Flevolandse jeugd te laten kennismaken met triathlon,
organiseerde SSF in samenwerking met een aantal triathloncoaches,
clinics in het onderwijs. In 2016 hebben negen triathlonclinics bij
onderwijsinstellingen plaatsgevonden, waaraan ruim 425 Flevolandse
leerlingen hebben deelgenomen.

Clinic triathlon bij basisschool de
Tjalk in Lelystad

Watersport
Watersport past bij uitstek bij Flevoland. Onze provincie wordt omringd door water, er zijn meerdere
binnendijkse recreatieplassen en de kanalen zijn ideaal voor de watersport. In Flevoland is daarom
een grote hoeveelheid watersportaanbieders. Zowel verenigingen, stichtingen als commerciële
aanbieders.
SSF had in 2016 een verbindende rol tussen organisaties, verenigingen, de provincie en de
gemeenten op het gebied van watersport. In het najaar van 2016 is een provinciale bijeenkomst
georganiseerd samen met Toerisme Flevoland. Vervolgens is er een aantal lokale bijeenkomsten
georganiseerd om op regionaal niveau uitvoering te geven aan het beleid. Er zijn totaal drie
platformbijeenkomsten georganiseerd. Ruim 50 watersportorganisaties zijn hierbij betrokken. Op
basis van de positieve ervaringen wordt de regionale aanpak in 2017 voortgezet.
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Clinic windsurfen voor basisscholen bij
watersportvereniging het Bovenwater in
Lelystad

Om Flevolandse jeugd op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met watersporten heeft SSF in
samenwerking met watersportverenigingen,
ondernemers, onderwijs en de gemeente Lelystad,
zeven scholen onderwijslessen over watersport aangeboden. Hieraan namen ongeveer 380
Flevolandse leerlingen deel. Een aantal lessen vond plaats tijdens de gymles, door middel van
watersportsimulatoren, maar het merendeel vond plaats op recreatieplas het Bovenwater in
Lelystad.
Om de Flevolandse bevolking en toeristen het water op te krijgen, is van 30 april tot en met 8 mei
voor de tweede keer de ’Week van de Watersport Flevoland’ georganiseerd. Een week lang hebben
circa 30 verenigingen en watersportaanbieders laten zien wat er in Flevoland allemaal te doen is op
het gebied van watersport. Van suppen tot zeilen, kanoën tot wakeboarden, surfen tot sloeproeien.
Tijdens de Week van de Watersport is in samenwerking met Toerisme Flevoland een online
evenementenkalender ontwikkeld en gepromoot: www.ookflevoland.nl/water. De Week van de
Watersport kent een mediawaarde van ruim € 40.000,- verspreid over 73 online en offline
gepubliceerde artikelen (incl. artikel Telegraaf).
In de aanloop naar het watersportseizoen is via de Week van de Watersport veel promotie geweest
voor de watersportactiviteiten/-evenementen in Flevoland. Daarnaast is met regelmaat aandacht
besteed aan de watersport via de eigen (social) media en via de mediapartners FlevoPost en Almere
DEZE WEEK, waaronder aan de Dag van de Watersport, het NK Windsurfen, Eredivisie Zeilen en de EK
Moth race, WK 49-er en Red Bull Foiling.
Evenementen
SSF heeft door middel van verschillende WESP-onderzoeken aangetoond dat sportevenementen
zorgen voor een economische impuls (zie hoofdstuk onderzoek). Door het organiseren van sideevents en het ondersteunen van evenementenorganisaties, met als effect een hoger bezoekers- en
deelnemersaantal, wordt het effect op de regionale economie vergroot. Ook het netwerk en de
communicatiekanalen van SSF dragen hieraan bij. SSF wordt door (sport)evenementen ingezet als
middel om toerisme (dag- en verblijfsrecreanten)
naar Flevoland te trekken en te enthousiasmeren
over Flevoland.
Ook in 2016 heeft SSF de economische effecten
van evenementen behoorlijk kunnen vergroten.
Dit hebben wij gerealiseerd door bij
sportevenementen diverse side-events te
organiseren, zodat er meer toeschouwers en
deelnemers op een evenement afkomen.
Uitproberen van een nieuwe sport
‘Slacklinen’, tijdens het skate-evenement
Own The Spot in Almere.
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Dit zorgt ook voor meer media-aandacht en verhoogt de waardering van toeschouwers voor het
evenement.
Daarnaast heeft SSF zich gericht op het adviseren van organisaties bij de planvorming van een
evenement. Daardoor wordt ook de kwaliteit van het evenement verbeterd. SSF heeft organisaties
begeleid bij de aanvraag van subsidies en partijen met elkaar in contact gebracht. SSF heeft acht
evenementenorganisaties geadviseerd bij de planvorming en organisatie van hun evenement.
Het skateparkevenement Own the Spot is net als voorgaande jaren in de zes Flevolandse gemeenten
georganiseerd. Dit is een eigen evenement van SSF. De zes events zijn gecoördineerd door SSF in
samenwerking met gemeente Lelystad en lokale welzijns- en sportorganisaties in Flevoland:
Carrefour, De Meerpaal, De Schoor, Wolder Welzijn en Buurtwerk Urk. De samenwerkingspartners
hebben allen een (financiële) bijdrage geleverd aan het lokale evenement. De finale vond plaats in
Almere tijdens de Challenge Almere-Amsterdam.
In de communicatie/promotie is SSF ook actief betrokken geweest bij evenementen. In 2016 is veel
aandacht besteed aan de triathlon- en watersportevenementen, zie hiervoor ook het onderdeel
kernsporten. Naast de ondersteuning van de kernsportevenementen zijn veel Flevolandse
evenementen gepromoot via onze eigen mediakanalen. Dit heeft ook voor een positief effect
gezorgd. De evenementen waar SSF bij betrokken is geweest zijn: Jongleer Festival, Eventing
Emmeloord, Horsetacle Run, Regionale Talentdag NOC*NSF, Flevo Funfields, Skateparktour Own the
Spot, 24Kika Skeeleren, Kidneyrun, Zuiderzee Klassieker, NCK Wielrennen, Kerstloop Dronten, Bike
Festival, Omloop Flevoland, Rondje Pampus, Roendjen van ut Haventjen en de lokale
sportverkiezingen.
Topsportbegeleiding & Talentontwikkeling
Topsport Flevoland is een provinciaal steunpunt voor topsportbegeleiding en talentontwikkeling en is
onderdeel van SSF. Naast de begeleiding van watersport- en triathlonsporttalenten, heeft Topsport
Flevoland een opdracht om alle talenten woonachtig in Flevoland met een NOC*NSF erkende status
te ondersteunen. De kerntaken van Topsport Flevoland zijn: topsportbegeleiding en
talentontwikkeling gericht op de topsport. Topsport Flevoland biedt een ingang naar landelijke
projecten van NOC*NSF. Deze relatie kan bijdragen aan de toekenning van evenementen en
nationale en regionale trainingsprogramma’s van sportbonden (NTC en RTC).
Topsport Flevoland heeft in 2016 door middel van een
faciliteitennetwerk met ruim 30 bedrijven, voornamelijk uit
Flevoland, ruim 250 sporttalenten en topsporters in Flevoland
begeleid en ondersteund. Daarnaast zijn de RTCtopsportprogramma’s ondersteund. Dit zijn de landelijk erkende
talentenprogramma’s die in Flevoland gevestigd zijn: RTC Triathlon,
RTC Windsurfen en het
RTC
Lillian de Geus, topsporter uit Almere.
Handboogschieten.
Lillian heeft een vierde plaats behaald
tijdens de Olympische Spelen 2016 in Rio.
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Daarnaast is er een nieuw RTC ontwikkeld in samenwerking met de sportbond, namelijk het RTC
Zeilen bij het regatta center Muiderzand en in oprichting is het RTC Badminton.
Via het Flevolands Talentenfonds zijn 45 sporttalenten ondersteund, met een totale bijdrage van
ruim € 15.000,-. Dit hebben wij kunnen realiseren door cofinanciering van de Flevolandse
gemeenten. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal toptalenten deel kon nemen aan internationale
toernooien.
Topsport Flevoland heeft diverse cursussen georganiseerd voor topsporters, sporttalenten en
coaches. De cursussen waren vooral gericht op de RTC’s. Onderwerpen van deze
scholingsbijeenkomsten waren: gezonde voeding en mentale training. Twee cursussen zijn voor alle
talenten en begeleiders georganiseerd. Daarnaast zijn Topsporters op acht verschillende
onderwijsinstellingen ingezet als ambassadeur.
De thema’s ‘topsportbegeleiding en talentontwikkeling’ worden ook binnen SSF gezien als een
belangrijk middel in de promotie van Flevoland. De communicatie van activiteiten en projecten
binnen Topsport Flevoland heeft een belangrijke plaats binnen de organisatie. Het thema ‘Topsport’
is ingezet als promotiemiddel voor Flevoland, door onderstaande activiteiten in 2016.
- Topsport Flevoland heeft zich het afgelopen jaar sterk gepositioneerd met een vernieuwde
website en nieuwsbrief. Op de website is een nieuw systeem ontwikkeld voor de
topsportpasregistratie. Dit systeem werkt uiterst efficiënt, en geeft een overzicht van alle
sporttalenten uit Flevoland. In 2016 hebben 6.602 bezoeken plaatsgevonden op
www.topsportflevoland.nl.
-

Daarnaast is via de eigen media aandacht besteed aan de Flevolandse (top)sportprestaties. In
de regionale kranten Almere DEZE WEEK en de FlevoPost heeft (maandelijks) een
topsportersrubriek gestaan met interviews met onze Flevolandse toppers.

-

Tijdens de Olympische Spelen en Paralympische spelen is dagelijks aandacht besteed via de
eigen media aan de Flevolandse deelname tijdens de Spelen.

Zeventien dagen lang streden 10.500 atleten uit 206 landen om een medaille tijdens de Olympische
Spelen. Hieronder bevonden zich ook vijf deelnemers uit Flevoland: Mechiel Versluis roeide de
Holland8 naar een bronzen medaille terwijl Lilian de Geus met één puntje tekort net naast het podium
viel bij het windsurfen. Ook de hockey heren met Valentin Verga in de basis vielen net buiten de
prijzen. Alice Naber-Lozeman haalde met het Eventing team de zesde plaats terwijl Céline van Gerner
een uitstekende zevende plaats haalde in de landenfinale turnen. Bo Kramer haalde een bronzen
medaille met het rolstoelbasketbal team, Jelmar Bos plaatste zich helaas niet voor de finale van de
100 meter op de paralympische, Jaaike Brandsma kwam met het vollebal team helaas niet door de
poulefase, Odette van Deudekom werd achtste bij het onderdeel tijdrijden (wielrennen).
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Aangepast sporten
SSF vervult al jaren een belangrijke rol in het Flevolandse (gehandicapten) sportlandschap. Sport en
bewegen is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Voor deze specifieke doelgroep is
aangepast aanbod nodig om structureel te kunnen sporten. Daarnaast moet aandacht besteed
worden aan de begeleiding van de doelgroep naar het aanbod.
In Flevoland is in 2016 het landelijke programma gehandicaptensport ‘Grenzeloos Actief’ omarmd en
uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van het visiedocument ‘Regionaal Netwerk
Aangepast Sporten’ in juni 2016 door alle wethouders Sport van de Flevolandse gemeenten. Dit
netwerk houdt in dat alle gemeenten zich inspannen voor de gehandicaptensport, door onder
andere vraag en aanbod bij elkaar te brengen, een lokaal netwerk aangepast sporten en een lokaal
coördinator aangepast sporten te hebben. In vijf van de zes gemeenten is momenteel een lokaal
netwerk aangepast sporten. SSF heeft deze lokale overlegstructuren georganiseerd, onderhouden en
waar mogelijk overgegeven aan de gemeente. In Almere, Dronten en de Noordoostpolder worden de
lokale platformen zelfstandig georganiseerd. In Zeewolde en Urk is SSF mede initiatiefnemer. In 2016
is eveneens het Provinciaal Netwerk Aangepast Sporten gestart, met alle lokale coördinatoren
aangepast sporten. Deze bijeenkomsten worden als zeer waardevol gezien en de eerste
samenwerkingen tussen gemeenten zijn al zichtbaar, waaronder in de Maand van het Aangepast
Sporten.
Om het aangepast sporten onder de aandacht te brengen, is voor de derde keer de Maand van het
Aangepast Sporten georganiseerd. In de Maand van het Aangepast Sporten 2016 heeft SSF zich
gefocust op de regionale samenwerkingen en activiteiten georganiseerd voor het grotere geheel en
niet specifiek in één bepaalde gemeente. Er is een sportcafé Aangepast Sporten Flevoland
georganiseerd wat een ontmoetingsplek was voor sportaanbieders, zorgorganisaties, gemeenten en
(speciaal) onderwijs (80 deelnemers), een regionale sportdag voor mensen met een beperking (70
deelnemers) en een drietal cursussen voor ouders en begeleiders. Er zijn door lokale partners
activiteiten en open trainingen georganiseerd. Daarnaast heeft de krant Onbeperkt Sport in het
teken gestaan van de Maand van het Aangepast Sporten.
Op het gebied van ondersteuning is een startbijdrage toegekend aan een huisartsenpraktijk voor de
Nationale Diabetes Challenge in Dronten. Er zijn twee sportimpuls aanvragen ondersteund, waarvan
‘Kies je Aangepaste Sport in Lelystad’ (t.w.v. € 95.000,-) is goedgekeurd. Tevens hebben wij
ondersteuning in adviezen verleend aan een aantal initiatieven in de provincie.
Het overzicht van het sportaanbod voor mensen met een beperking in Flevoland is up-to-date. In
2016 hebben 3.200 bezoeken plaatsgevonden op www.gehandicaptensportflevoland.nl en
www.sportflevo.nl/aangepast-sporten/aanbod-in-flevoland.
Onderzoek
De rol van SSF als provinciale sportorganisatie is van uitvoerend steeds meer naar adviserend
verschoven. Om deze adviserende rol gedegen uit te voeren is kennis onontbeerlijk. De kennis wordt
mede uitgedragen via het nieuwe Kenniscentrum Sport Flevoland. In 2016 zijn de kaders voor een
kenniscentrum voor de sport in Flevoland ontwikkeld.
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Samen met een aantal onderwijsinstellingen, waaronder ROC Flevoland en Windesheim Flevoland, is
een plan geschreven voor het creëren van een Sport & Leisure lab. Dit kenniscentrum wordt in de
vorm van een Sport & Leisure lab Flevoland in 2017 operationeel.
Naast het Sport & Leisure lab heeft SSF onderzoek uitgevoerd naar de effecten van evenementen
met behulp van een sportpanel en WESP-onderzoeken (economische effecten en mediawaarde).
In opdracht van evenementenorganisaties zijn dit jaar negen WESP-onderzoeken uitgevoerd.
Waaronder drie economische impact onderzoeken:

Daarnaast zijn er zes promotionele waarde onderzoeken uitgevoerd. De definitieve resultaten van de
Challenge Almere-Amsterdam zijn op dit moment nog niet bekend i.v.m. een nog uit te voeren
peerreview.

De sportpanelleden hebben in 2016 één uitgebreide vragenlijst van SSF ontvangen met de
onderwerpen: effecten van evenementen, ongebonden sporten, leefstijl en gehandicaptensport. De
resultaten van het sportpanel en alle onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd via de website
www.sportflevo.nl/onderzoek en via de eigen (social) mediakanalen.
Basistaken
De basistaken zijn taken op het gebied van beleidsondersteuning, acquisitie, inspelen op trends en
ontwikkelingen, communicatie en de externe vertegenwoordiging van de organisatie. Bij landelijke
overlegstructuren (NOC*NSF, NISB, Sportkracht 12), vervult SSF een ambassadeursrol voor de
provincie Flevoland. De basistaken zijn verdeeld over de onderdelen Organisatieontwikkeling,
Actualiteitenonderwerpen, Afstemming en ondersteuning provincie Flevoland (waaronder online sportmagazine), en Landelijke overlegstructuren/representatie. Het deelnemen aan diverse
landelijke overlegstructuren valt hier eveneens onder, evenals de samenwerking met het Olympisch
Netwerk Noord-Holland, Topsport Amsterdam en CTO Amsterdam in de Regionale Topsport
Organisatie (RTO) Noordwest.
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In 2016 hebben 16.900 bezoeken plaatsgevonden op de vernieuwde website www.sportflevo.nl.
SSF promoot naast haar eigen organisatie een aantal andere merknamen/campagnes. Zie hieronder
een overzicht van de mediawaarden van de offline en online artikelen in 2016.

Mediawaarden 2016 offline en online
Totaal (print en web)
Totaal print
Totaal web
Triathlon Flevoland
Week van de Watersport
Maand Aangepast Sporten
Own the Spot
Topsport Flevoland
Overig

€ 188.859
€ 158.485
€ 30.374
€ 114.505
€ 40.103
€ 9.726
€ 5.637
€ 13.855
€ 4.632

Noot: alleen volgende rubrieken zijn geregistreerd: Sportservice Flevoland, Topsport Flevoland,
Week van de Watersport, Maand van het Aangepast Sporten en Own the Spot

De samenwerking met de teams Toerisme Flevoland en Innovatie & Investeringsbevordering is in
2016 verder uitgebreid. SSF heeft zich meer gericht op de thema’s sport in combinatie met Leisure,
lifestyle, economie en recreatie. Onder andere door platformbijeenkomsten en congressen te
organiseren op het gebied van deze thema’s. Ook bij de promotie van evenementen wordt er vaak
samengewerkt. Bijvoorbeeld bij de promotie van de Watersportweek 2016.
Aanvullende bijeenkomst: Businessmeeting Sport & Leisure
SSF heeft in 2016 in samenwerking met de provincie Flevoland, twee bijeenkomsten georganiseerd.
thema’s: Leisure, Lifestyle, Onderzoekcijfers, Evenementen. Sprekers uit de sportwereld zijn
uitgenodigd om het bedrijfsleven te inspireren, waaronder: Esther Vergeer, Mauritz Hendriks,
Margriet Sitskoorn en Rogier Hoorn. De eerste business meeting vond plaats op 2 juni bij FlevOnice in
de gemeente Dronten, waarbij ongeveer 100 deelnemers aanwezig waren. De meeting werd door de
deelnemers als ’goed’ beoordeeld. De tweede bijeenkomst vond plaats op 8 december in het
provinciehuis in Lelystad, waarbij 80 personen aanwezig waren. Ook deze bijeenkomst werd met een
’goed’ beoordeeld. Het inhoudelijk centrale programma werd zelfs als ‘Zeer goed’ beoordeeld.
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4. Financieringen en participaties
Voor starters, doorstarters en ondernemers die zich in Flevoland willen vestigen is de
Ontwikkelingsmaatschappij behulpzaam bij het vinden van kapitaal.
De Ontwikkelingsmaatschappij behandelt en beslist over de aanvragen die gedaan worden in het
kader van de, door de provincie gefinancierde, Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO).
Zij behandelt aanvragen voor bijdragen uit het REOF fonds dat onderdeel uitmaakt van haar volle
dochter “De Aanjager BV” en coördineert aanvragen voor de leningsfaciliteit van de Technische
MKB Innovatie (TMI) regeling die vervolgens door haar deelneming Beheer Flevoland Participaties
BV worden beoordeeld en beheerd.
Participaties aangaan en leningen uitzetten en beheren is de kerncompetentie van Beheer
Flevoland Participaties BV die het bestuur voeren over het MKB Fonds Flevoland en het
Technofonds Flevoland BV.
Onderstaand organogram geeft de onderlinge relaties weer tussen de Ontwikkelingsmaatschappij
Flevoland BV en haar zelfstandig opererende deelnemingen Beheer Flevoland Participaties BV (BFP
BV), Technofonds Flevoland BV en MKB fonds Flevoland BV, in aandelen en zeggenschap. BFP BV
heeft een eigen directie en een eigen raad van commissarissen, die de toezichts- en adviesrol op zich
neemt voor deze vennootschappen. De Ontwikkelingsmaatschappij onderhoudt een intensieve
relatie met BFP BV. Informatie over bedrijven wordt waar nodig uitgewisseld en prospects worden
aangedragen.
De Ontwikkelingsmaatschappij heeft een volledige dochter, De Aanjager BV, waarin een aantal
financieringsactiviteiten is ondergebracht. Voor deze activiteiten wordt de deskundigheid van BFP BV
ingehuurd.

Organogram van de aandelenverdeling Ontwikkelingsmaatschappij en fondsen

De behaalde resultaten over 2016 worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.
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FLOO-subsidie
De Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) 2016 is de subsidieregeling waarmee
Flevolandse mkb-ers tegen een gereduceerd tarief (subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten)
deskundigheid van onafhankelijke adviseurs kunnen inkopen.
De provincie stelt de gelden daarvoor ad hoc ter beschikking aan de Ontwikkelingsmaatschappij.
De FLOO is bedoeld voor mkb-ers die gevestigd zijn in Flevoland en willen doorgroeien of zich in
Flevoland willen vestigen. De activiteiten moeten gericht zijn op de thema’s duurzame
voedselproductie, gezond leven en schaarste aan energie en grondstoffen, logistiek en duurzame
materialen.
De projectleiders die bekend zijn in deze werkvelden voeren de intakegesprekken met de mkb-ers.
Deze intakegesprekken vormen vaak aanleiding om hen te adviseren over het beschikbare
financieringsinstrumentarium en hen te begeleiden om hun innovatieve ideeën naar realisatie te
brengen. Voor de subsidie moet het gaan om advies op het gebied van bijvoorbeeld businessplan- of
organisatieontwikkeling, financiering, juridische en contractuele zaken, procesondersteuning en
octrooiaanvragen. De FLOO moet leiden tot meer werkgelegenheid of een hogere omzet.
In 2016 hebben 40 intakes plaatsgevonden. Daarvan zijn er 17 gehonoreerd. In 2016 zijn de meeste
aanvragen gedaan om advies in te winnen voor een marktverkenning, technisch advies of een
businessplan. Ook nu blijven verschillende ondernemers tijdens de verdere ontwikkeling van hun
innovatie bij de Ontwikkelingsmaatschappij in beeld. In 2017 zal de provincie ook middelen ter
beschikking stellen om deze succesvolle regeling uit te voeren.
Innovatiestimuleringsregeling
Het financieringsinstrumentarium voor innovaties in Flevoland d.d. januari 2016 kent een regeling
voor de idee/planfase (FLOO) en participatiefondsen voor de fase waarin het product (vrijwel) gereed
is voor de markt. In 2015 bestond daarnaast nog een subsidieregeling (TMI-subsidie) t.b.v. de
kennisvalorisatie en een TMI leningsfaciliteit waarmee marktintroductie kon worden voorbereid. De
TMI is uitgeput en een nieuwe invulling wordt niet eerder dan halverwege 2017 verwacht. Behalve
de FLOO waren er dus in 2016 geen mogelijkheden om innovaties te ondersteunen.
De Aanjager BV heeft op voorstel van de Ontwikkelingsmaatschappij besloten € 150.000 ter
beschikking te stellen voor een regeling die beoogt om een reeds gedane eerste investering in een
innovatie (en/of aanpassing van een bestaand product voor een nieuwe markt) een stap verder te
helpen. De Aanjager BV heeft de Ontwikkelingsmaatschappij opdracht gegeven de regeling uit te
voeren. Als uitgangspunt geldt dat er een proof of concept op labschaal is. In sectoren waar geen
sprake is van technologische vernieuwing, maar het bijvoorbeeld om een dienst gaat, dient het
concept geformuleerd te zijn en is een omgevingsanalyse uitgevoerd.
Het gaat in de regeling om een voucher van max € 10.000,- met een eigen bijdrage van 50% in
uren/geld of relevante verplichting die in het kader van het project zijn aangegaan. Een bedrijf kan
maximaal twee maal per jaar een voucher aanvragen.
De projectleider van de Ontwikkelingsmaatschappij begeleidt het traject. Eind 2016 zijn de aanvragen
van Dutch Health, de Lelystadse Boer, Holland Diamond Fish en Site Radar in behandeling genomen
en gehonoreerd. Ook in 2017 zal deze regeling worden uitgevoerd.
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Beheer Flevoland Participaties BV
BFP voert de directie en het beheer over twee Flevolandse investeringsfondsen, te weten MKB Fonds
Flevoland BV en & Technofonds Flevoland BV. Daarnaast beheert zij ook het REOF Fonds en het TMI
Fonds van De Aanjager BV.
De Ontwikkelingsmaatschappij houdt 80% van de aandelen van BFP BV. De overige aandelen zijn in
handen van de Coöperatieve Rabobank U.A. en van BFP BV zelf. Het aandelenkapitaal bedraagt
€ 36.000. In BFP BV ontstaan geen verliezen of winsten omdat alle kosten, na aftrek van de
opbrengsten, worden doorbelast.
MKB Fonds Flevoland BV en Technofonds Flevoland BV
MKB- & Technofonds Flevoland verstrekken risicodragend kapitaal aan innovatieve (techno)starters
en groeiende MKB bedrijven. Financiering vindt plaats in een combinatie van aandelenkapitaal en
een geldlening. Maximaal bedrag voor een eerste financiering bedraagt € 500.000,-. MKB- &
Technofonds Flevoland richten zich op bedrijven in de sectoren ICT, life-science, medische en
biotechnologie en op bedrijven die zich bezighouden met innovatieve processen, producten en/of
technieken.
Jaarlijks komen er gemiddeld 70 aanvragen bij de fondsen binnen. Daarvan blijft er na beoordeling
van het businessplan ongeveer 10% over waarin wordt geparticipeerd.
Voor het participeren in bedrijven dient het voorstel van de investmentmanager unaniem te worden
goedgekeurd door de twee leden van de investeringscommissie, waarbij de investmentmanager een
eigen aanvullende beslissingsbevoegdheid heeft van € 50.000 per participatie.
Beide fondsen ontvangen geen exploitatiesubsidie. De exploitatie wordt betaald uit de rente- en
dividendontvangsten. De resultaten van de MKB- & Technofonds Flevoland worden als
deelnemingen opgenomen in de jaarrekening van de Ontwikkelingsmaatschappij.
MKB Fonds Flevoland BV
Binnen MKB Fonds Flevoland (gestart in 1996) wordt naast de Ontwikkelingsmaatschappij
deelgenomen door de Coöperatieve Rabobank U.A. (18,5%). De aandelen van drie voormalige
bankaandeelhouders (ABN/AMRO, ING Bank en SNS Bank) zijn eind 2009 door MKB Fonds ingekocht.
De Ontwikkelingsmaatschappij bezit 81,5% van de aandelen door inbreng van de verkregen EFRO
subsidie vanuit het 1e en 2e EPD programma voor Flevoland.
Het aandelenkapitaal bedraagt totaal € 1.284.000, het totale Eigen Vermogen bedroeg € 2,2 miljoen
aan het einde van 2016. Aan revolverende middelen was per ultimo 2016 bijna € 1,2 miljoen
aanwezig. Deze revolverende middelen worden steeds opnieuw uitgezet in Flevoland, ter
bevordering van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.
Technofonds Flevoland BV
Binnen Technofonds Flevoland (gestart in 2000) wordt deelgenomen door de gemeenten Almere,
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk. Deze gemeenten hebben in totaal 37,5% van het
aandelenkapitaal van bijna € 10 miljoen ter beschikking gesteld. De Ontwikkelingsmaatschappij
houdt 62,5% van de aandelen van Technofonds. Hiervan heeft de Ontwikkelingsmaatschappij in
eerste instantie uit eigen middelen € 200.000 ingebracht. Daarnaast heeft de
Ontwikkelingsmaatschappij een lening van € 500.000 van de provincie Flevoland als aandelenkapitaal
ter beschikking gesteld aan het fonds. Deze lening van de provincie is eind 2016 door de
Ontwikkelingsmaatschappij afgelost.
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Het overige aandelenbelang is verkregen door inbreng van middelen die verkregen zijn uit EFRO
subsidies uit het 1e en 2e EPD programma voor Flevoland en het 3e programma (Kansen voor West).
De gemeente Zeewolde valt als enige gemeente van Flevoland niet onder het werkgebied van
Technofonds omdat deze heeft besloten niet met Technofonds mee te doen.
Het Eigen Vermogen van Technofonds bedraagt bijna € 15 miljoen. Bij Technofonds bedroeg het
totaal aan revolverende middelen door succesvolle verkopen en aflossingen per einde 2016 bijna
€ 3,5 miljoen. Ook deze middelen worden steeds opnieuw uitgezet in Flevoland, ter bevordering van
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.
Begin 2016 heeft Technofonds vanuit het Kansen voor West programma een aanvullende bijdrage
ontvangen van € 1,5 miljoen voor de periode tot 1 juli 2016.
Technologische MKB Innovatie (TMI-) Fonds Flevoland
Met ingang van 2014 is de Technologische MKB Innovatieregeling (TMI-Fonds Flevoland) van de
provincie ondergebracht bij De Aanjager BV. Het beheer wordt uitgevoerd door BFP. Het TMI-Fonds
Flevoland richt zich op het financieel ondersteunen van innovatieve ondernemers in Flevoland die
kennis en technologie samenbrengen en voor eigen rekening en risico voor Flevoland nieuwe
producten, diensten of processen ontwikkelen. Doel van het TMI-Fonds Flevoland is het verstrekken
van risicodragende financiering in de vorm van marktconforme leningen aan Flevolandse mkbondernemingen voor het realiseren van een eerste omzet van innovatieve producten en diensten.
Kansrijke projecten worden door de projectleiders van de Ontwikkelingsmaatschappij aangedragen.
De beoordeling wordt uitgevoerd door Beheer Flevoland Participaties (BFP). Er is een
investeringscommissie ingesteld die unaniem met het voorstel voor verstrekking van de lening
akkoord moet gaan. Gedurende de verdere ontwikkeling van het project trekken BFP en de
Ontwikkelingsmaatschappij gezamenlijk op. Gedurende de periode van 1 juli 2014 tot en met 31
december 2015 zijn 23 aanvragen beoordeeld en heeft het TMI Fonds Flevoland in totaal vijf
leningen verstrekt aan MKB ondernemingen in Flevoland. De leningen waren elk € 100k. groot en
daarmee heeft het TMI Fonds Flevoland haar volledig fondsvermogen geïnvesteerd.
Financieringsfonds REOF
Naast voornoemde participatiefondsen verstrekt de Ontwikkelingsmaatschappij groep
participatiekapitaal en achtergestelde leningen via het financieringsfonds Regionaal Economische
Ontwikkeling Flevoland (REOF). Het financieringsfonds REOF is ondergebracht in De Aanjager BV
waarvan de Ontwikkelingsmaatschappij enig aandeelhouder is. Het beheer van dit fonds is ook in
handen van Beheer Flevoland Participaties B.V. De uit rente en aflossing van leningen vrijkomende
middelen worden weer ingezet voor nieuwe participaties (revolverend fonds). Eind 2016 is besloten
hieruit € 150.000 vrij te maken voor een innovatie stimuleringsregeling die wordt uitgevoerd door de
Ontwikkelingsmaatschappij.
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5. Resultaten
Team Innovatie & Investeringsbevordering
1. Agri & Food
Thema/werkveld
Lasting Fields

Beoogd resultaat
Fase van grond bewerken en zaaien is afgesloten.
Eerste kwartaal 2016 is gericht op faciliteren/verzorgen
Moet uitmonden in een intentieverklaring.
Eind 2016 moet er een projectplan liggen, waarin bijdragen van partners zichtbaar zijn.
Deelname aan ATH in Biddinghuizen (september 2016)

Fin. bron

Field Lab Agro Data

PRIORITAIR
Fase van grondbewerking is eind 2015 afgesloten.
Eerste kwartaal 2016: zaaien, uitmondend in een gedragen visie, in overleg met diverse
partners voorbereid.
Tweede kwartaal: intentieverklaring
Vierde kwartaal: projectplan en financieringsvoorstel gereed.

Prov. basis

Staay Food Group

Businessplan is bijna gereed, EFRO aanvraag is in voorbereiding.
Eerste kwartaal 2016: oogsten en loslaten. Inzet OMFL is gericht op begeleiden
voorbereiden EFRO aanvraag.

Prov. basis

Onderhouden netwerken,
verzorgen communicatie
etc.
Vrije ruimte

Zichtbaar voor de buitenwereld: innovaties op gebied AgroFood in Flevoland via 1 kanaal.
AgroFood Cluster werkt aan innovatieagenda agri en food voor Flevoland….

Prov. basis

Op het gebied van “Food” is de afgelopen jaren weinig gewerkt aan clustervorming en
innovatiestimulering. Het FlevoFood netwerk dat ooit door Syntens is gestart leidt een
sluimerend bestaan. De aandacht voor “Food”, waar groeit het, hoe en waar wordt het
verwerkt, is echter sterk groeiende. Op diverse plekken in de provincie/regio worden
initiatieven gestart: Agrofoodcluster, Dynamiek in de Landbouw, Kennispoort Zwolle (met
ondernemers uit de NOP en Dronten), Green Venture Lab, Kenniscentrum Agrofood en
Ondernemen, Bedrijfskringen, etc. Er blijkt behoefte aan overzicht. Het revitaliseren van
het FlevoFood netwerk is een optie met als doel de onderlinge verbindingen in Flevoland
versterken én zover als gewenst gezamenlijk werken aan: profilering , onderzoeken naar
mogelijkheden om het (biologische) Flevolandse product zelf te verwaarden én het
benutten van de kansen die de Floriade met zich mee kan brengen.

Prov. basis

Prov. basis

Stand van zaken per 31 december 2016
Opgenomen in het grotere concept “Boerderij
van de Toekomst” waaraan meerdere partijen
deelnemen. Groep bereidt eind 2016 een
financieringsaanvraag ZZL voor.
Consortiumpartner in een Publiek-private
samenwerking (PPS) genaamd Smaragd.
Deelgenomen aan de ATH.
Flevofieldlab sept 2016 geopend.
Samenwerking en zichtbaarheid heeft
potentiele usercases en kleine opdrachten
voor de deelnemende ondernemers
opgeleverd.
Zoektocht naar verdere vormgeving van het
platform is eind 2016 nog niet afgerond.
Nieuwbouw is in 2016 prioritair geworden
voor het bedrijf. EFRO aanvraag eind 2016
weer opgepakt met inzet subsidieadviseur
Contacten onderhouden met AgroFood
Cluster, Aeres Groep, Kennisport Zwolle,
Pioniers van de Toekomst etc.
Flevofood netwerk opnieuw in de steigers
gezet.
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Team Innovatie & Investeringsbevordering
2. Life Sciences & Health
Thema/werkveld

Beoogd resultaat

Fin. bron

Fase van grond bewerken is eind 2015 afgesloten. Inzet afhankelijk van beslissingen
inzake de ontwikkeling campus.
Zorgdragen voor een gedragen visie (masterplan), in overleg met diverse partners
voorbereid.
Tweede kwartaal: intentieverklaring
Vierde kwartaal: projectplan incl. bijdragen partners en financieringsvoorstel gereed
Gehele jaar:
Begeleiding en coaching MKB bedrijven (generieke support)
Website en overige communicatie
Begeleiden MKB naar gebruik Implementation Analyzer

Prov. basis

I.o.m. de provincie geen inzet meer in
gepleegd.

Prov. basis

Afgerond. Contacten met voormalige
deelnemers worden op ad hoc basis
onderhouden.
.

GWIA/Zorginnovatie.nl

Ontwikkelingsmaatschappij is loket in de regio voor innovators in de zorg en
verbindingen zijn gemaakt met landelijk samenwerkingsconsortium zorginnovatie.nl.

Prov. basis

Afspraken gemaakt met GWIA.
Deelname aan landelijk netwerk
zorginnovatie.nl

Begeleiding
zorginnovators

Begeleiding en coaching MKB (generiek)
Begeleiding MKB naar gebruik Implementation Analyzer

Prov. basis

Inzet op ondersteuning vorming netwerk voor
ondervoeding en Lyme gepleegd.

Biobased cannabis industrie

Bevindt zich aan het begin van de cyclus.
Eerste helft 2016: verkennen en onderzoeken waar kansen liggen

Prov. basis

Vrije ruimte

Nieuwe initiatieven, acquireren …
Diverse initiatieven gestart op het gebied van zorg, crossovers met agrifood en ICT.

Prov. Basis +
aanvullende
opdracht
Ondernemerschap
& Innovatie
Humanimal

Nog geen kansen geïdentificeerd.
Inzet gepleegd op locatie onderzoek
Bedrocan.
Aanvullende opdracht Ondernemerschap en
Innovatie: aparte rapportage; niet alle
vouchers uitgezet.

Gezondheid mens en dier
Emerging Diseases Campus

Humanimal – One Health

Zorginnovatie

EFRO aanvraag Green Health Solutions.
Seed Money Project Bittergourd Vietnam
geworven en uitgevoerd.
Plan Reuring Flevocampus opgesteld en start
gemaakt met uitvoering van 4 co-
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Thema/werkveld

Beoogd resultaat

Fin. bron
creatiebijeenkomsten. Voor het vervolg
opdracht verworven van gemeente Almere.
Deelname aan landelijk netwerk Greenports
en Nat. Acquisitie team LSH.

Team Innovatie & Investeringsbevordering
3. Investeringsbevordering en buitenlandse acquisitie

Thema/werkveld

Beoogd resultaat

Internationaal
Ondernemen
Investeringsbevordering
Foreign Direct Investment
(FDI)

-

Project begeleiding

-

Regionale Business
Promotion

Deelnemer NAT A&F

Algemene activiteiten

Wind energie
FLIIN
Vrije ruimte

Fin. bron
31 december 2016

Internationale acquisitie: potentiele investeringsprojecten aangetrokken.
Constant 15 tot 20 prospects in portefeuille

Ondersteunen van buitenlandse investeerders tijdens het proces van zich
(potentieel) vestigen in Flevoland.
- Verzorgen van Fact Finding Trips. FFT
- Intermediair tussen div instanties, overheden en het bedrijf.
- Mogelijkheden van Flevoland als potentiele vestigingsregio zijn internationaal bij
relevante partijen voor het voetlicht gebracht;
- Aandacht getrokken van potentiele investeringsprojecten voor de regio Flevoland;
- Bezoeken van 3 relevante beurzen
- Mede ontwikkelen promotie materiaal
- Deelnemer van het Nationaal Acquisitieteam Agro & Food en toegevoegde waarde
van Flevoland vertaald in internationale acquisitieactiviteiten;
- Bijdragen aan organisatie en deelnemen aan IFT beurs
- Deelnemen aan overleg van aan investeringsbevordering gerelateerde onderwerpen
(bijv.RO)
- Begeleiden van inkomende internationale investering gerelateerde missies
- Mede organiseren en begeleiden uitgaande investering gerelateerde, internationale
missies
- Mee ontwikkelen van duurzame energie agenda
- Verbinden van relevante partijen.
Intermediair naar risico kapitaal (anders dan de fondsen) voor startende en nieuwe zich
vestigende bedrijven.
Oppakken van onvoorziene kansen en bijdragen aan waardevolle projecten in lijn met
investeringsbevordering.

Prov. basis

Prov. basis

Begin 2016 18 projecten. In de loop van het
jaar 23 er bij. Na opschoning eind 2016 24
prospects in portefeuille
Diverse projecten begeleid.
143 directe arbeidsplaatsen gerealiseerd (400
indirect).

Prov. basis

Concept “Invest in Holland” met collega’s
verder ontwikkeld en in uitingen opgenomen.

Prov. basis

Samen met collega’s deelgenomen aan IFT te
Chicago

Prov. basis

Deelgenomen aan diverse activiteiten

Prov. basis

Contacten onderhouden met Acrres en DEon.
Waar relevant ingeschakeld.

Prov. basis
Prov. Basis
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Het deelnemen aan overleg
met stakeholders om zo bij
te dragen aan de
formulering van beleid
door de provincie.

Investor Relations
Deelname aan het
Nationaal Investor
Relations programma NFIA
(2015-2016)

Nieuw project t.b.v. internationalisering (nieuw Ec. Progr)
Dit op het terrein van:
- Belemmeringen vestigingsklimaat voor vestiging internationale bedrijven.
- Kansen van investeringsbevordering in het kader van de nieuwe economische
agenda.
- Inzichtelijk maken van hoe investeringsbevordering vanaf 2017 kan bijdragen aan
de doelstellingen van de economische visie.

Aanvullend project separaat bemand en gefinancierd
- Bezoeken en verslag uitbrengen ( inter/nationaal en lokaal)van kansen,
bedreigingen en knelpunten mbt bestaande bedrijven met een buitenlandse
moeder. (aandelen kapitaal voor 50+% in buitenlandse handen) (accountmanagent);
- Potentiele investeringsprojecten aangetrokken/behouden door inzet van dit
investor relations programma van NFIA
- Organiseren van twee keer een thema bijeenkomst voor deze specifieke groep
bedrijven. (Budget € 5.000 per bijeenkomst)
-

Prov. basis

€ 25.000 NFIA
+
€ 25.000
cofinanciering
provincie

Met name gesprekken met provincie over
nieuwe economische agenda

Verzorgen
36 bedrijven bezocht.
Rapportages uitgebracht aan en besproken
met stakeholders.

i.o.m. NFIA één bijeenkomst georganiseerd.

Deelnemen aan nationale overleggen en deskundigheid bevorderende
bijeenkomsten.
Rapportage en bespreking ieder kwartaal
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Tea Toerisme Flevoland

Taken

Activiteiten

Resultaten

Behaald tot en met 31 december 2016

1. Bouwen aan een sterke
regio positionering

1.1
- Door ontwikkelen centrale positionering
- Bekendheid (b:b) positionering vergroten
- Toetsing imagokompas
- Stimuleren gebruik merkwaarden
1.2
- In kaart brengen (nieuwe) marketing partners
- Draagvlak & eigenaarschap bij partners creëren

- Uitwerken regiopositionering met
partners en winnen van partners
voor deze positionering
- Onderzoek naar status diverse
Partners op imago-kompas
- Bouw van Partnerplan
- 20 Partners

1.1 + 1.2 Positionering
1 MERK bijeenkomst met 6 partners o.l.v.
Marc van Eck
Uitwerking doelstelling MERK Flevoland
en rol partners
Bouw partnerplan
Toetsing imagokompas
Gebruik merkwaarden, hiervoor is
geschikt gemaakt: Verhaal Flevoland/
Termen merkhuis/ Beelden
- 6 partners voor MERK Flevoland als
stuurgroep

2. Bouwen aan coalities

2.0
- Verbinden van partners in de regio
- Begeleiding uitwerking propositie, financiering coalities
- Vergroten Flevoland waarde & bereik (impact) coalities

- 10 coalities (op basis van imago2.0 Verbinden van partners d.m.v. coalities
kompas en methode brand-valueaan Verhaal Flevoland met als doel meer
proposition-paper)
bereik te realiseren:
2 coalities cultuur (landart/beeldende kunst en Gestart met 8 coalities (incl. 1 cultuur) ,
inpolderingsverhaal en festivals)
waarvan 2 ook uitgewerkt in proposities
7 proposities compleet uitgewerkt (2
- Trade:
proposities voor cultuur)
15 partners aangesloten op de Travel en Trade
10 % stijging mediawaarde(€ 276.500)
Flevoland, gebruik sterk merk Holland door
Holland Travel Trade (NBTC)
deelname aan ITB, 5 bijeenkomsten Flevoland
en deelname aan 4 NBTC bijeenkomsten, 3
aanvragen FAM TRIPS (sept uitvoering)
- Maand van Geschiedenis:
Gebruik sterk landelijk merk MvG,
voorbereidingen met
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Flevolandse partners in 2 overleggen,
gezamenlijke deelname aan MvG, 31
activiteiten in Flevoland door 12partners,
communicatie vanaf eind september in
landelijke en regionale pers,
facebookcampagne.
- Open Monumentendag:
Bundeling van alle activiteiten van Open
Monumenten Dag in Flevoland aan Verhaal
van Flevoland, uitvoering in pers, website en
facebookcampagne
- Week van de Watersport:
Gebruik maken van sterk landelijke merk
Week van de Watersport (Telegraaf
media/HISWA en Watersportverbond), in
samenwerking met Sport Service Flevoland
deelnemers werven voor Week van de
Watersport (2 overleggen met partners),
uitvoering van Week van de Watersport met
20 activiteiten/participanten.
- Nederland Waterland
Deelname aan de waterlijn van NBTC Holland
voor internationale marktbewerking (TF is lid
trekkersgroep NBTC, 5 bijeenkomsten),
partners uit Flevoland in coalitie Flevoland
Waterland, 4 bijeenkomsten + landelijke
bijeenkomst in Nieuw Land Erfgoedcentrum
met alle iconen van Nederland Waterland;
Uitwerking content i.s.m..Flevolandse partijen,
zorg voor financiële borging ism gemeenten.
- Amsterdam Bezoeken Holland Zien;
Samen optrekken met Lelystad en Almere in
het kader van New Land deelname in de ABHZ
(4 bijeenkomsten), uitvoering van thema New
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Land in juli, extra aandacht voor rest Flevoland
(voorbeeld pilot bus Batavia Stad-Schokland)
- Duitsland:
Start van coalitie met verblijfsaccommodaties:
uitwisseling voor deelname NBTC campagne
#LekkerRadeln (mei/ juni) en het uitzetten van
andere mogelijkheden (1 bijeenkomst met 8
partners), en najaarscampagne Omatag ‘Die
Coolste Oma’
- Land Art:
2 Bijeenkomsten rondom Land Art met
partners (9) om Land Art recreatief sterker te
benutten, 40 jaar Land Art voor te bereiden
en relaties te leggen tussen partijen die
betrokken zijn bij Land Art. Voorbereiding
i.s.m. St. Land Art Flevoland van project
Recreatieve Benutting Land Art
Cultuur/kunst en natuur samenwerking
Gekozen voor het in de kijker zetten van Land
Art in combinatie met cultuur(locatietheater)
en natuur. 1 en 2 juli een Bloggersreis (5
bloggers) i.s.m. met partners Vis A Vis, Land
Art Flevoland, De Kemphaan, Staatsbosbeheer
en Apollo
Zomercampagne ANWB
Met grote merken en attracties presentatie
van kortingen in ANWB Kampioen
Herfstcampagne:
Advertentiecampagne met activiteiten in de
herfst (cultuur, geschiedenis, natuur en
attracties) in regio rondom Flevoland met
aansluitende facebookcampagne (getarget)
Behaalde mediawaarde:
Waarde t/m december 2017 439.000 euro.
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(exclusief waardeberekening van social-mediabereik ), uitzendingen Omroep Flevoland,
mediawaarde van Nederland Waterland, New
Land. Uniek bezoek 140.000 website
OOKFlevoland tot en met 31-12

3. Onderzoek & analyse
(verzamelen en delen)

3.0
Verzamelen bestaand onderzoek
Initiëren ontbrekend onderzoek
Analyseren, bundelen onderzoek

-

Analyse CVO 2015,
Regiomerkenonderzoek
Overige onderzoeken ook mede
afhankelijk van vraag coalities.
Advies

-

Onderzoek Strategische Analyse voor de
provincie Flevoland, bestaande uit:
ontwikkeling van de merkkracht en
reputatie
van de provincie Flevoland te analyseren
en te vergelijken met de andere
provincies en analyse van de reputatie
van de
ingrediënt brands die de kracht van het
merk Flevoland, januari 2016
Inkoop Regiomerkenonderzoek: gereed
eind 2016
Bewerken CVO/CVTO voor kerncijfers
2016
Regelmatige communicatie van cijfers en
trends via twitter en nieuwsbrief
Vrijetijdscongres november 2016, 175
deelnemers, veel congressen en uitgave
van twee inspiratiemagazines
Advies:
Open Monumentendag
Oostvaardersplassen (Nationaal Park)
Poorten Oostvaardersplassen (Almere en
Lelystad)
Visie Toerisme en Recreatie (provincie
Flevoland)
Visie Natuur (provincie Flevoland)
Metropoolregio Amsterdam (ABHZ)
Metropoolregio Amsterdam (algemeen)
Gemeentes (Dronten/Zeewolde, Lelystad,
Noordoostpolder)
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Evenementen: Red Bull, Bike Festival,
Tulpenroute Dronten, Challenge
Amsterdam.
Atelier Flevoland
Visie Cultuur Flevoland
Veldacademie Schokland
Bijeenkomst ‘Erfgoed als middel’
Waterloopbos
Internationaliseringsvraag vanuit
provincie
ANWB
Economische Agenda, onderzoek
Arbeidsmarkt
Roggebotstaete
Verkenning Kabelbaan Randmeren
St. Gastvrije Randmeren
VVV Nederland samen met de5
gemeenten Flevoland
Step in kader van tulpen 2017
Stichting Land Art Flevoland
Regio Zwolle
Floriade B.V.
100 jaar Zuiderzeewet
4. Content-ontwikkeling
(vertellen en promoten)

4.0
Verzamelen (meertalige) vrijetijdsinformatie
Cureren tekst, beeld, video
Publiceren via diverse (eigen) kanalen , pers

-

Onderhouden database Flevoland (3 talig)
Beslissing over samenwerking VVV structuur
2017
Redactie en beeldbewaking
Contacten en onderzoek naar juiste platforms
en kanalen
Ten dienste van coalitie bepalen van kanalen

Informatievoorziening/content:
Database actueel
Duitstalige en Engelstalige websites
ingericht
Communicatie-format vastgesteld tbv
coalities
Advies bij inrichten nieuwe websites VVVpartners
Inrichting beeldbank
Uitgave en verspreiding Recreatiekrant
2016 (60.000)
Inrichten pagina’s Week van de
Watersport, Geschiedenis (voor Open
Monumentendag en Maand van
Geschiedenis), Nederland Waterland,
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Travel Trade Flevoland, ANWBcampagne, Omatag-campagne, Lekker
Radeln
Pers:
Productie diverse stukken voor
magazines
Begeleiding pers België (Franstalig) TVopnames De Nieuwe
Wildernis/Oostvaardersplassen
Bloggersreis
Persreis Architectuur
Persreis fietsen Activ Radfahren
Persreis Nederland Waterland
Persreis New Land
5. Product-ontwikkeling
(stimuleren en faciliteren)

5.0 Beleefbaarheid
Bereikbaarheid/toegankelijkheid
Bekendheid

-

- 3 Coalities ondersteunen op basis van
brand value proposition paper en
stimuleren inzet productontwikkeling
7 coalities voorzien van promotie
(2 proposities op cultuur)

Productontwikkeling coalities:
Uitkalender Week van de Watersport,
Trade-brochure, Uitkalender cultuur,
tulpenboekje voor campagne Omatag,
film voor Nederland Waterland met
fragmenten uit Flevland
Promotie coalitie:
Trade: Ontwikkeling tradebrochure, ITBansichtkaarten, foto-beeldbank,
tradepagina’s website, persberichten
over oprichting Travel Trade Flevoland,
uitzending BNR Newsradio over Travel
Trade Flevoland.
Week van de Watersport: uitgave
Watersportkalender,
advertentiecampagne regionaal, pagina’s
Week van de Watersport op website,
facebookcampagne 3 uitzendingen VAAR
TV januari/maart: Urk Lelystad, Zeewolde
Spakenburg en Almere
Cultuur: Land Art, Locatietheater en
cultuur: bloggerstrip met veel artikelen
en social media, kalenders in dagbladpers
en lokaal, Uit in Flevoland flyer.
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-

Nederland Waterland: lancering lijn met
film en landelijk persbericht naar
internationale markt, trade promotie
Amsterdam Bezoeken Holland Zien: abri’s on
de stad, facebookcampagne, plattegrond en
tv-screens in de maand juli, extra aandacht
voor bus BataviaStad-Schokland op tvschermen, folder bij hotels en
facebookcampagne.
-

Project Cultuurmarketing
1.MARKETING
Informatievoorziening Beschrijving

Activiteiten
Activiteit 1
Activiteit 2
Activiteit 3

Activiteit 4

Resultaten

Toerisme Flevoland verzamelt, informeert en verspreidt informatie over culturele activiteiten die interessant zijn voor mensen
buiten Flevoland.

Bieden van kwalitatief juiste,
inspirerende voor Flevoland
unieke informatie.

Verzamelen van alle data uit de sector en gemarkeerd plaatsen in de NDTRC database (data wordt gemarkeerd als Cultureel
item om dit zichtbaar te kunnen maken op de relevante pagina’s)
Updaten pagina’s cultuur op website ookflevoland.nl/cultuur (data en content)

Data in NDTRC en wordt wekelijks
geactualiseerd
Gereed april 2016 (actualisatie
wanneer nodig)
Constante invulling

Vullen van evenementen/cultuurkalenders (gratis websites): uitzinnig.nl, uit123.nl, uitagenda.nl, dagjeweg.nl, promotie binnen
MRA Uitkrant Amsterdam Marketing.(aantal plaatsingen is niet vooraf te geven, alle data worden voorafgaand aan seizoen bij
de diverse kalenders aangeleverd)
2 maal versturen van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt via het eigen kanaal/systeem verstuurd. D.w.z. naar de mensen
die zich voor de nieuwsbrief van OOKFlevoland (> 2700consumenten) en Toerisme Flevoland (> 350relatie breed) hebben
aangemeld.

Nieuwsbrief cultuur verzonden
mei 2016
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Activiteit 5

Promotie

Activiteiten
Activiteit 1
Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4
Activiteit 5

Activiteit 6

Pers en PR

Mensen wekelijks via social media informeren. De consumenten via Facebook (>8500 likes)van OOK Flevoland en relaties
(collega organisaties, politiek, stakeholders, ondernemers binnen de toeristische branche) via Twitter (945 volgers)

Vanaf medio mei wekelijkse
berichtgeving via social media

Beschrijving
Het vermarkten van het Flevolands cultureel product buiten de provincie Flevoland. Waarbij de focus ligt op het inspireren en
mensen te motiveren de provincie te bezoeken.

Resultaten

Uitkalender/Flyer 2016 . Deze flyer (25.000) wordt verspreid onder VVV’s , bibliotheken, toeristisch- recreatieve bedrijven en
culturele organisaties.
Het invoegen van een aparte pagina cultuur in de Recreatiekrant (oplage 25.000). Deze krant wordt neergelegd bij alle
toeristische plekken in Flevoland (VVV’s, bibliotheken en toeristisch- recreatieve bedrijven; zowel binnen als buiten Flevoland).
Deze krant verschijnt eenmalig(80.000, wordt 3 maal verspreid) .
Media-inkoop : Uittips en Festivaltips in Volkskrant, NRC en Trouw en Festival- en Uittips overzicht in Flevopost en Almere
Dichtbij. Periode mei tot en met september, aantal afhankelijk van onderhandeling. Andere media alleen wanneer er een gunstige
combinatie redactioneel/inkoop mogelijk is.
Facebook adverteren. Promoten van de culturele evenementenkalender, maandelijks in de periode mei tot en met september.
Het communiceren met de doelgroep via de diverse sociale media. Het incidenteel reageren, plaatsen van berichten/content op
interessante social media platforms van anderen zoals de social media platforms van de culturele organisaties in Flevoland
(opnemen in onze stream). Reageren door o.a. tweets te retweeten of Facebook berichten te delen en hieraan eigen content toe te
voegen.
Gezamenlijk adverteren of andere actie voortkomend uit de coalities en ook met bijdrage vanuit de partners in de coalitie.

Verspreid 2e week mei 2016

Beschrijving
Toerisme Flevoland zorgt voor een kwalitatieve en effectieve
persbenadering.

 Bekendheid van Flevoland als
culturele bestemming en een
positief imago van Flevoland
als culturele bestemming en als
provincie ansich
 Groei bezoekersaantal website
met 10%

Krant (met culturele pagina)
verspreid eerste week april
Vanaf 2e week mei, om de week
kalenders in de genoemde
dagbladen
Volgt, periode zomer en najaar
Continu proces vanaf mei

Bloggersreis, blad Vind en Maand
van de Geschiedenis

Resultaten


Kwalitatieve teksten en beeldmateriaal beschikbaar hebben voor Pers & PR.
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Activiteiten
Activiteit 1

Het laten schrijven van artikelen over de land art en beeldende kunst aan
‘het verhaal van Flevoland’ voor plaatsing in diverse bladen en kranten.
Activiteit 2
Contact leggen met nieuwe voor cultuur relevante media, nodig als inzet
voor voorgaande activiteiten zoals Kunstbeeld.nl en diverse kunstblogs en het
aanhalen van al bestaande relaties met kranten/tijdschriften om
plaatsingskans te vergroten.
Activiteit 3
Organiseren van een perstour in samenwerking met de culturele instellingen
2. KENNIS, ADVIES EN SAMENWERKING
Faciliteren
Beschrijving
Toerisme Flevoland zorgt ervoor dat banden en samenwerking tussen culturele
organisaties worden aangehaald en verstevigd middels een tweetal coalities
cultuur (Landart/beeldende kunst en Locatietheater/festivals)
Activiteiten
Activiteit 1
Handleiding promotiemiddelen voor culturele organisaties.
Activiteit 2
Nieuwsbrief voor marketeers culturele organisaties. Deze verschijnt 2x in april
en juni.
Activiteit 3
Organiseren cultuurmarketing bijeenkomst maart 2016 voor de culturele
organisaties
Activiteit 4
Activiteit 5

Coalitie Land Art/beeldende kunst (kennisdelen en productontwikkeling)
Coalitie Locatietheater/festivals (kennisdelen en productontwikkeling)

20 uitingen in diverse soorten media

Artikel gereed eind april 2016, plaatsing in afwachting van Land Art weekend in oktober
Magazine Vind

Bloggerstrip
Resultaten



Verbetering verspreiding van culturele informatie door heel Flevoland
Promotie van elkaars activiteiten

Gemaakt en verzonden begin mei
Bij start campagne verzonden (eind april)
Bijeenkomst stond gepland tijdens de bijeenkomsten cyclus nota cultuur provincie
Flevoland. Daarom niet doorgegaan. Wel individueel veel marketing contact gehad met
betrokken partijen.
Twee bijeenkomsten Land Art/culturele instellingen april 2016
Bijeenkomst Land Art en Locatietheater

Externe activiteiten:
Toerisme Flevoland heeft ten aanzien het uitvoeren van nieuwe externe activiteiten gesprekken gevoerd met de volgende partijen:
 Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Flevoland) voor uitvoering verkiezing Meest Markante horecaondernemer;
 In samenwerking met Stichting Land Art en Omroep Flevoland voorbereidingen en uitvoerenproject Recreatieve benutting Land Art;




Voorbereiding en uitvoering Route Touristique Flevoland en ANWB fietsroutes en ANWB Gastvrij
Gemeente Noordoostpolder; gebiedspromotie VVV Noordoostpolder, De Stijl en 75 jaar Noordoostpolder
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Team Sportservice Flevoland

Thema

Beoogd resultaat

Prestatie-indicatoren

Basistaken
Organisatieontwikkeling
Actualiteitsonderwerpen
Afstemming provincie Flevoland
Landelijke samenwerking

Organisatieontwikkeling, inspelen en
acteren op actualiteiten en trends,
aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.

-

Kernsporten Triathlon
Platformontwikkeling
Triathlonpromotie
Doorontwikkeling van
triathlonevenementen
Onderwijsprogramma’s

SSF coördineert samenwerking en verbindt
initiatieven voor het versterken van de
watersport en triathlon in Flevoland. Er
worden programma’s en evenementen
georganiseerd om de kernsporten te laten
integreren in de samenleving.

-

-

-

Kernsporten Watersport
Regionale watersportnetwerken
Watersportpromotie
Onderwijsprogramma’s
Watersportweek

De kernsporten worden geassocieerd met
de waarden van Flevoland (wind, ruimte,
water) en dragen bij aan een positief
beeld/imago van Flevoland.

-

-

Landelijke ontwikkelingen vertalen naar
regionaal beleid.
Aansluiten bij landelijke overlegstructuren
(NOC*NSF, SK12).
Inspelen op trends, doorontwikkeling van
producten en reageren op de vraag vanuit de
markt.
Organisatie van drie Flevolandse
platformbijeenkomsten en het opzetten van
regionale/lokale bijeenkomsten en
werkgroepen.
Publicatie en promotie van een gezamenlijke
kernsportkalender en communicatiestrategie.
Ondersteuning bij het verhogen van de
economische effecten van regionale
wedstrijden/evenementen.
Begeleiding van RTC-organisaties in 2016.
Coördineren van een Flevolands
onderwijsprogramma voor watersport en
triathlon, waar minimaal tien scholen aan
deelnemen.
Doorontwikkelen van side-events door
nieuwe doelgroepen te betrekken.

Afwijkingen t.o.v.
jaarplan

4 platformbijeenkomsten
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Thema

Beoogd resultaat

Prestatie-indicatoren

Advies en Ondersteuning Evenementen
Advies en Ondersteuning
sportevenement
Side-event: Own the Spot

Door een stijging van het aantal bezoekers en
deelnemers aan evenementen, zorgt SSF voor
een vergroting van het economische effect
van een evenement in de regio.

-

Topsportbegeleiding &
Talentontwikkeling
Topsportbegeleiding (faciliteiten)
Talentontwikkeling
Flevolands Talentenfonds
Scholingsplatform Topsport
Flevoland
Communicatie en promotie
Topsportambassadeurs

Topsport Flevoland biedt alle Flevolandse
topsporters en sporttalenten begeleiding en
toegang tot topsportfaciliteiten, door middel
van een hoogwaardig faciliteitennetwerk.
Daarnaast zet SSF Topsport Flevoland in als
middel voor gebiedspromotie.

-

-

-

Afwijkingen t.o.v.
jaarplan

Adviseren bij de planvorming van
evenementenorganisaties.
Ondersteunen bij het promoten van het
evenement.
Coördinatie van Flevolandse
subsidieaanvragen.
Verbinden van organisaties.
Begeleiding van ruim 250 sporters. Erkende
sporttalenten, regionale sporters en de
topsporters.
Onderhouden van een faciliteitennetwerk van
minimaal 30 bedrijven.
Beheer van een Flevolands Talentenfonds, in
samenwerking met de Flevolandse gemeenten
ruim 80 toekenningen.
Organiseren van cursussen voor sporttalenten,
ouders en betrokken professionals.
Topsport(ers) inzetten als ambassadeur voor
Flevoland.
Het inzetten van de Regionale Topsport Centra
(RTC’s) als promotiemiddel.
Wekelijks communicatie-uitingen over
Topsport in de media.
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Thema

Beoogd resultaat

Prestatie-indicatoren

Gehandicaptensport
Regionale samenwerking
Sociale kaart
Organisatorische integratie

Vergroten van het aantal sportende mensen
met een handicap en chronische aandoening
met 25%.

-

Kenniscentrum Sport Flevoland
Kennisdatabase
Kennispublicatie
Onderzoek
Werkatelier

Economische effecten van
kernsportprogramma’s op de Flevolandse
samenleving op het gebied van
sportdeelnamecijfers,
gezondheidsmanagement, bekendheid met
evenementen en sociale betrokkenheid van
inwoners in Flevoland.

-

-

-

Aanvullende Opdracht
Sport & Business

Organisatie van
evenementen/bijeenkomsten, onder het
programma Sport & Business. Met thema’s:
Leisure, Lifestyle, Onderzoekcijfers,
Evenementen.

-

Afwijkingen t.o.v.
jaarplan

De integratie van gehandicaptensport binnen
de reguliere sportverenigingen.
Publicatie van sportaanbod.
Organiseren en faciliteren van samenwerking
tussen lokale sportaanbieders,
zorgorganisaties, gemeenten en onderwijs.
Het organiseren van een kenniscentrum in
Flevoland.
Kennis verzamelen en vergaren vanuit een
kenniscentrum.
Maandelijks publicaties van onderzoekscijfers.
Ontwikkelen van een werkatelier i.s.m. een
hogeschool. Gericht op innovaties in de sport
in Flevoland.
Uitvoeren van een economische effectmeting
bij een sportevenement (WESP).
Twee bijeenkomsten worden in Flevoland
georganiseerd in het kader van Sport &
Business.
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