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1. Inleiding 

 

Het programma Floriade is gebaseerd op het in juli 2015 genomen uitvoeringsbesluit Floriade Almere 2022 door 

de gemeenteraad. Het masterplan en bijbehorende businesscase dienen als inhoudelijk en financieel kader voor 

het programma Floriade.   

In februari 2016 is het Plan van Aanpak Governance en Control Masterplan Floriade opgesteld en ter 

kennisname van het college van B&W gebracht. In dit Plan van Aanpak is de hoofdlijn beschreven van de 

interne organisatiestructuur, het projectcontrol en het risicomanagement. Belangrijk element in dit Plan van 

Aanpak was de positionering van de Floriade BV welke tot taak heeft het evenement in 2022 te organiseren.  

Vervolgens is in juli 2016 de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Floriade BV gesloten en is 

de Floriade BV opgericht. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de taken en rollen van de gemeente en de 

Floriade BV bepaald. Bij de besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomst is het budget voor de 

gemeentelijke organisatie in de jaren 2017 en 2018 (tot aan de mid-term review) beperkt opgehoogd.  

In augustus 2016 is aan adviesbureau AT Osborne opdracht verstrekt om te onderzoeken of de gemeentelijke 

organisatie van de Floriade op koers ligt. Dit heeft tot een aantal bevindingen geleid die het college heeft 

aangezet tot het nemen van verbetermaatregelen. De verbetermaatregelen die worden doorgevoerd op basis van 

AT Osborne zijn: 

1. Het (nog) beter uitwerken van de ambities uit het Masterplan in SMART doelstellingen en concreet 

te behalen resultaten, uit te voeren activiteiten en noodzakelijke personele capaciteit in kwalitatief 

en kwantitatief opzicht.  

2. Het (beter) uitwerken van de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verantwoordingslijnen 

binnen de programmaorganisatie en in het bijzonder van de programmadirecteur, ook in relatie tot 

de lijnorganisatie.  

3. Het kwalitatief en kwantitatief op orde brengen van de personele capaciteit en het investeren in het 

teamgevoel binnen het programmabureau en de uitvoering van het programma Floriade 2022.  

4. Het tot een interne samenwerkingsovereenkomst uitwerken van de rolverdeling tussen 

lijnorganisatie en programmaorganisatie Floriade en de onderlinge toelevering van producten en 

diensten.  

5. Het opstellen van een integrale en realistische overkoepelende planning, inclusief probabilistische 

analyse. 

Het college heeft de gemeentesecretaris gevraagd naar aanleiding van het feitenrelaas onteigeningsdossier 

adequate maatregelen te nemen ten aanzien van de organisatie. Dit heeft geleid tot de volgende twee 

aanscherpingen ten aanzien van de advieslijn op het AT Osborne rapport: 

6. Versterking van de positie van de programmaorganisatie Floriade door wijziging van het ambtelijk 

opdrachtgeverschap. 

7. Collectieve ambtelijk-bestuurlijke sturing op de Floriade opgave. 

In dit document wordt invulling gegeven aan deze verbetermaatregelen.  Achtereenvolgens wordt aandacht 

besteed aan: 

- De huidige governance en organisatiestructuur van het programma Floriade 

- Waarom zijn verbetermaatregelen nodig?  

- Herijking ambities, doelen en sturingsindicatoren van het programma Floriade 

- Principes van het programma Floriade 

- Verbetering opdrachtsturing van het programma Floriade (bestuurlijk en ambtelijk) 

- Organisatie, formatie, middelen en huisvesting 

- Fasering en mijlpalen 2017 

- Communicatie. 
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In de bijlagen zijn opgenomen: 

-verwachte effecten programma Floriade 

-format samenwerkingsafspraken tussen programmaorganisatie en lijnorganisatie 

-monitoring en bijsturing van het programma Floriade  

-belangrijkste functiebeschrijvingen kernteam ZPO. 
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2. Huidige governance- en organisatiestructuur van het programma Floriade 

 

De huidige governance- en organisatiestructuur van de Floriade is vastgelegd in het Plan van Aanpak 

Governance en Control (februari 2016) en de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente Almere 

en de Floriade BV (juli 2016). De hoofdlijn van de huidige structuur is als volgt. 

Bestuurlijke governance 

Het programma Floriade valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder Ruimte, Wonen en 

Grondzaken.  Naast het reguliere wekelijkse portefeuillehoudersoverleg Floriade vindt periodiek bestuurlijk 

overleg plaats in de IC Groep. De IC Groep bestaat uit de burgemeester, de wethouder Floriade, de wethouder 

Financiën de gemeentesecretaris, de concerncontroller, de directeur DSO en de programmadirecteur Floriade.  

Daarnaast is een externe begeleidingscommissie Floriade ingesteld. Het doel van deze stuurgroep is binding van 

de publieke partners aan de Floriade. Deelnemers van dit overleg zijn de gemeente Almere (wethouder Floriade), 

de provincie Flevoland, het ministerie van EZ, de gemeente Amsterdam en de NTR. De aanwezigheid van de 

directie van de Floriade BV en (nog te benoemen) rijkscommissaris vindt op uitnodiging plaats. De frequentie 

van de stuurgroep is eens per kwartaal. Ambtelijke voorbereiding vindt plaats door de programmadirecteur 

Floriade. Voorzitter is de wethouder Floriade. 

Tot slot is er op bestuurlijk niveau periodiek overleg tussen de gemeente Almere en de provincie Flevoland. 

Vaste deelnemers zijn de wethouder Floriade en de gedeputeerde Floriade.  

Ambtelijke organisatie 

Het programma Floriade is ondergebracht bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Ambtelijk 

opdrachtgever is de directeur DSO. Hiertoe hoort onder meer de terreininrichting, het bestemmingsplan en het 

faciliteren van de Floriade BV bij het organiseren van het evenement (o.a. vergunningen, bereikbaarheid, 

veiligheid).  

De huidige vaste formatie van het programma Floriade bestaat uit 3,8 fte:  

- de programmadirecteur (1,0) 

- de programmasecretaris (1,0) 

- de programmamanager making of (1,0) 

- Projectcontrol en risicomanagement (0,4) 

- Communicatie-adviseur (0,4).  

Deze formatieomvang gaat ervan uit dat het programma Floriade vooral regievoerend is en de realisatie in de lijn 

danwel bij de Floriade BV is ondergebracht. 

 

Binnen het programma Floriade wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende werklijnen: 

- Programma Samenwerking BV (is inmiddels geïmplementeerd) 

- Programma Making of (incl. werkgelegenheidsproject, Innovatieproject, Flevocampus) 

- Programma Gebiedsinrichting 

- Programma A6 

- Programma Centraal Almere (onder verantwoordelijkheid van programmadirecteur Almere 2.0) 

De programmamanagers voorzien onder (mede)aansturing van de programmadirecteur de deelprojecten plannen 

en van budget (zelfsturing: eigen projecten Floriade, medesturing: Floriade gerelateerde projecten).  

In onderstaand overzicht uit het Plan van Aanpak Governance en Control is de huidige organisatiestructuur 

schematisch weergegeven. 
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 Figuur 1: werklijnen programma Floriade huidige situatie 

 

Dekking vastgestelde Businesscase 

In de businesscase behorend bij de SOK is € 175.000,- per jaar gereserveerd voor de gemeentelijke regie op de 

Floriade. Dit budget is voor 2017 en 2018 (tot de mid-term review) verhoogd tot €435.000,- per jaar. Voor de 

werklijn gebiedsinrichting is € 4,85 mln VTU/POK kosten voorzien vanaf het masterplan 2015. Hiervan is een 

aanzienlijk deel reeds uitgegeven. 

Stoplichtenrapportage  

Ten behoeve van projectcontrol wordt elk kwartaal voor de IC Groep een stoplichtenrapportage opgesteld. Op 

basis van deze stoplichtenrapportage kan het college (de verantwoordelijk portefeuillehouder) de raad 

halfjaarlijks informeren over de voortgang van het project. Inmiddels is de eerste stoplichtenrapportage in 

december 2016 aan de raad gestuurd. 
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3. Waarom zijn verbetermaatregelen nodig?  

 

Voordat de verbetermaatregelen in dit document worden uitgewerkt, is het noodzakelijk aandacht te besteden 

aan de vraag waarom de verbetermaatregelen nodig zijn en de programmaorganisatie moet worden versterkt.  

1. De Floriade is voor de gemeente Almere een unieke, eenmalige en zware opgave met een groot effect 

op de reputatie van Almere als stad en als gemeente. Het afbreukrisico is daarmee groot. Het 

programma heeft verder een portefeuille- en dienstoverstijgend karakter en een grote bestuurlijke en 

maatschappelijke relevantie.  

2. De beoogde effecten van de World Expo Floriade Almere 2022 zijn bij het masterplan in beeld 

gebracht:  

a. werkgelegenheid (2.000 directe arbeidsjaren, 950 indirecte arbeidsjaren) waaronder banen 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,  

b. circa 2 miljoen bezoekers met als gevolg bestedingen in Almere (€ 50 mln) en bestedingen als 

gevolg van overnachtingen (€ 11 mln),  

c. imagoversterking (Almere als innovatieve en groene stad),  

d. verbondenheid (iedereen kan meedoen),  

e. legacy (synergievoordeel wijk van de toekomst),  

f. koploperpositie growing green city.  

De huidige vaste programmaorganisatie (3,8 fte) is onvoldoende op sterkte om deze beoogde effecten 

daadwerkelijk te kunnen realiseren in samenwerking met de Floriade BV. 

3. De opening van de World Expo in 2022 is nog slechts vijf jaar weg. De onteigening en de procedure 

van het bestemmingsplan zullen nu zonder verdere vertraging succesvol moeten worden doorlopen. Op 

een groot aantal onderdelen is een inhaalslag nodig. Dit betekent een intensivering van de ambtelijke 

inzet. 

4. De gemeenteraad heeft een volggroep ingesteld voor de Floriade. Dit betekent dat de raad vaker en 

beter en vooral proactief moet worden geïnformeerd. De behoefte bij externe partijen aan informatie 

over de Floriade is bovendien ook veel groter dan aanvankelijk was gedacht (o.a. via WOB-verzoeken), 

bijvoorbeeld over het kappen van bomen, maar ook over het bieden van concrete banen aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.  

5. De in juli 2016 gesloten Samenwerkingsovereenkomst met de Floriade BV heeft de verschillende taken 

en rollen verdeeld tussen de gemeente en de Floriade BV. Uitgangspunt daarbij is geweest dat beide 

partijen moeten doen waar zij goed in zijn en vanuit die positie met elkaar samenwerken. De gemeente 

draagt daarom zorg voor de volledige terreininrichting, de aanleg van parkeerterreinen, de infrastructuur 

en bereikbaarheid, de veiligheid, het maken van afspraken met overheden over een bijdrage aan het 

evenement en het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 

Floriade BV legt zich primair toe op het organiseren van een groot commercieel evenement inclusief 

het contracteren van sponsors, tuinbouwinzendingen en dergelijke.  De gemeente draagt zorg voor de 

financiering van de Floriade BV. Deze taakverdeling betekent dat de gemeente niet kan volstaan met 

het voeren van regie op de Floriade.  

6. Het succes van de Floriade hangt mede af van het succes van de kansenstrategie. Dit vraagt vooral in de 

periode tot de mid-term review het verleiden en contracteren van investeerders, bedrijven en 

kennisinstellingen en (buitenlandse) steden. Aangezien het beschikbare budget in de businesscase 

gelimiteerd is en de ambitie is vastgelegd in masterplan en SOK om de terreininrichting op een hoog 

niveau te tillen, moet de gemeente op zoek naar partners die willen investeren in een state of the art 

evenement dat aansluit bij de beleidsdoelstellingen van andere overheden. De gebiedsontwikkeling in 

de vorm van het realiseren van permanent vastgoed (voor een deel ingerekend in de businesscase) 

betekent dat de gemeente en de Floriade BV nauw moeten samenwerken met private partijen (steden, 

investeerders, gebruikers, ondernemers). Gelet op de nog relatief korte doorlooptijd tot het jaar 2022 zal 

de gemeente hier in 2017 en 2018 vol op moeten inzetten.   

7. In het gemeentelijk deel van de businesscase is een grote bijdrage voorzien van andere overheden. Tot 

op heden zijn nog onvoldoende concrete afspraken gemaakt over de aanhaking van andere overheden en 

de wijze waarop zij invulling kunnen geven aan hun eigen beleidsdoelstellingen bij de Floriade.  
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Op operationeel niveau wordt er door verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie en de provincie 

Flevoland hard aan het programma Floriade gewerkt (gebiedsinrichting, bestemmingsplan, Flevocampus, Stad 

zonder Afval, Floriade Werkt enz.).   De noodzakelijke verbetering moet plaatsvinden in de sturing op tactisch 

niveau: dit is de verbinding tussen strategie, doelstellingen en ambities, zoals geformuleerd in het masterplan, 

enerzijds en de projecten op operationeel niveau anderzijds. De bestaande werklijnen van het programma 

Floriade (zie hoofdstuk 2) zijn tot nu toe niet gekoppeld aan de realisering van de doelstellingen en de beoogde 

effecten zoals in het masterplan zijn geformuleerd. Die koppeling is essentieel om van het programma een succes 

te maken; met de verbetermaatregelen moet de koppeling kunnen worden hersteld.  

Gelet op het portefeuilleoverstijgende karakter van de opgave is het van groot belang zorg te dragen voor: 

- collectief eigenaarschap op bestuurlijk en ambtelijk niveau 

- integrale sturing op alle programma-onderdelen en hun onderlinge samenhang 

- slagvaardige besluitvorming.  

Hiervoor is versterking en het anders positioneren van de programma-organisatie noodzakelijk. Hoe dit het beste 

kan, staat in dit document beschreven. 

 

Wat als we dit niet doen? 

Als de verbetermaatregelen niet worden doorgevoerd is de kans groot dat de Floriade een evenement wordt van 

gemiste kansen, weinig binding van investeerders, inwoners en bedrijven, een World Expo van matige kwaliteit 

en hierdoor tegenvallende opbrengsten. 
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4. Herijking ambities, doelen en sturingsindicatoren van het programma Floriade  

 

Onderstaand zijn de ambities en doelen uit het Masterplan Floriade Almere 2022 weergegeven aan de hand van 

vijf gedefinieerde inhoudelijke ambitieclusters: 

 

- Floriade fysiek en duurzaamheid (innovatieve en hoogwaardige terreininrichting, de kansenstrategie en 

bereikbaarheid volgens principes growing green cities); 

- Floriade world lab en experience podium (aantrekkelijke world expo); 

- Floriade kennis en innovatie (internationaal onderzoeksprogramma growing green cities); 

- Floriade economie (economische spin-off toerisme, agrofoodbedrijven, services en toeleveranciers); 

- Floriade Almere Stad (interactie Floriade – Stad Almere, betrekken mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt). 

 

 

Figuur 2: Ambitieclusters van het programma Floriade  

 

De SMART-doelen zijn afkomstig uit het Masterplan Floriade. De SMART-doelen worden momenteel herijkt en 

nader uitgewerkt. De inhoudelijke clustering vormt de basis voor de verbetering van de opdrachtsturing en 

organisatie-inrichting. 

 

Welke programma’s en projecten dragen bij aan de doelstellingen van de Floriade?  

 

In figuur 2 zijn alle majeure programma’s, projecten en randvoorwaardelijke activiteiten (zoals 

vergunningverlening, het bestemmingsplan, bereikbaarheid en veiligheid) opgenomen die op operationeel niveau 

bijdragen aan de doelen en ambities van Floriade Almere 2022. Deze operationele programma’s en projecten 

worden niet alleen uitgevoerd door de programmaorganisatie Floriade. Diverse andere partijen, zowel intern als 

extern, spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen. De belangrijkste externe partijen zijn: 

- De Floriade BV (world expo) 

- De provincie Flevoland (kennis en innovatie en economie) 

- De Metropoolregio Amsterdam  

- Het rijk 
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- De NTR.  

Het is belangrijk dat de samenwerking met deze partijen wordt geïntensiveerd en in de werkwijze en 

overlegstructuur van de programmaorganisatie wordt geborgd. 

 

Sturingsindicatoren programma 

Er zijn indicatoren nodig om te kunnen sturen op het realiseren van de ambities en doelstellingen. De 

onderstaande sturingsindicatoren worden op onderdelen door de nieuwe programmaorganisatie aangescherpt en 

getoetst op realiteitsgehalte. Onderstaand een beknopte weergave van beoogde effecten zoals gedestilleerd uit 

bestaande documenten. Een weergave van de verwachte effecten zoals opgenomen in het Masterplan is 

weergegeven in de bijlage. 

 

De Floriade BV werkt op dit moment aan een uitdagend concept voor de World Expo inclusief storyline en 

marketingstrategie. Het is van groot belang dat zowel sprake is van een breed gedragen uitdagend concept als 

breed gedragen doelen en sturingsindicatoren én dat deze congruent zijn met elkaar. Hetzelfde geldt voor de de 

andere samenwerkingspartners zoals de provincie. 

 

 

Ambitie Thema Indicator 

Floriade fysiek en 

duurzaamheid 

  

Circulaire economie Grondstoffen 

Afval 

Life cycle 

Percentage regionaal herwonnen grondstoffen 

Afvalarme wijk 

Life cycle costs (nieuwe verdienmodellen die uitgaan van de levenscyclus van 

materialen inclusief beheer, onderhoud en hergebruik) 

Gezonde stadswijk Feeding the city 

Greening the city 

Energizing the city Healthying the city 

Voorbeeldcasco dat voorziet in: ruimte voor stadslandbouw, groen/blauwe structuur, 

infra tbv energieneutraliteit, aantrekkelijke (leef)omgeving 

Casco Floriade Ambitieniveau Cascomodel (boulevard 6 m breed) 

Basismodel (= casco + 12,m brede boulevard + verkeersbrug Weerwatereiland - 

Utopia) 

Ambitiemodel (= basis + versmalde canal grande +  verzwaarde wegen + 

hoogwaardiger arboretum + ged. verhoogd Weerwatereiland) 

Investeerders in 

innovatief permanent 

vastgoed 

Energieneutraal 

Circulair 

 

 

 

Percentage CO2 reductie 

Energieneutrale woningen en paviljoens 

Regionaal herwonnen grondstoffen / herbruikbaarheid id toekomst 

Innovatiepaviljoen Provincie Flevoland 

Flevocampus 

Floriade World Expo  4.000 m2 kas 

10.000 m2 overdekte tentoonstellingsruimte 

Tenminste 2,0 mln bezoekers 

€ 80 mln bestedingen op Floriade 

170 handelsdelegaties 

Living lab Feeding the city 

Greening the city 

Healthying the city 

Energizing the city 

Happying the city 

Living labs t.a.v. voedselproductie, groen/blauwe structuren, gezonde woon- en 

leefconcepten, energieneutrale stad, aantrekkelijke stad 

Tenminste 20 groene stedenpaviljoens 

 

Hoogwaardige inbreng 

sector 

Nationale top 

Internationale top 

Internationale importantie / aandacht 

Topgroenimpuls Arboretum Hoogwaardig arboretum, groot aantal plantesoorten 

Showcase growing green 

cities 

Growing green 60 showcasewoningen 

De Straat van de toekomst 
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Ambitie Thema Indicator 

Toepassing hergebruikte / herbruikbare materialen 

Afvalloos evenement 

Jeugdfloriade Betrekken jeugd Urban Greeners, jeugdige bezoekers 

Kennis en innovatie  (Inter-)nationaal onderzoeksprogramma 

Internationale 

kennisontwikkeling en –

deling growing green 

cities 

Internationale importantie / aandacht 

 

Aantal (Inter-)nationale publicaties 

Aantal Congressen 

Opbouw Flevocampus 

 

Economie  (Inter-)nationale profilering 

Bijdragen aan toerisme 

en vestigingsklimaat van 

stad en regio 

Bestedingen 

Nieuw vestigers 

€ 410 mln. bestedingen 

410.000 overnachtingen 

15 nieuwe vestigers 

Aantrekken hoger opgeleiden 

Werkgelegenheid  Extra arbeidsplaatsen 

Kansen voor mensen Werkgelegenheid 4.300 arbeidsjaren in totaal 

Tenminste 200 banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  

Almere Stad  Betrokkenheid Floriade – Almere v.v. 

Growing Green Almere Interactie Floriade – Stad Almere Experimenten in de wijk 

Iedereen kan meedoen Vrijwilligers Bottom-up initiatieven 

 
Figuur 3: sturingsindicatoren programma Floriade 
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5. Principes van het programma Floriade  

 

Breed gedragen wervende, uitdagende, maar ook realistische visie 

Het bidbook van juni 2012 is vertaald in een Masterplan dat juli 2015 is vastgesteld. Op dit moment wordt het 

Masterplan concreet gemaakt door de uitwerking van een Gebiedsvisie (gemeente) en de Conceptontwikkeling 

van de World Expo (Floriade BV en Northern Light/Bloc). Beide zijn op korte termijn gereed en voorwaarden 

voor een succesvolle implementatie van de kansenstrategie. 

Agile programmaorganisatie 

Om de ambities waar te kunnen maken is een wendbare en flexibele programmaorganisatie noodzakelijk. Om dit 

te bereiken werkt het programma Floriade Almere 2022 vanuit de volgende principes: 

- We sturen op doelen en effecten; 

- We dagen elkaar (interne en externe partners) uit en genereren én benutten kansen, de vraag ‘hoe maken we 

elkaar succesvol’ staat daarbij centraal; 

- We creëren voldoende ruimte om kansen te benutten (flexibiliteit is prioritair besturingscriterium voor 

2017); 

- We zetten proactief in op de kansenstrategie;  

- We delen informatie op basis van integrale sturingsrapportages; 

- We sturen bestuurlijk op hoofdlijnen; 

- We hanteren heldere slagvaardige beslislijnen; 

- We bouwen aan onderling vertrouwen: 

a) We werken samen op basis van heldere toedeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

a) We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de balans tussen kwaliteit en daadkracht van het proces; 

b) Afspraak is afspraak tot we samen vinden dat deze aangepast dienen te worden; 

c) We treden met één gezicht naar buiten (ook de Floriade BV); 

d) We vieren onze successen; 

e) We nemen ruimte voor reflectie; 

- We dragen zorg voor actieve transparante en goed gecoördineerde communicatie naar buiten. 

- We onderschrijven de Almere Principles; 
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6. Verbetering opdrachtsturing van het programma Floriade 

Tot de kern van de verbeteropgave behoren: 

- Integrale sturing op alle programmaonderdelen en onderlinge samenhang; 

- Slagvaardige besluitvorming; 

- Collectief eigenaarschap op bestuurlijk en ambtelijk niveau; 

Achtereenvolgens komen deze kernpunten terug in de nieuwe bestuurlijke en ambtelijke opdrachtsturing.  

Bestuurlijke opdrachtsturing 

Het gehele college heeft betrokkenheid bij het programma Floriade Almere 2022: 

• Burgemeester F. Weerwind: veiligheid, internationale contacten 

• Wethouder T. Herrema: ruimte (gebiedsontwikkeling), Programma Almere 2.0 (Rondje 

Weerwater) 

• Wethouder M. Pol: economie en financiën (aandeelhouderschap Floriade BV) 

• Wethouder F. de Jonge (sociaal domein): werkgelegenheid), Rondje Weerwater 

• Wethouder R. Peters (onderwijs): Flevo Campus 

• Wethouder F. Huis (Stedelijk beheer, Cultuur) 

Wethouder Herrema is de portefeuillehouder Floriade en als zodanig primair verantwoordelijk. 

De burgemeester is voorzitter van het college en daarmee van groot belang voor goede afwegingen in het college 

over het integrale programma en de voortgang. Daarnaast heeft burgemeester de lead bij de onderdelen 

internationaal (Rijk en MRA), regionale samenwerking (provincie) en uiteraard veiligheid. 

Teneinde de het collectieve eigenaarschap te verankeren wordt het programma Floriade elke vier weken 

integraal besproken in het college (voortgang, bereiken doelstellingen, kansen e.d.). Het college stuurt op 

strategisch niveau het programma aan. De bespreekpunten van de Floriade worden schriftelijk voorbereid door 

de programmadirecteur in samenspraak met de gemeentesecretaris en de concerncontroller. De 

portefeuillehouder Floriade brengt de betreffende stukken in.  

Daarnaast wordt de Floriade een vast (mondeling) agendapunt van elke collegevergadering. 

Alle projecten en randvoorwaardelijke activiteiten voor het programma Floriade zijn gekoppeld aan een 

verantwoordelijk portefeuillehouder. In reguliere pfo’s vindt de bestuurlijke sturing plaats. Voorbereiding van 

besluitvorming in het college m.b.t. de projecten en randvoorwaardelijke activiteiten vindt plaats via de pfo’s.  

Omdat het college als geheel een zwaardere rol krijgt in de bestuurlijke sturing op het programma wordt het pfo 

Floriade in frequentie teruggebracht tot 1x per twee weken.  

De bestaande IC-groep wordt vooralsnog gehandhaafd en biedt de mogelijkheid de volgende drie strategische 

onderwerpen, namelijk communicatie, samenwerking met publieke partijen, integrale businesscase Floriade en 

(in 2017) grondverwerving uitgebreider te bespreken. Afhankelijk van het onderwerp kunnen aanvullende 

(bestuurlijke) deelnemers voor de IC-groep worden uitgenodigd. De frequentie wordt (op termijn) teruggebracht 

naar een keer per vier weken. 

Bestuurlijke voortgangsrapportage 

De stoplichtenrapportage wordt geïntegreerd in een bestuurlijke voortgangsrapportage die één maal per kwartaal 

wordt gemaakt. Naast risico’s en control wordt vooral aandacht besteed aan de mate waarin de doelstellingen 

van het programma worden bereikt, de voortgang en een overzicht van te verwachten producten (prospectie). De 

programmadirecteur Floriade is verantwoordelijk voor de opstelling van de bestuurlijke voortgangsrapportage. 

Bestuurlijke samenwerking   

Afstemming tussen publieke partners op rijks- en provinciaal niveau vindt plaats in de Externe 

Begeleidingsgroep Floriade zoals beschreven in hoofdstuk 2.  
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Met de provincie Flevoland is ieder kwartaal overleg over het Programma Floriade. Deelnemers zijn: 

Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Floriade, Burgemeester Almere , Wethouder Floriade, 

Programmadirecteur Floriade en de Programmamanager Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade  

Ambtelijke opdrachtsturing 

Positionering programmaorganisatie Floriade 

De positie van de programmaorganisatie Floriade wordt versterkt door de oprichting van een Zelfstandige 

Programma Organisatie (ZPO) buiten de lijnorganisatie. De ZPO wordt direct geplaatst onder de 

gemeentesecretaris, de directeur van de ZPO wordt agendalid van het Directieteam Almere (DTA). De 

programmadirecteur Floriade is ambtelijk opdrachtgever, de gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk. 

Kernprojecten en gerelateerde projecten met samenwerkingsafspraken 

Bij de taakverdeling tussen de ZPO en de lijnorganisatie wordt onderscheid gemaakt tussen kernprojecten en 

gerelateerde projecten. Kernprojecten worden rechtstreeks aangestuurd door de ZPO. Kernprojecten (budgetten, 

ambtelijke capaciteit) vallen onder de verantwoordelijkheid van de programmadirecteur. Gerelateerde projecten 

en programma’s worden aangestuurd vanuit de lijnorganisatie. Afspraken over de bijdragen van gerelateerde 

projecten aan het programma Floriade worden vastgelegd in de vorm van samenwerkingsafspraken met de ZPO. 

Rol DTA 

Het DTA is collectief verantwoordelijk voor het bewaken van de samenwerking en de wederkerigheid daarvan 

tussen ZPO en lijnorganisatie en het bespreken van voorstellen om die samenwerking te verbeteren. De 

programmadirecteur ZPO is agendalid van het DTA. Vierwekelijks wordt de samenwerking vast agendapunt van 

de vergaderingen van het DTA.   

Voorbereiding stuurgroep Floriade en bestuurlijk overleg met de provincie Flevoland  

Afstemming op nationaal, provinciaal en lokaal niveau wordt gecoördineerd en voorbereid door een 

managementgroep bestaande uit Programmadirecteur Floriade (voorzitter), de algemeen directeur Floriade BV 

en Programmamanager Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade (in voorkomende gevallen uit te breiden met 

een vertegenwoordiger vanuit Metropoolregio Amsterdam en/of het Rijk). 

De ZPO draagt, in afstemming met de externe managementgroep, zorg voor integrale sturingsrapportages. 

Daarbij krijgt de ZPO een belangrijke stimulerende en agenderende rol ten aanzien van het realiseren van de 

ambities en doelen op alle schaalniveaus. 

 

Opdrachtgevende rol ZPO 

De ZPO krijgt een opdrachtgevende rol ten aanzien van de volgende deelprogramma’s en kernprojecten: 

- Programmalijn Fysiek en Duurzaamheid: 

o terreininrichting van het Floriadeterrein: 

� Verwerving 

� Planvorming (oplevering producten op basis van de SOK) 

� Voorbereiding en realisatie evenemententerrein (bouw- en woonrijp maken) inclusief de 

brug van Weerwatereiland naar het vaste land; 

� Voorportaal evenement gerelateerde vergunningen (publiekrechtelijke rol blijft bij DSO 

en VTH); 

o uitvoeren kansenstrategie: 

� initiëren en faciliteren gebieds- en vastgoedontwikkeling door derden (in samenspraak met 

de Floriade BV ; de publiekrechtelijke rol blijft bij DSO); 

� Voorportaal gronduitgifte (binnen de beleidskaders van DSO); 

- Programmalijn Veiligheid en bereikbaarheid World Expo:  

o uitwerken en realiseren van innovatieve mobiliteitsoplossingen voor bezoekers Floriade (in 

samenspraak met partners) 

o uitwerken en uitvoeren van veiligheidsmaatregelen op nationaal schaalniveau (in samenspraak met 

partners) 
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- Programmalijn Werkbedrijf (Mensen Floreren): 

o het Floriade Werkbedrijf (na besluitvorming gemeenteraad over het businessplan) 

- Programmalijn Kennis en Innovatie: stimuleren van de ontwikkeling van kennis en innovatie. 

- Programmalijn Economie en Toerisme: stimuleren van economische ontwikkeling en toerisme gerelateerd 

aan doelstellingen van de Floriade. 

- Programmalijn Stad: bevorderen van de betrokkenheid van gevestigde bedrijven en van inwoners van 

Almere bij de Floriade. 

 

Deze programmalijnen worden ondergebracht bij programmamanagers. 

De bestaande werklijn “Making Of” wordt inhoudelijk ondergebracht in de programmalijn Economie en 

Toerisme en de programmalijn Stad. 

 

ZPO als samenwerkingspartner   

De ZPO is een belangrijke samenwerkingspartner voor gerelateerde programma’s en projecten: 

- Evenement World Expo Floriade Almere 2022 (Floriade Almere 2022 BV); 

- Publiekrechtelijk mogelijk maken van het evenement (DSO en VTH) 

- Verbreding A6 (DSO en Rijkswaterstaat); 

- Rondje Weerwater (DSO); 

- Flevo Campus (DSD); 

- Stad zonder afval/Upcycleperron (DSB); 

- Innovatiewerkplaats (Provincie); 

- Floriade Werkt! (Provincie); 

- Growing Green Cities Almere (DSO) 

- Almere 2.0 (DSO). 

 

De samenwerking zal worden bekrachtigd in de vorm van samenwerkingsafspraken welke periodiek kunnen 

worden bijgesteld. Een format hiervoor is bijgevoegd als bijlage. Voor de samenwerking met de Floriade BV is 

de SOK (juli 2016) het uitgangspunt voor de samenwerking.  

  

Overzicht belangrijkste gerelateerde programma’s 

 

Flevo Campus 

De Floriade Almere 2022 is 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 momenteel 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 biedt ruimte 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 biedt 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. In die zin biedt de campus een research& 

development faciliteit voor het MKB. De campus biedt daarmee een verzamelplek voor gerichte samenwerking tussen 

netwerken van mensen. 
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Floriade Werkt! 

Provincie Flevoland steunt de komst van de Floriade vanwege de economische kansen. Onder de titel ‘Floriade werkt!’ 

stimuleert de provincie Flevoland de komende jaren kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van de thematiek van 

de Floriade: ‘Growing green Cities’. Het doel van 'Floriade Werkt!' is om het economische effect van de Floriade voor 

Flevoland zo groot mogelijk te maken. 

Provincie Flevoland gaat medio 2017 starten met de bouw van de Innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. Tijdens de 

Floriade in 2022 is het gebouw het Flevolandse paviljoen waar bezoekers innovaties kunnen zien en beleven. Vanaf de 

opening kan de Innovatiewerkplaats gebruikt worden door bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen om samen te 

werken aan innovaties op de thema’s voeding en gezondheid en welbevinden. 

Provincie Flevoland daagt met de Challenge ‘Help mee aan de toekomst van onze voeding!’ het Flevolandse MKB, 

studentondernemers en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen uit heel Nederland en 

daarbuiten uit om businessconcepten in te dienen rondom de thema’s ‘slimme bodem’, ‘slimme voedselketen’ en ‘slimme 

voeding’. 

Almere 2.0 

Aan Almere werd door het Rijk een aantal jaar geleden gevraagd om ruimte te bieden aan 60.000 nieuwe woningen. Die 

vraag om ruimte is de afgelopen jaren niet verminderd. Het Rijk draagt financieel bij om de groei van Almere mogelijk te 

maken. Een groot deel wordt besteed aan een betere bereikbaarheid van de stad via het spoor en de weg. Bij de groei van 

de stad horen ook nieuwe voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, economie, groenblauw en duurzaamheid die 

samen met de mensen, gebouwen en wegen zorgen voor een sociale, leefbare, aantrekkelijke en gezonde stad. In het 

Fonds Verstedelijking Almere worden de bijdragen van het Rijk, provincie en gemeente samengevoegd, waaruit de groei 

bekostigd wordt.  

Growing Green Cities Almere 

Het thema Growing Green Cities staat centraal in de ontwikkeling van Almere, met als hoogtepunt de Floriade in 2022. 

Met Growing Green Cities draagt Almere bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, 

energieproductie en gezondheid. Internationaal, als we in gesprek zijn met andere steden, praten we over Feeding, 

Greening, Energizing and ‘Healthying’ the City.  

Growing Green Cities gaat dus over meer dan alleen het groen. Het gaat om het groeien naar een groene, gezonde stad 

met ruimte voor nieuwe en innovatieve ideeën en kansen voor iedereen. 

Rondje Weerwater 

Rondom het Weerwater komt een track om op te wandelen, hard te lopen, te fietsen, te skeeleren; kortom te recreëren. En 

er komt meer ruimte voor activiteiten op het water, denk aan watersporten en misschien zelfs een zwembad. Met meer 

horeca en groen wordt de Esplanade aangenamer om te verblijven. Het Lumièrepark verandert geleidelijk in een cultureel 

stadspark en dit jaar start de aanbesteding voor een bijzondere brug naar het Floriadeterrein. Rondom het Weerwater is er 

ruimte voor meer horeca, en op tal van plekken komen er aanvullingen zoals een watertappunt, sporttoestellen en ideeën 

die de afgelopen jaren zijn bedacht door inwoners. Het plan is samen met de stad bedacht en de gemeente blijft ook 

samen met de stad in overleg over het verder realiseren van het Rondje Weerwater. Hiervoor worden omwonenden en 

initiatiefnemers actief uitgenodigd.    
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7. Organisatie, financiën en huisvesting ZPO 

 

Organisatie en positionering van de ZPO 

In de onderstaande figuur is de positionering van de ZPO binnen de gemeentelijke organisatie en in relatie tot de 

Floriade BV en de provincie Flevoland weergegeven. 

 

 

Figuur 4: positionering zelfstandige programmaorganisatie Floriade 

 

De programmadirecteur stuurt de ZPO aan. Binnen de ZPO wordt een volwaarde staf ingericht en 

deelprogrammamanagers aangesteld. Daarnaast wordt de medewerkers die zich bezighouden met de 

terreininrichting en de kansenstrategie (gebiedsontwikkeling) vanuit DSO gedetachteerd bij de ZPO.  

De gemeentesecretaris zal het benodigde mandaat verlenen aan de programmadirecteur als budgethouder en 

leidinggevende. 

Formatie ZPO 

De oprichting van de ZPO leidt tot een versterking van de huidige programmaorganisatie met circa 12 fte tot 16 

fte. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staffuncties en de programmalijnen.  

De bestaande functies programmadirecteur en programmasecretaris worden gehandhaafd. De belangrijkste 

nieuwe staffuncties betreffen: 

- De relatiemanager overheden  

- De bestuursadviseur (o.a. tbv coördinatie Volggroep) 

- De woordvoerder Floriade 

- Strategisch adviseur integrale (probabilistische) planning 

- Adviseur Energie en circulaire economie. 
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De inzet op communicatie en de ondersteuning (projectassistent) wordt voorts geïntensiveerd. Daarnaast krijgt 

de ZPO de beschikking over een eigen financieel manager/projectcontroller en medewerker P&C.   

De verantwoordelijkheid van de programmalijnen wordt belegd bij programmamanagers. De 

programmamanagers worden verantwoordelijk voor één van de ambitieclusters. Het gaat om: 

- Fysiek en duurzaamheid (kansenstrategie/initiatieven) 

- Veiligheid en bereikbaarheid World Expo 

- Kennis en innovatie 

- Economie en toerisme 

- Growing Green Cities/Stad 

- Floriade Werkbedrijf. 

De bestaande functie programmamanager Making Of wordt opgesplitst in de programmamanager Economie en 

Toerisme en Growing Green Cities/Stad. Deze laatste programmamanager stuurt het Growing Green team 

binnen de gemeente aan. De programmamanager voor het Floriade Werkbedrijf wordt na de besluitvorming in 

de gemeenteraad over het businessplan aan de ZPO toegevoegd. Tot die tijd werkt de programmamanager 

Floriade Werkbedrijf vanuit de Dienst Sociaal Domein (DSD). 

Omdat de Flevocampus als gerelateerd project de grootste bijdrage levert aan de doelstellingen op het gebied van 

Kennis en Innovatie van de Floriade wordt deze programmamanagersfunctie ingevuld door de kwartiermaker 

van de Flevocampus. Op het gebied van kennis en innovatie zal de samenwerking met de provincie Flevoland, 

als opdrachtgever voor het Innovatiewerkplaats worden geïntensiveerd.   

Bemensing en competenties 

De taakomschrijving en benodigde competenties voor de belangrijkste functies zijn beschreven in de bijlage. Op 

basis van deze competenties kan de programmadirecteur zijn programmateam op korte termijn samenstellen. Het 

uitgangspunt daarbij is dat geschikte interne medewerkers voorrang hebben.  

Kernteam ZPO 

De deelprogrammamanagers zoals opgenomen in de ZPO hebben binnen hun ambitiecluster een belangrijke 

stimulerende en agenderende rol. Zij stimuleren en agenderen kansen voor realisatie van de ambities, het 

betrekken van meer actoren, aandacht voor de specials (veiligheid, mobiliteit, communicatie) en behouden van 

inzicht in de beheersfactoren.   

Tezamen met de programmadirecteur, de programmasecretaris en de adviseur integrale planning vormen de 

deelprogrammamanagers het kernteam van de ZPO.  
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Financiën 

De bestaande budgetten die binnen het gemeentelijk deel van de businesscase van 1 juli 2016 (behorend bij de 

SOK met de Floriade BV) en het verwervingsbudget voor het Floriadeterrein (ten laste van het FSA) worden 

ondergebracht bij de ZPO. In totaal gaat het om € 40,149 mln. Het belangrijkste deel betreft de terreininrichting. 

Budgethouder is de programmadirecteur Floriade. Ook heeft de ZPO tot taak de inkomsten zeker te stellen die in 

de businesscase zijn opgenomen, met name de overheidsbijdragen. In totaal gaat het om € 40.149 mln. aan 

inkomsten. De noodzakelijke formatie-uitbreiding van de ZPO van 3,8 fte naar circa 16 fte zal moeten worden 

ingevuld en bekostigd. Hierbij niet inbegrepen zijn de VTU-POK kosten die in de begroting van de 

terreininrichting zijn begrepen. 

Uitgangspunt bij de invulling van functies is dat de gemeentelijke diensten zoveel mogelijk de benodigde 

ambtelijke capaciteit ter beschikking stellen. Voor de meeste staffuncties kunnen op korte termijn medewerkers 

van DSO, de Stafdienst Bestuurszaken en DSD worden ingezet volgens het principe mens volgt functie met 

budget. Dit geldt ook voor de programmamanager Kennis en Innovatie (dekking programma Almere 2.0) en de 

programmamanager Floriade Werkbedrijf (dekking businessplan Werkbedrijf; nog door de raad vast te stellen). 

Hiervoor is daarom geen aanvullend formatiebudget benodigd. Voor een aantal functies is echter kennis en 

expertise van buiten de gemeentelijke organisatie gewenst/noodzakelijk.  

Terreininrichting en gebiedsontwikkeling 

Een deel van het team binnen DSO dat zich momenteel bezighoudt met de terreininrichting (zie onder 

‘opdrachtgevende rol ZPO’) en gebiedsontwikkeling zal middels detachering onder rechtstreekse aansturing 

komen van de ZPO (budgetneutraal). In de businesscase behorend bij het masterplan is een budget beschikbaar 

gesteld van € 4,85 miljoen voor VTU/POK. Hiervan is tot 1 januari 2017 een bedrag van € 966.000,- besteed. In 

2017 zal de inzet worden geïntensiveerd. Op dit moment is echter nog niet aan te geven of het 

investeringsbudget voor de terreininrichting en het bijbehorende VTU/POK-budget moet worden verhoogd. Dit 

hangt onder meer samen met de aanbestedingsstrategie en de mate waarin investeerders in 2017 en 2018 kunnen 

gecontracteerd. Ook is van belang dat het cascomodel mogelijk moet worden opgewaardeerd tot het basismodel 

of ambitiemodel. Eventuele aanpassing van het investeringsbudget voor de terreininrichting (incl. VTU-POK 

kosten) zal daarom worden meegenomen bij de mid-term review in 2018.   

Werkbudget en overheadbudget  

In de huidige begroting van de programma-organisatie Floriade is geen budget opgenomen voor werkbudget en 

overheadbudget. Dit is tot op heden opgevangen door het financieren vanuit projecten die in de lijnorganisatie 

zijn belegd. Het gaat hierbij om budget voor communicatiemiddelen, monitoring, risicomanagement, 

representatie, opleiding en bijeenkomsten en algemene kosten. 

Totale kosten en dekking 

De totale kosten voor de programma-organisatie bedragen € 13,593 mln voor de gehele looptijd. De bestaande 

dekking bestaat uit de businesscase Masterplan Floriade (juli 2015), de aanvullende dekking vanuit de 

aangepaste businesscase behorend bij de Samenwerkingsovereenkomst met de Floriade BV (juli 2016) en het 

directiebudget DSO. Dit beloopt een bedrag van € 1,965 mln. Resteert een te dekken bedrag van € 11.628.000,-.   

Het voorstel is dit budget ter beschikking te stellen door de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit en 

werkbudgetten (€ 7,2 miljoen) en het rekeningresultaat 2016 (€ 4,4 miljoen). Voor een overzicht wordt verwezen 

naar de bijlage. 

 

Ontmoeting en huisvesting 

Regie Overleg Floriade  

De programmadirecteur organiseert elke week een Regie Overleg Floriade met de deelprogrammamanagers en 

overige key players. Het overleg moet de functie krijgen van een “waarom” waarbij aandacht wordt besteed aan 

kansen, kruisbestuiving, concrete acties die bijdragen aan de doelstellingen, risicomanagement en bestuurlijke 

aspecten. De programmasecretaris bereidt het overleg voor en zorgt voor verslaglegging.  
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Het overleg wordt goed voorbereid aan de hand van de integrale planning voor het komende kwartaal. Aan de 

hand van deze planning wordt bepaald welk onderwerp/vraagstuk prioriteit krijgt en wordt geagendeerd Het 

eigenaarschap van het onderwerp wordt belegd bij de deelprogrammamanagers.  

Huisvesting 

Het is cruciaal dat de ZPO op korte termijn op één plek in het stadhuis wordt gehuisvest. Deze plek moet bij 

voorkeur in zekere mate toegankelijk zijn voor inwoners en ondernemers.  
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8. Stand van zaken, planning en mijlpalen 2017 

 

Stand van zaken 

Vooruitlopend op de start van de nieuwe ZPO zijn al diverse urgente maatregelen doorgevoerd. 

- Er is een strategisch adviseur integrale planning gestart. De eerste bevindingen zijn vastgelegd in een 

raadsbrief (zie hierna). 

- Fysiek en duurzaamheid: voor de gebiedsinrichting en kansenstrategie is de programmalijn reeds versterkt 

met een senior projectmanager. Belangrijkste taak is de voorbereiding van het bestemmingsplan voor het 

Floriadeterrein en de voorbereiding van de gebiedsvisie die het kader is voor de kansenstrategie. Tevens is 

een nieuw team grondverwerving samengesteld naar aanleiding van het feitenrelaas rond de onteigening van 

camping Waterhout.   

- World lab en experience podium: Floriade BV werkt op dit moment aan een uitdagend concept voor de 

wereld expo inclusief storyline en marketingstrategie (eerste concept is opgeleverd).  

- Kennis en innovatie: er is een kwartiermaker voor de Flevocampus aangesteld in opdracht van de gemeente, 

de provincie, AMS en de Aeresgroep. Deze werkt momenteel aan een plan van aanpak. Het initiatief voor de 

bouw van de Innovatiewerkplaats is in een vergevorderd stadium. 

- Economie en toerisme: de markt wordt uitgedaagd middels het programma Floriade Werkt Challenge, 

enkele tientallen voorstellen zijn reeds ontvangen, trekker is de provincie Flevoland. 

- Werkbedrijf: er wordt overleg gevoerd met het UWV en Randstad over het maken van 

samenwerkingsafspraken m.b.t. het Werkbedrijf. Het businessplan is in een vergevorderd stadium. 

- Economie en toerisme en Stad: het programmaplan Making Of wordt momenteel voorbereid. 

 

Mijlpalen 2017 

Voor 2017 worden de volgende concrete mijlpalen voor de ZPO benoemd: 

- Ingerichte en bemenste ZPO (mei 2017); 

- Aangescherpte ambities en herijkte SMART-doelstellingen (juni 2017); 

- Er zijn heldere samenwerkingsafspraken gemaakt tussen ZPO en gerelateerde projecten en programma’s 

(mei 2017); 

- Een operationele externe managementgroep (programmadirecteur Floriade, directeur Floriade BV, 

programmamanager Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade; 

- Vastgestelde gebiedsvisie en uitgevoerde marktconsultatie i.s.m. Floriade BV (najaar 2017); 

- Tenminste twee harde contractuele afspraken met investeerders voor permanent vastgoed (eind 2017); 

- Een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan (najaar 2017); 

- Oprichting van een werkbedrijf samen met UWV en Randstad (zomer 2017); 

- Benoeming van de rijkscommissaris (PM); 

- Twee bestuurlijke voortgangsrapportages (incl. stoplichtenrapportage; 1x per kwartaal). 

 

Integrale planning op hoofdlijnen 

In de onderstaande figuur is de integrale planning van het programma Floriade op hoofdlijnen weergegeven. 

Hiermee wordt zichtbaar gemaakt welke kritieke paden er zijn en in hoeverre er sprake is van wederzijds 

afhankelijkheden, met name binnen de lijn fysiek en duurzaamheid. Ook wordt inzichtelijk welke strategische 

keuzes op welk moment moeten of kunnen worden gemaakt om de SMART-doelstellingen van het programma 

te kunnen realiseren. Deze integrale planning wordt in de komende periode nader uitgewerkt.  
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Figuur 7: integrale planning Floriade  
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9. Communicatiestrategie 

 

Begin 2017 heeft de IC-groep de centrale communicatieaanpak Realisatiefase Floriade Almere 2022 (‘Aan de 

slag’) vastgesteld. Deze aanpak bevat een analyse van met name de externe omgeving en van de huidige fase 

(start realisatie). Ook is een overzicht gegeven van de mate van betrokkenheid en invloed van de diverse externe 

doelgroepen in deze realisatiefase.  

Als kern van de communicatiestrategie is benoemd: verbinden, inspireren en activeren. Drie 

‘communicatievormen’ worden onderscheiden: imagocommunicatie, omgevingscommunicatie en interne 

communicatie.  

De communicatiestrategie is afgelopen periode verder geconcretiseerd door een overzicht te maken van de 

concrete activiteiten waarop wordt ingezet. Naast een overzicht van activiteiten in de eerste maanden van 2017 is 

gewerkt aan een aangepast kernverhaal en aanscherping van de doelen.  

De inzet op externe communicatie is inmiddels verzwaard. De zichtbaarheid over het feit dat de Floriade eraan 

komt in de stad moet groter worden. Dit gaat gebeuren via postercampagnes, een ‘bouwbord’ bij het terrein cq 

langs de A6, een groene gevel met klok bij het stadhuis, een fototentoonstelling in het stadhuis, logo’s op 

bloembakken in het centrum van de stad en een bustour door alle wijken van Almere (Floriade On Tour).  

Daarnaast zal de nieuwsbrief vaker verschijnen en komt er meer persoonlijk overleg met bewonersgroepen. De 

website floriade.almere.nl zal begin mei 2017 worden opgeheven en opgaan in floriade.nl. Alle relevante 

informatie komt daarmee op 1 website, waarbij het hoofdbeheer bij de Floriade BV ligt. Berichten op sociale 

media gaan nu al via de Floriade BV en in beperkte mate via de accounts van de gemeente zelf. Dit wordt 

gecontinueerd.  

Vanzelfsprekend zullen ook nog regelmatig persberichten worden uitgezet, maar communicatie met de externe 

omgeving zal zo veel mogelijk via eigen kanalen plaatsvinden. Ook komen er in het voorjaar uitingen in Almere 

Deze Week en Lifestyle Almere. 

De communicatie met de gemeenteraad zal worden geïntensiveerd. Dit zal onder andere gebeuren in het hen 

direct toesturen van de nieuwsbrief, updates van de website en hen direct uitnodigen van openbare 

bijeenkomsten zoals ‘Op weg naar de Floriade’.  

De afstemming met andere gemeentelijke programma’s is geborgd door structureel overleg over Rondje 

Weerwater, Almere 2.0, Verbreding A6, Hart van de Stad en de Flevo Campus. Ad-hoc is er ook afstemming 

met Stadsbeheer over aanpalende activiteiten, zoals bomenkap op Utopia. In mei/juni komt een nieuwe 

bijeenkomst voor medewerkers Floriade, waarbij aandacht zal zijn voor de gebiedsvisie en met name voor het 

expoplan van de Floriade BV. 
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Bijlagen 
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Verwachte effecten 

 

In het Masterplan Floriade Almere 2022 zijn verwachte effecten benoemd (zie onderstaand verwachte effecten 

voor respectievelijk Nederland en Almere). 

 

 

NL 

 

Almere 
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Format samenwerkingsafspraken 

 

CONCEPT Samenwerkingsafspraken Versie:  

Doc. nummer: 

Status: Datum:  

Contactpersoon Programma Floriade Naam deelprogramma Floriade 

Contactpersoon Gerelateerd Programma/Project Naam gerelateerd programma / project 

 Naam dienst 

 

Aanleiding samenwerkingsafspraken  

Relatie Programma Floriade en Gerelateerd Programma/Project 

Relevante doelen Programma Floriade  

Relevante doelen Gerelateerd Programma/Project.  

We willen afspraken over samenwerking om in 2022 het maximale uit de gezamenlijke doelen te halen.  

 

Kansen/ beoogd effect van de samenwerkingsovereenkomst 

Een punt op de horizon in 2022, afspraken daarover maken.  

Onderlinge samenwerking en kruisbestuiving, wederkerigheid expliciet maken  

Dialoog en afstemming  

Eventueel tabel van Floriade en project/programma doelen. Overlap inzichtelijk maken  

 

 

Concrete Doelen t/m Floriade 2022 

Wat is onze gemeenschappelijke visie voor 2022? 

Wat zijn concrete gezamenlijke doelen voor 2022? 

 

 

Afbakening (wat valt buiten de scope van deze samenwerking) 

 

 

 

Kritiek tijdspad, mijlpaalproducten en verantwoordelijkheden daarin 
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Datum: Product: Verantwoordelijk:  

 

 

Kritieke succesfactoren 

 

 

 

 

Procesmatige afspraken (overlegstructuur, afstemming, aanwezigheid floriade atelier?) 

 

 

 

Afspraken over periodieke monitoring en (bij-)sturing 

Tijd  (doorlooptijd en capaciteit/mensuren) 

       Kritieke tijdpad 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kosten-baten (efficiëntie) 

       Inzet uren en middelen i.r.t. doelbereik 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Haalbaarheid 

       Forecast haalbaarheid beoogde effecten 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Flexibiliteit 

       Ruimte voor kansen, wegnemen belemmeringen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie en communicatie 

       Transparantie 

       Storytelling 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kansen & Risico’s  Kans Effect Maatregel(en) 

T.a.v. effecten:    

T.a.v. Middelen:    

T.a.v. Draagvlak:    
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Monitoring en bijsturing van het programma Floriade 

 

In paragraaf 4 is aangegeven dat het van groot belang is dat zowel sprake is van een breed gedragen uitdagend 

concept als breed gedragen doelen en sturingsindicatoren én dat deze congruent zijn met elkaar. Vervolgens is 

de vraag of de programmaorganisatie op de goede weg is, waar het beter kan en waar moet worden bijgestuurd. 

In de volgende figuur is een overzicht gegeven van sturingsvragen die moeten worden gesteld.  

 

 

 

Op al deze aspecten hoog scoren (én snel en efficiënt, etc. willen zijn) is vrijwel onmogelijk. Het is nodig om focus 

aan te brengen. Dat blijkt in de praktijk niet makkelijk: de eisen zijn eerder talrijk en tegenstrijdig. De opgave voor 

de programmadirecteur is om met de bestuurlijk opdrachtgever te komen tot een coherente, te managen set te 

komen: wat is in de betreffende fase nu écht belangrijk?  

Voor het programma Floriade Almere 2022 ziet voor het aankomende halfjaar de prioriteitenlijst er als volgt uit:  

1) doeltreffendheid (richten op beoogde effecten);  

2) haalbaarheid (meer financiële inbreng van derden);  

3) flexibiliteit (meer ruimte voor ideeën van derden in het kader van de kansenstrategie);  

4) tempo (sturen op mijlpaalproducten kritieke pad);  

5) efficiëncy (verhouding kosten/baten). 

De programmaorganisatie heeft tot taak om data over de voortgang te verzamelen, te analyseren, te vergelijken 

met het plan, rapportages samen te stellen en aan de programmadirecteur voorstellen te doen voor bijsturing.  

Het inventariseren van kansen en bedreigingen is daarbij van belang. Cruciaal is vervolgens te bepalen welke 

prioritair zijn.  

  

Aan de hand van de inzichten over de voortgang kan worden besloten of en zo ja welke maatregelen nodig zijn 

om het programma of de inspanningen (bij) te sturen. Sommige maatregelen vergen besluitvorming door de 

portefeuillehouder of het college. De programmadirecteur doet dan een voorstel.  
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Rapportages kernprojecten en gerelateerde programma’s 

De programmamanagers bespreken periodiek de voortgang van elke project / gerelateerd programma met de 

betreffende projectleider. Referentiekader voor de gesprekken zijn de samenwerkingsafspraken die met elke 

projectleider worden c.q. zijn gemaakt. Periodiek rapporteert de deelprogrammamanager schriftelijk aan het 

Kernteam ZPO over de voortgang van de individuele projecten en gerelateerde programma’s.  

Onderwerpen zijn tenminste tijd (kritieke tijdpad), kosten-baten (inzet uren en middelen i.r.t. doelbereik), 

haalbaarheid (forecast haalbaarheid beoogde effecten), flexibiliteit (ruimte voor kansen, wegnemen 

belemmeringen), de planning en informatie en communicatie (transparantie, storytelling, relevante 

gebeurtenissen). 

Integrale sturingsrapportage 

De Programmadirecteur Floriade stelt, in samenwerking met de ZPO-

medewerkers, op basis van voornoemde rapportages elk kwartaal een 

integrale sturingsrapportage op voor Floriade Almere 2022. Naast de 

relevante monitorings- en sturingsinformatie beschrijft de kwartaalrapportage 

ook de belangrijkste gebeurtenissen van het voorgaande kwartaal alsmede 

de belangrijkste highlights voor het komende kwartaal met een doorkijk naar 

een half jaar.     

 

 

 

 



Page 30 of 36 

 

Taken en competenties functionarissen ZPO 

 

Deelprogrammamanager Floriade (algemeen)  

 

Over Floriade Almere 2022 

Het college heeft zich  –op uitnodiging van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR)- op 28 juni 2012 gekandideerd 

voor de wereldexpositie Floriade 2022, nadat zij hiertoe gemachtigd was door de gemeenteraad. Op basis van het 

Bidbook zoals uitgebracht door het college heeft de NTR de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade op 24 

september 2012 gegund aan de gemeente Almere. De Floriade is de aanzet voor de ontwikkeling van een 

stadswijk van de toekomst – Almere Floriade genaamd, een binnenstedelijke ontwikkeling aan het Weerwater, 

een groene tegenhanger voor het ‘rode’ stadscentrum aan de overkant.  

De wereldtuinbouwtentoonstelling en de gebiedsontwikkeling onderscheiden zich op twee punten.  

1. Het Floriadeterrein is een ‘levend laboratorium’ (living lab) waar nieuwe technologieën (op het gebied van 

energie, water, afval, voedsel, mobiliteit) continu worden onderzocht en toegepast. Het is de bedoeling om 

tot ontdekkingen en innovaties te komen die in 2022 zo actueel mogelijk zijn.  

2. Beiden komen – naast overheidsinvesteringen – nadrukkelijk tot stand op basis van initiatieven en 

investeringen door marktpartijen, particulieren en kennisinstellingen. 

De Programmaorganisatie 

Er wordt binnen de gemeente Almere een zelfstandige programma organisatie (ZPO) opgericht onder leiding van 

de Programmadirecteur Floriade. De ZPO heeft een belangrijke stimulerende en agenderende rol voor het 

realiseren van de ambities en doelen met betrekking tot de Floriade en toekomstige stadswijk (op alle 

schaalniveaus). 

De ZPO: 

- Krijgt een opdrachtgevende rol als het gaat om onder meer de gebiedsinrichting en de kansenstrategie 

(kernprojecten voor de ZPO) 

- Is een belangrijke samenwerkingspartner voor gerelateerde programma’s en projecten. 

- Wordt ambtelijk aangestuurd door een programmateam, bestaande uit de programmadirecteur Floriade en 

zes deelprogrammamanagers. 

- De ZPO draagt in afstemming met de managementgroep (Programmadirecteur Floriade, Directeur Floriade 

BV en programmamanager provinciaal uitvoeringsprogramma Floriade van de provincie Flevoland) zorg 

voor integrale sturingsrapportages.  

 

De functie 

Binnen het programma Floriade bestaan er zes deelprogramma’s. Voor het deelprogramma …. zijn wij op zoek 

naar een deelprogrammamanager. De deelprogrammamanager heeft een coördinerende rol en bewaakt de 

samenwerkingsafspraken die met de opdrachtleiders worden cq zijn gemaakt. De deelprogrammamanager is 

verantwoordelijk voor het stimuleren van gedeelde inspiratie en betrokkenheid binnen het team van 

opdrachtleiders. Hij of zij zorgt voor engagement voor de ambitie en doelen binnen het deelprogrammateam, 

zorgt voor teamvorming binnen het deelprogrammateam en effectieve samenwerking met externe partners en 

marktpartijen.  Hij of zij werkt de ambitie, doelen en strategie van het deelprogramma verder uit en ziet erop toe 

dat de inspanningen (projecten) van de opdrachtleiders leiden tot de beoogde effecten. Met behulp van 

informatie van de opdrachtleiders houdt de deelprogrammamanager de voortang in de gaten en hij of zij zorgt 

samen met de opdrachtleiders voor periodieke voortgangsrapportages.  
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Taken en verantwoordelijkheden 

- Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen kernprojecten en gerelateerde 

projecten binnen de gemeentelijke organisatie in beeld. 

- Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding met relevante stake- en shareholders. Je 

betrekt belangrijke onderdelen van de gemeentelijke organisatie in de ontwikkeling en uitwerking van 

programmaonderdelen en projecten en legt de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort. 

- Je bent verantwoordelijk voor het maken en bewaken van samenwerkingsafspraken met opdrachtleiders 

van gerelateerde programma’s en projecten. Je monitort de voortgang op geld, organisatie, tijd, risico’s, 

informatie, communicatie, afhankelijkheden en kwaliteit. 

- Je rapporteert, in samenspraak met de opdrachtleiders, periodiek aan de Programmadirecteur Floriade 

over de voortgang van het deelprogramma. Daarnaast informeer je andere belanghebbenden periodiek. 

- Je hebt periodiek overleg met opdrachtleiders over de voortgang en signaleert relevante kansen, 

knelpunten en/of risico’s.  

- Je bewaakt de verbinding tussen de programmaonderdelen. 

- Je bewaakt of de projecten binnen je deelprogramma leiden tot de gewenste resultaten en doet waar 

nodig voorstellen aan de programmadirecteur tot het bijsturen, starten en/of stoppen van projecten.  

- Je adviseert en ondersteunt de Programmadirecteur Floriade in de voorbereiding van voorstellen aan het 

bestuur. 

- Je bent lid van het Kernteam. In het Kernteam breng je de verbanden tussen de verschillende sporen van 

Floriade Almere 2022 samen. 

- Je bent agenda-lid van de Managementgroep Floriade.  

Profiel 

- Academisch werk- en denkniveau. 

- Je bent sterk analytisch, proactief en innovatief. 

- Je bent een netwerker pur sang.  

- Daarnaast ben je verbindend, heb je een sterk organiserend vermogen en ben je resultaatgericht, creatief 

en stressbestendig.  

- Je bent een echte kans-denker en kunt out-of-the box denken.  

- Je kunt goed sturen, strategisch adviseren, plannen en structureren. 

- Je bent een inspirerende persoonlijkheid met natuurlijk gezag. 

- Je geeft op een coachende manier leiding.  

Vaardigheden 

- Je bent een stevige programmamanager en hebt een ruime ervaring op het gebied van …… Je bent 

vaardig in programmatisch en effectgericht werken in een lokale overheidsorganisatie.  

- Je hebt ruime kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

- Je bent vaardig in het detecteren en in kaart brengen van de juiste netwerken en eventuele 

samenwerkingspartners. 

- Je bent vaardig in het omzetten van marktkansen naar concrete realistische projecten met een 

toegevoegde waarde voor het programma. 

- Je bent vaardig in het schrijven van voortgangsrapportages met gebruikmaking van storytelling.  

- Je kunt sturen vanuit een adviserende rol. 

- Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke presentatie. 
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Integrale Planner 

Over Floriade Almere 2022 

Het college heeft zich  –op uitnodiging van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR)- op 28 juni 2012 gekandideerd 

voor de wereldexpositie Floriade 2022, nadat zij hiertoe gemachtigd was door de gemeenteraad. Op basis van het 

Bidbook zoals uitgebracht door het college heeft de NTR de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade op 24 

september 2012 gegund aan de gemeente Almere. De Floriade is de aanzet voor de ontwikkeling van een 

stadswijk van de toekomst – Almere Floriade genaamd, een binnenstedelijke ontwikkeling aan het Weerwater, 

een groene tegenhanger voor het ‘rode’ stadscentrum aan de overkant.  

De wereldtuinbouwtentoonstelling en de gebiedsontwikkeling onderscheiden zich op twee punten.  

1. Het Floriadeterrein is een ‘levend laboratorium’ (living lab) waar nieuwe technologieën (op het gebied van 

energie, water, afval, voedsel, mobiliteit) continu worden onderzocht en toegepast. Het is de bedoeling om 

tot ontdekkingen en innovaties te komen die in 2022 zo actueel mogelijk zijn.  

2. Beiden komen – naast overheidsinvesteringen – nadrukkelijk tot stand op basis van initiatieven en 

investeringen door marktpartijen, particulieren en kennisinstellingen. 

De Programmaorganisatie 

Er wordt binnen de gemeente Almere een zelfstandige programma organisatie (ZPO) opgericht onder leiding van 

de Programmadirecteur Floriade. De ZPO heeft een belangrijke stimulerende en agenderende rol voor het 

realiseren van de ambities en doelen met betrekking tot de Floriade en toekomstige stadswijk (op alle 

schaalniveaus). 

De ZPO: 

- Krijgt een opdrachtgevende rol als het gaat om onder meer de gebiedsinrichting en de kansenstrategie 

(kernprojecten voor de ZPO) 

- Is een belangrijke samenwerkingspartner voor gerelateerde programma’s en projecten. 

- Wordt ambtelijk aangestuurd door een programmateam, bestaande uit de programmadirecteur Floriade en 

zes deelprogrammamanagers. 

- De programmadirecteur wordt ondersteund door een staf. 

- De ZPO draagt in afstemming met de managementgroep (Programmadirecteur Floriade, Directeur Floriade 

BV en programmamanager provinciaal uitvoeringsprogramma Floriade van de provincie Flevoland) zorg 

voor integrale sturingsrapportages.  

 

Functie 

Onderdeel van de staf van de ZPO, is een integrale planner. De integrale planner is verantwoordelijk voor het 

formuleren en realiseren van een integrale, probabilistische planning voor het programma Floriade (inclusief 

gerelateerde programma’s en projecten). De integrale planner is tevens strategisch adviseur voor de 

Programmadirecteur en de deelprogrammamanagers, met betrekking tot de planning en bijbehorende kansen, 

risico’s en beheersmaatregelen.  

 

Takenpakket 

- Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen kernprojecten en gerelateerde projecten 

binnen de integrale planning in beeld. 

- Je overziet de integrale opgave van begin tot eind en bent vanuit planningsoptiek de spin in het web tussen 

alle disciplines. 

- Je maakt een probabilistische planning met brengt de onzekerheidsmarges in beeld. 

- Je verschaft inzicht in de haalbaarheid van de einddatum en mijlpalen van het programma. 

- Je geeft inzicht door de activiteiten te structureren en doorlooptijden en afhankelijkheden in beeld te 

brengen.  
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- Je adviseert het programma over programma-activiteiten in de tijd, over het kritieke pad en over mogelijke 

alternatieven daarvoor.  

- Je geeft advies aan de programmadirecteur over het verkleinen van de onzekerheidsmarges en benoemt de 

meest prioritaire beheersmaatregelen.  

- Je bent agenda-lid van de Managementgroep Floriade 

- Je bent lid van het Programmateam Floriade.  

Profiel 

- Academisch werk- en denkniveau. 

- Je bent sterk analytisch, proactief en innovatief. 

- Je kunt goed strategisch adviseren, plannen en structureren. 

- Je hebt natuurlijk gezag. 

Vaardigheden 

- Je hebt ruime ervaring met het maken van integrale, probabilistische planningen 

- Je hebt ruime kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

- Je kunt complexe opgaven goed herleiden tot heldere beslisinformatie.  

- Je kunt je expertise gebruiken om te structureren, te ontrafelen en te adviseren.  

- Je hebt ervaring met werken vanuit opdracht gevende kant binnen gemeentelijke gebiedsontwikkeling.  

- Je hebt ervaring met de combinatie vastgoed/kaveluitgifte en civiele/uitvoeringsactiviteiten 
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Relatiemanager overheden 

Over Floriade Almere 2022 

Het college heeft zich  –op uitnodiging van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR)- op 28 juni 2012 gekandideerd 

voor de wereldexpositie Floriade 2022, nadat zij hiertoe gemachtigd was door de gemeenteraad. Op basis van het 

Bidbook zoals uitgebracht door het college heeft de NTR de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade op 24 

september 2012 gegund aan de gemeente Almere. De Floriade is de aanzet voor de ontwikkeling van een 

stadswijk van de toekomst – Almere Floriade genaamd, een binnenstedelijke ontwikkeling aan het Weerwater, 

een groene tegenhanger voor het ‘rode’ stadscentrum aan de overkant.  

De wereldtuinbouwtentoonstelling en de gebiedsontwikkeling onderscheiden zich op twee punten.  

1. Het Floriadeterrein is een ‘levend laboratorium’ (living lab) waar nieuwe technologieën (op het gebied van 

energie, water, afval, voedsel, mobiliteit) continu worden onderzocht en toegepast. Het is de bedoeling om 

tot ontdekkingen en innovaties te komen die in 2022 zo actueel mogelijk zijn.  

2. Beiden komen – naast overheidsinvesteringen – nadrukkelijk tot stand op basis van initiatieven en 

investeringen door marktpartijen, particulieren en kennisinstellingen. 

De Programmaorganisatie 

Er wordt binnen de gemeente Almere een zelfstandige programma organisatie (ZPO) opgericht onder leiding van 

de Programmadirecteur Floriade. De ZPO heeft een belangrijke stimulerende en agenderende rol voor het 

realiseren van de ambities en doelen met betrekking tot de Floriade en toekomstige stadswijk (op alle 

schaalniveaus). 

De ZPO: 

- Krijgt een opdracht gevende rol als het gaat om onder meer de gebiedsinrichting en de kansenstrategie 

(kernprojecten voor de ZPO) 

- Is een belangrijke samenwerkingspartner voor gerelateerde programma’s en projecten. 

- Wordt ambtelijk aangestuurd door een programmateam, bestaande uit de programmadirecteur Floriade en 

zes deelprogrammamanagers. 

- De programmadirecteur wordt ondersteund door een staf. 

- De ZPO draagt in afstemming met de managementgroep (Programmadirecteur Floriade, Directeur Floriade 

BV en programmamanager provinciaal uitvoeringsprogramma Floriade van de provincie Flevoland) zorg 

voor integrale sturingsrapportages.  

 

Functie 

Onderdeel van de staf van het programma Floriade, is een relatiemanager overheden. De relatiemanager 

overheden is verantwoordelijk voor het meebepalen van strategieën om de organisatiedoelen te bereiken, daarbij 

voortdurend op zoek gaand naar financiële middelen ten behoeve van lopende en nieuwe initiatieven.  De 

relatiemanager overheden is expert in het koppelen van plannen en ambities van publieke partners aan de 

plannen en ambities van het programma Floriade 2022.  

 

Takenpakket 

- Je bent proactief in het vermarkten van Floriade Almere 2022 

- Je signaleert en benadert kansrijke publieke partners en fondsen. 

- Je analyseert en doorziet de belangen van potentiele partners en weet deze belangen aan het programma van 

de Floriade te koppelen.  

- Je draagt zorg van relatiebeheer met publieke partners en hebt daarin oog voor hun belangen. 

- Je bewaakt dat de belangen van de publieke partners binnen het programma behartigd worden.  

- Je bent verantwoordelijk voor het maken afspraken over de samenwerking met deze partners en de 

financiële bijdragen daarin.  

- Je draagt zorg voor subsidieaanvragen, tussentijds contact met de subsidieverlener en monitort de resultaten.  
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Profiel 

- Je hebt HBO of academisch werk- en denkniveau.  

- Je bent een netwerker pur sang 

- Je hebt een relevant bestuurlijk netwerk  

- Je bent een kansen-denker 

- Je hebt een overtuigende en inspirerende persoonlijkheid 

- Je hebt affiniteit met het thema growing green cities 

Vaardigheden 

- Je hebt ervaring binnen verschillende schaalniveaus van de overheid.  

- Je hebt ervaring met het binnenhalen van subsidies. 

- Je bent lobby-vaardig 

- Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke presentatie 

- Je bent thuis in de wereld van growing green cities (feeding, greening, healthying en energizing the city).  

- Je hebt kennis van relevante nationale en Europese stimuleringsfondsen  
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Nieuwe Programma organisatie FLORIADE Nieuwe Programma organisatie FLORIADE Nieuwe Programma organisatie FLORIADE Nieuwe Programma organisatie FLORIADE totalentotalentotalentotalen

beroepsnaamberoepsnaamberoepsnaamberoepsnaam ftefteftefte € € € € ftefteftefte € € € € ftefteftefte € € € € ftefteftefte € € € € ftefteftefte € € € € ftefteftefte € € € € ftefteftefte € € € € 

Programmadirecteur Floriade 1,0 132.000            1,0 132.000            1,0 132.000            1,0 132.000            1,0 132.000            1,0 132.000            0,5 66.000               858.000             

Programmasecretaris / Bestuursadviseur 2,0 196.000            2,0 196.000            2,0 196.000            2,0 196.000            2,0 196.000            2,0 196.000            1,0 98.000               1.274.000          

Communicatie 2,2 207.000            2,2 207.000            2,2 207.000            2,2 207.000            2,2 207.000            2,2 207.000            0,6 55.000               1.297.000          

Control / Jurist 2,5 242.000            2,5 242.000            2,5 242.000            2,5 242.000            2,5 242.000            2,5 242.000            1,1 102.000             1.554.000          

Projectondersteuning 1,8 99.000              1,8 99.000              1,8 99.000              1,8 99.000              1,8 99.000              1,8 99.000              1,3 73.000               667.000             

Relatiemanager Overheden  (bijdrage/Subs) 1,0 111.000            1,0 111.000            1,0 111.000            1,0 111.000            0,6 67.000              0,0 -                       0,0 -                        511.000             

Adviseur Energie en Circulaire economie 0,6 57.000              0,6 57.000              0,6 57.000              0,6 57.000              0,6 57.000              0,0 -                       0,0 -                        285.000             

PM Kansenstrategie / Initiatieven / Kennis & Innovatie 1,6 162.000            1,6 162.000            1,4 142.000            0,6 61.000              0,6 61.000              0,4 41.000              0,0 -                        629.000             

PM Veiligheid en bereikbaarheid Expo 0,6 61.000              0,6 61.000              0,8 81.000              1,0 102.000            1,0 102.000            0,6 61.000              0,0 -                        468.000             

PM Economie en Toerisme / Werkbedrijf 1,3 132.000            1,3 132.000            1,3 132.000            1,3 132.000            1,5 153.000            1,1 112.000            0,4 41.000               834.000             

PM/Programmamedewerker G rowing Green Cities 1,5 135.000            1,5 135.000            1,5 135.000            1,5 135.000            1,5 135.000            1,5 135.000            0,0 -                        810.000             

Comm. /Planning/Risicomanagement etc. 586.000            586.000            586.000            586.000            586.000            586.000            175.000             3.691.000          

Overheadbudgetten 116.000            116.000            116.000            111.000            105.000            89.000              62.000               715.000             

16,116,116,116,1 2.236.0002.236.0002.236.0002.236.000                                    16,116,116,116,1 2.236.0002.236.0002.236.0002.236.000                                    16,116,116,116,1 2.236.0002.236.0002.236.0002.236.000                                    15,515,515,515,5 2.171.0002.171.0002.171.0002.171.000                                    15,315,315,315,3 2.142.0002.142.0002.142.0002.142.000                                    13,113,113,113,1 1.900.0001.900.0001.900.0001.900.000                                    4,94,94,94,9 672.000672.000672.000672.000                                                    13.593.00013.593.00013.593.00013.593.000                                

Dekking vanuit BC Masterplan -495.000          -320.000          -235.000          -235.000          -235.000          -235.000          -210.000           -1.965.000        

16,116,116,116,1 1.741.0001.741.0001.741.0001.741.000                                    16,116,116,116,1 1.916.0001.916.0001.916.0001.916.000                                    16,116,116,116,1 2.001.0002.001.0002.001.0002.001.000                                    15,515,515,515,5 1.936.0001.936.0001.936.0001.936.000                                    15,315,315,315,3 1.907.0001.907.0001.907.0001.907.000                                    13,113,113,113,1 1.665.0001.665.0001.665.0001.665.000                                    4,94,94,94,9 462.000462.000462.000462.000                                                    11.628.00011.628.00011.628.00011.628.000                                

Dekking uit bestaande functies of bestaand budget -940.000          -940.000          -940.000          -920.000          -941.000          -820.000          -287.000           -5.788.000        

Dekking herprioritering organisatie / V erzilveren -226.000          -226.000          -226.000          -221.000          -215.000          -202.000          -147.000           -1.463.000        

16,116,116,116,1 575.000575.000575.000575.000                                                16,116,116,116,1 750.000750.000750.000750.000                                                16,116,116,116,1 835.000835.000835.000835.000                                                15,515,515,515,5 795.000795.000795.000795.000                                                15,315,315,315,3 751.000751.000751.000751.000                                                13,113,113,113,1 643.000643.000643.000643.000                                                4,94,94,94,9 28.00028.00028.00028.000                                                            4.377.0004.377.0004.377.0004.377.000                                        

2023202320232023

DirecteurDirecteurDirecteurDirecteur

Staf:Staf:Staf:Staf:
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