
 
 

De Floriade van 2022 in het hart van de Nederlandse new town Almere combineert het 

beste van twee werelden: de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector en 

het streven van Almere om een ‘groene’ stad te zijn, een Green City. Op de Floriade van 

2022 komen de agenda’s van beide werelden samen. Daarbij gaat het over Feeding the 

city, Greening the city, Energizing the City en Healthying the City. De Floriade is de 

aanzet voor de ontwikkeling van een stadswijk van de toekomst, waar innovatieve 

oplossingen voor stad, land en water samenkomen. Maar tegelijkertijd is zij ook een 

unieke wereldtentoonstelling voor de tuinbouwsector en een toeristisch topevenement 

voor Nederland als geheel en voor Almere en Flevoland in het bijzonder. 

 

Almere groeit in de aanloop naar Floriade 2022 steeds groener. In een tien jaar durende 

dialoog met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van 

stedelijke regio’s wereldwijd, maken we van onze stad een plek die voedsel en energie 

produceert, water zuivert, afval hergebruikt en grotendeels zelfvoorzienend zal zijn. Voor 

Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar een gezamenlijke, meerjarige 

onderneming die resulteert in een blijvende legacy: een nieuwe groene stadswijk in het 

centrum van de stad, Almere Floriade. Samen groeien we daar naartoe. En inspireren we 

anderen ons te volgen. Groei mee! 

 

Voor de directievoering van de op te richten Floriade BV zoekt de Gemeente Almere een: 

  

Algemeen Directeur Floriade m/v 

 

Bent u de Algemeen Directeur die als boegbeeld, initiatiefnemer, lobbyist en leider mee 

bouwt aan het succes van de Floriade in 2022?  Kunt u de missie, plannen en ambities 

van de Gemeente Almere en de Nederlandse Tuinbouwraad ten aanzien van de Floriade 

uitvoeren en omzetten in daden? Dan zijn wij op zoek naar u! 

 

De functie 

Als Algemeen Directeur bent u eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw en 

exploitatie van een financieel, commercieel, educatief en attractief succesvolle 

Wereldexpositie in 2022. U legt hiervoor verantwoording af aan De Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders en nog te vormen Raad van Commissarissen. 

U bent een representatief boegbeeld voor de Floriade, zowel nationaal als internationaal. 

U vertegenwoordigt de Floriade bij overheden, private organisaties en instanties. Naast 

uw functie als boegbeeld van de Floriade bent u eindverantwoordelijk voor de interne 

organisatie en bent u voorzitter van het managementteam. U zet de visie van de Floriade 

om in concrete ontwikkelstrategieën en acties. U motiveert uw team optimaal om te 

zorgen voor het beste resultaat richting de start van de Floriade in 2022.  

 

 

 



 
 

Wij vragen 

- U heeft als eindverantwoordelijke aantoonbare ervaring met het leiden van grote,  

complexe projecten en/of internationale evenementen op een bedrijfsmatige 

manier, resultaatgericht en zakelijk. 

- U heeft ervaring met veranderingstrajecten, die van meerwaarde kunnen zijn voor 

de ontwikkeling van de Floriade in de komende jaren. 

- U bent bekend of heeft in elk geval affiniteit met het internationale netwerk van 

de Nederlandse tuinbouwsector en haar innovatieopgave, alsmede met de 

transitieopgave van Groene Steden 

- U bent in staat verbinding te leggen tussen diverse partijen en stakeholders 

- U heeft een ondernemende houding die gepaard gaat met uitstekende sociale 

vaardigheden en de competentie om externe netwerken op te bouwen, te 

benutten en te onderhouden. 

- U bent in staat te opereren in een krachtenveld van overheden en marktpartijen 

uit uiteenlopende branches en sectoren en bent daarin een verbinder. 

- U bent initiatiefrijk, inspirerend en doortastend. 

- U heeft een heldere visie op de Floriade en de daarmee gepaard gaande kansen 

en risico’s. 

 

Wij bieden 

Leiding geven aan de Floriade betekent werken aan een prachtig project om te komen tot 

de ideale Green City en tot een uniek evenement in 2022. Een duurzaam project waar 

zowel nationaal als internationaal vele ogen op gericht zullen zijn. Een functie waar 

afwisseling, creativiteit en uitdagingen geboden worden.  

De functie kan in deeltijd worden vervuld, maar vraagt wel om fulltime commitment. 

Datum van indiensttreding is z.s.m.  

Voor wat betreft de bezoldiging conformeert de gemeente Almere zich aan de Wet 

Normering Topinkomens. Exacte inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.  

  

Solliciteren? 

Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u ons attenderen op een mogelijke 

kandidaat, dan ontvangen wij graag uw reactie per e-mail. U kunt contact opnemen met 

Boer & Croon Management. U kunt uw sollicitatiebrief en CV versturen via het 

sollicitatieformulier t.a.v. de heer drs. S.Y. Leistra, partner Boer & Croon Management.  

 

Voor meer informatie over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Seerp 

Leistra via 06-21577245. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

Wilt u meer weten over de Floriade? Kijk dan op www.floriade.almere.nl.  

 

https://boercroon.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0Sb000000O2aN0&mediaChannel=a0Qb0000000Ihpi&formId=a0cb0000000HHoP
http://www.floriade.almere.nl/

