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“The secret of getting ahead is getting started.”
- Mark Twain
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Opdracht van de provincie Flevoland

“Ontwikkel een succesvol B2B aanbod Food Forum Floriade 2022.”

Doelen:
Flevoland als vestigingslocatie promoten, voor zowel nationale als internationale bedrijven.
De Floriade als basis voor het ontwikkelen van een kennis-innovatieagenda voor de komende jaren.
Uitdragen nationale en regionale ontwikkelingen Agro Food & Circulair.
Maximale economische impact van het programma op de ontwikkeling van de regio



Uitkomsten vooronderzoek vertrekpunt programmering
“Bedrijven zijn trots op Flevoland.”

Bedrijven willen profiteren van de meerwaarde van de Floriade (conversie);
Bedrijven actief informeren en betrekken bij de invulling van het programma;
Thema’s Floriade koppelen aan sectoren en bedrijven
Bedrijven zijn internationaal (EU én daarbuiten) georiënteerd;
Bedrijven willen laten zien ‘hoe goed men bezig is’, maar geen ‘museum’;
Bedrijven willen kunnen netwerken met (toekomstige) relaties en ‘influencers’;
Bedrijven willen dicht bij hun productgroep of eigen sector blijven (en niet individueel participeren);
Flexibele programmering.



Officiële delegaties
• Small
• Medium
• Full

Consumenten Business-to-business
• B2B Events
• Tour de Provence

Taskforce voor succesvolle uitvoering programma
Regierol Horizon Flevoland

Prognose 2.000.000 bezoekers 
waarvan 10% zakelijk



Hoe ziet het B2B programma eruit?
Van analyse naar concept

Flevolandse bedrijven worden ‘op maat’ gekoppeld aan bestaande paviljoens/initiatieven met aansluitende 

(sub) thema’s.

Er worden thematische events georganiseerd, aansluitend bij het bedrijfsleven. 

Tour de Provence naar deelnemende bedrijven (en gemeenten).

Koppeling B2B programma Food Forum Floriade aan Europese evenementen.

Zakelijk VVV-reisbureau voor op maat programma’s voor delegaties binnen en buiten de muren van de 

Floriade.

Horizon Flevoland neemt de regie in de programmering.



Flexibele programmering
62 evenementen gedurende 6 maanden binnen en buiten de Floriade

< 25 deelnemers
25-50 deelnemers
50 – 100 deelnemers

Focus op integrale programmering op basis van
4 thema’s Floriade:

Feeding the city
Healthying the city
Greening the city
Energising the city



Subthema’s afgestemd op Flevolands bedrijfsleven
Korte keten*
Gezonde voeding
Leefomgeving
Eiwittransitie*
Inhoudsstoffen
Digitalisering
Robotisering*
Biologisch telen
Logistiek
Circulair bouwen
Energie/water*
Strokenteelt*

Aangevuld met focusgebieden gemeenten
Innovaties van en door Flevolands bedrijfsleven worden
Gekoppeld aan de subthema’s

*) belangrijkste thema’s Flevofood



Wat mag je van Horizon Flevoland verwachten
- Here to help -

Ondersteuning met resources bij programmeren en 

uitvoeren evenement;

Huur locatie ten behoeve van evenement inclusief 

catering (koffie- en thee arrangement);

Huur bus in geval van bedrijfsbezoeken (Tour de 

provence);

Marketing- en communicatie via kanalen Horizon 

Flevoland om evenement te promoten;

Evenement wordt opgenomen in programmering 

en app;

Afhankelijk van evenement eventueel video 

rapportage, persbericht of streaming evenement.



Evenementen kalender 

& informatie over 

evenement beschikbaar via 

web en app.

Sorteren evenementen op 

thema’s Floriade of zoeken 

op tags.

Matchmaking tussen 

bezoekers, deelnemers, 

partners en Flevolands 

bedrijfsleven.

App biedt podium voor 

Flevolands bedrijfsleven.



Voorbeelden programmering I

Greening the City
Start met bijeenkomst en ronde tafeldiscussie in FoodForum met bijvoorbeeld gastspreker Aeres Hogeschool 
en genodigden van Platform Circulair Flevoland.
Gevolgd door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken aan Flestic Dronten om productieproces te zien van eerste bio 
based waterbidon ter wereld, Waterman Onions die bezig is om van restromen (uienloof) circulaire pallets te 
ontwikkelen en bezoek aan agrarisch bedrijf Van der Knijf die reststromen omzetten in groen gas.

Healthying the City
Dag van de inhoudsstoffen.
Congres ‘medicinale cannnabis’ georganiseerd door Bedrocan.
Aansluitend presentatie Europees onderzoek naar planten met krachtige inhoudsstoffen (Green Health 
Solutions).
Bedrijfsbezoek VNK Herbs Biddinghuizen, CO2 extractie met Valeriaan en Echinacea.
Medicinale cannabis en Sopropo plant in kas Floriadeterrein.



Voorbeelden programmering II

Feeding the city
Thema bijeenkomst Potatobility in samenwerking met Agro Food cluster NOP en gastspreker uit 
voorbeeldbedrijf.
Deelnemers RVO en leden Agrofood Cluster.
Aansluitend bustour naar proefvelden NOP.

Energizing the city
• Event over waterstof georganiseerd met een bedrijf op Urk.
• Deelnemers potentiele gebruikers van waterstof en overheid.
• Aansluitend bustour waterstofstation en voorbeeld van toepassing waterstof in duurzame woningbouw.



Samenwerking in de regio
“ de trein is vertrokken en rijdt…..”

Mogelijkheden om eigen events en innovatieve bedrijven in te brengen in de programmering
Belangrijke rol voor bedrijfskringen en gemeenten.

Gesprekken met Urk over thematische evenementen gekoppeld aan bijvoorbeeld voedselwinning op zee en blue 
farming (Feeding the city)
Samen met gemeente Zeewolde koplopers benoemd waarmee evenementen worden ontwikkeld met fpcus op 
duurzaam/korte keten maar ook Greening the City in combinatie met bijvoorbeeld de Tulpenroute
In samenwerking met gemeente Almere matchmaking Almeers bedrijfsleven en inkomende handelsdelegaties

Kennisinstellingen (b.v. WUR en Aeres) en lokale en regionale samenwerkingsverbanden, denk aan bijvoorbeeld 
Flevofood
Minder evenementen = minder impact.
Programmering is flexibel maar hoe eerder opgestapt in de trein hoe meer rendement.

Vragen:
Ronald Talen, projectmanager B2B programma Floriade
ronald@horizonflevoland.nl
0650406961
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Postbus 123, 8200 AC Lelystad
+31 320 286 794 
info@horizonflevoland.nl
www.horizonflevoland.nl


