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Inleiding

AANLEIDING ONDERZOEK
In Almere vindt in 2022 de Floriade plaats. Nu 2022 dichterbij komt wordt de Almeerder steeds meer
geconfronteerd met de organisatie van de Floriade.

Aan Johnny Wonder is gevraagd mee te denken hoe dit beter kan. Door middel van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek wordt inzicht verkregen in de publieke opinie rondom de Floriade, welke thema’s er
leven en hoe de gemeente hier in haar communicatie op in kan springen. Johnny Wonder heeft Citisens
gevraagd om de uitkomsten uit de kwalitatieve focusgroepen te toetsen in een kwantitatief
publieksonderzoek.
In deze rapportage worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd.

Responsoverzicht
Ruim 2.500 inwoners hebben hun mening gegeven. 411 van
deze respondenten komen uit het panel.
Respondenten (totaal 2.563)
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Open link
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Openbare link

n.v.t.

2151
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-

2562

Het onderzoek is online uitgevoerd onder inwoners van de gemeente Almere, van 27 juni tot en met 10 juli
2017. Onze panelleden in Almere (708) hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen. 58% (411) heeft
vervolgens de vragenlijst ingevuld. Daarnaast was de vragenlijst online in te vullen via
www.almerefloriade2022.nl. Via gemeentekanalen is hier aandacht aan besteed, wat geleid heeft tot 2.151
invullers.

Samenvatting van het onderzoek
BELANGRIJKSTE RESULTATEN

UITSPLITSING: PANELLEDEN EN WIJKEN

Bekendheid Floriade in Almere

Panelleden iets minder negatief dan open link

Ruim 90% van de respondenten geeft aan te weten wat
de Floriade is en weet dat de Floriade in Almere
plaatsvindt. Daarbij moet worden aangetekend dat
mensen die niet bekend zijn met het begrip Floriade
waarschijnlijk minder snel dit onderzoek zouden invullen.

De respondenten die via de open link de vragenlijst
hebben ingevuld laten een iets negatiever beeld zien dan
de panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld.
Panelleden zijn minder uitgesproken negatief, maar ook
hier geeft nog steeds 50% aan dat zij niet positief staan
tegenover de Floriade in Almere.

Stemming over de Floriade
De meerderheid van de respondenten is niet positief over
de Floriade. Veel respondenten uiten zorgen over de
organisatie, vooral over de kosten van de Floriade en of
dit geld niet op een betere manier besteed kan worden.
Wat moet de Floriade vooral opleveren?
Kansen voor de communicatie rondom de Floriade liggen
bij het duidelijk voor het voetlicht brengen wat het
evenement oplevert. Respondenten geven aan dat de
Floriade vooral een investering moet zijn voor de jaren
erna. De Floriade zou de stad groener moeten maken en
de economie een boost moeten geven.

Dit beeld blijft overeind bij andere vragen. Zo is 51% van
de panelleden het oneens met de stelling dat de Floriade
bij Almere past. Gekeken naar alle respondenten is dit
60%
Almere Poort minder negatief1
Naast de uitsplitsing naar panelleden en open link is ook
gekeken naar verschillen tussen wijken in Almere. De
respondenten uit Almere Poort zijn veel meer verdeeld
over de Floriade: hoewel 45% negatief antwoord, geeft
ook 45% een positief antwoord op de vraag wat ze ervan
vinden dat de Floriade in Almere plaatsvindt.
1

Gezien de kleinere groep respondenten uit Almere Poort is de onzekerheidsmarge hier groter dan bij de andere
gerapporteerde resultaten. Relatief gezien is de respons uit Almere Poort wel in balans met het inwonersaantal van Almere
Poort en Almere als geheel.

Onderzoeksresultaten Floriade Almere 2022

92% van de respondenten geeft aan te weten wat de
Floriade is, 99% daarvan weet ook dat de Floriade in
Almere plaatsvindt.
1%

8% 0%

92%

Ja, dat weet ik
Enigszins, ik heb er wel eens van gehoord
Nee, ik heb er nog nooit van gehoord

Vraag: Weet u wat de Floriade is?

99%
Ja
Nee

Vraag: Weet u dat de Floriade in 2022 in Almere plaatsvindt?

Ruim tweederde van de
respondenten is tevreden met
Almere als stad om in te wonen.

De meerderheid van de
respondenten is negatief over
de Floriade in Almere.
Panelleden zijn genuanceerder over de Floriade, maar de helft
is nog steeds negatief.
Alle respondenten

Panelleden
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40%

35%

33%

20%
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Vraag: Bent u tevreden met Almere als stad om in te wonen?

17%

10%10%

11%

18%

15%16%
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Vraag: Wat vindt u ervan dat de Floriade in 2022 in Almere plaatsvindt?

De belangrijkste associaties bij de Floriade zijn:
1) groen en ruimte
2) investeringen in de stad
3)een nieuwe stadswijk
Groen en ruimte

33%

Investeringen in de stad

26%

Een nieuwe stadswijk

25%

Werkgelegenheid voor Almere

24%

Innovatie

17%

Beter zorgen voor de aarde

10%

Pionieren
De jeugd

8%
3%

Weet ik niet / geen mening

Vraag: Als ik aan de Floriade denk, dan denk ik aan...
Maximaal drie antwoorden mogelijk.

31%

De meerderheid (54%) van de respondenten denkt niet dat de
Floriade bijdraagt aan de werkgelegenheid of levendigheid van de
stad.
Helemaal
Stellingen:
De Floriade draagt bij aan de
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De Floriade draagt bij aan de levendigheid
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Ruim twee derde van de respondenten (70%) is niet trots op het
feit dat Almere de Floriade organiseert.
-

Panelleden zijn minder uitgesproken op de stelling ‘De Floriade past bij Almere’.
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‘De Floriade draagt bij aan de werkgelegenheid voor de stad’
uitgesplitst naar Mosaicgroep2
De Mosaicgroepen met veel jongeren en minder welgestelden zijn het vaker oneens met de stelling dat de Floriade bijdraagt aan de
werkgelegenheid.
(helemaal)
oneens

(helemaal)
eens

Goed Stadsleven
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Samen Starten

60%

Rijpe Middenklasse
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Jonge Digitalen

55%

14%

31%

Welverdiend Genieten

55%

15%

30%

Modale Koopgezinnen

54%

14%

51%

21%

Sociale Huurders

2Voor

meer informatie over de Mosaicgroepen zie onderzoeksverantwoording
In de bijlage is een korte omschrijving van de groepen opgenomen.
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Kind en Carrière

50%

13%

Elitaire Topklasse

50%

8%

42%

46%

12%

42%

45%

14%

41%

Gouden Rand
Vrijheid en Ruimte

38%

85% van de respondenten heeft zorgen over de organisatie van de
Floriade. De meest genoemde zorg is hoeveel geld de Floriade kost.
-

Respondenten uit Almere Poort maken zich minder vaak zorgen.
Respondenten uit Almere Haven geven vaker aan zich zorgen te maken over de gevolgen van de Floriade voor het huidige groen.
Panelleden hebben minder vaak de zorg dat de Floriade ten koste gaat van het huidige groen in de stad.
89%

Alle respondenten

De Floriade kost Almere teveel geld

13%
69%

Het geld voor de Floriade zou in de stad
geïnvesteerd moeten worden
Ja, over…

87%
Ja

Nee

Almere Poort

De Floriade gaat ten koste van het
huidige groen in de stad

Alle respondenten
Panelleden

51%
42%
65%

Almere Haven

41%
De Floriade is er niet voor de Almeerder

Ik voel me niet voldoende geïnformeerd
over de Floriade

16%

28%
26%

72%

Anders, namelijk …

Vraag: Maakt u zich zorgen over de

Vraag: Welke zorgen heeft u over de organisatie?

organisatie van de Floriade in Almere?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de Floriade
vooral de leefomgeving moet verbeteren, ook voor de jaren na het
evenement.
De Floriade moet vooral…
Werkgelegenheid stimuleren
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Almere (inter)nationaal op
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De leefomgeving (bv het
stationsgebied) verbeteren

de kaart zetten
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Een mooi evenement zijn
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Een verbetering zijn voor
de jaren erna
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65%

De Floriade zou volgens de respondenten vooral gericht moeten zijn
op het groener maken van de stad en de economie vooruit helpen.
De Floriade moet vooral…

Almere groener maken
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stadsontwikkeling
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De Almeerse economie

Almere veiliger maken
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13%

14%

30%
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De natuur in Almere
verbeteren

iets opleveren
40%

30%

Uitgesplitst naar wijken: ‘De Floriade moet vooral…’
- De meerderheid van de respondenten in Almere Hout en Almere Poort geven aan dat de Floriade vooral de Almeerse economie wat moet
opleveren. De overige wijken in Almere zijn hierover minder uitgesproken.
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Veruit de meeste respondenten volgen het nieuws over de Floriade
(93%). De belangrijkste bron is lokaal nieuws.
Ja, via lokale kranten

61%

Ja, via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram)

49%

Ja, via officiële kanalen van de gemeente (site, social media)

47%

Ja, via lokale/regionale tv

41%

Ja, als het in het nationale nieuws komt

27%

Ja, via vrienden/kennissen/collega’s of familie

Anders namelijk

Nee, ik volg geen nieuws over de Floriade

Vraag: Volgt u nieuws over de Floriade 2022?
Meerdere antwoorden mogelijk.
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5%

7%

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksverantwoording
ONDERZOEKSVERANTWOORDING

CITISENS EN MOSAIC

Voor dit online onderzoek zijn 708 leden van het
MijnStem-panel in Almere per mail uitgenodigd om deel
te nemen. Daarnaast is het onderzoek via de openlink
www.almerefloriade2022.nl beschikbaar gemaakt voor
alle inwoners van Almere.

Als Citisens zijn we gelicenseerd om te werken met de
Whooz Mosaic dataset.

Het onderzoek liep van 27 juni tot en met 10 juli. De
gemeente heeft via haar eigen kanalen en lokale media
aandacht gevraagd voor het onderzoek. Via een aantal
verificatiemethoden is gecontroleerd dat alleen invullers
vanuit de gemeente Almere maar één keer mee hebben
gedaan aan de vragenlijst.
De resultaten in dit rapport zijn een weergave van de
gewogen rechte tellingen van de 2.563 inwoners die
hebben deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten
zijn gewogen op sociaal-economisch profiel en zijn
representatief voor de gemeente Almere.
Daarnaast is gekeken of er significante verschillen zijn
tussen de antwoorden van panelleden en respondenten
via de open link, is gekeken naar verschillen op
wijkniveau en tussen de Mosaicgroepen. Waar aanwezig
en relevant, zijn deze verschillen gerapporteerd.
Als bijlage bij deze rapportage wordt een uitdraai van de
open antwoorden geleverd.

Mosaic classificeert elk huishouden in Nederland in één
van de 14 Mosaic Huishouden Groepen en 50 Mosaic
Huishouden subtypen. Al 25 jaar verzamelt en verrijkt
Whooz data van alle huishoudens in Nederland. Dat
maakt dat zij inmiddels inzicht hebben in welke
databronnen en methodologieën zorgen voor een
betrouwbaar segmentatiesysteem (Mosaic).
Op basis van 6-positie postcode kunnen wij daarmee in
kaart brengen wat de kenmerken zijn van de
huishoudens in een bepaald gebied. Natuurlijk is het
interessant om te weten welke ‘soort’ inwoners er in de
gemeente vertegenwoordigd zijn, want Jonge Digitalen
bereik je bijvoorbeeld maar lastig met huis-aan-huis post.
Nog relevanter wordt het als we de Mosaic dataset
combineren met andere data, zoals we ook in dit
onderzoek hebben gedaan.

UITGEVOERD DOOR CITISENS
MARKTONDERZOEK
Organisaties zoeken nieuwe vormen om het publiek
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vormen om te
hetverbinden.
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Merk jij dat ook? Dat is wat
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Citisens biedt.

Wij organiseren betrokkenheid. Met een veelzijdig team
Wij organiseren
Met een
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@citisens_nl

Citisens | door Necker van Naem
Woudenbergseweg 50
3953 MH Maarsbergen
T: 0343 820 380

Bijlage: Mosaicgroepen
GOED STADSLEVEN
Ze hebben het vrije leven, de hoogopgeleide
singles en samenwonenden van de groep
Goed Stadsleven. Ze wonen in een fijn
appartement in de grote(re) binnensteden en
met alle voorzieningen op een steenworp
afstand: de bioscoop, de winkels en de
gezellige cafés. Sommigen studeren nog
(deeltijd) en anderen zijn juist druk met hun
werk. Zij timmeren stevig aan de weg of
hebben al een mooie carrière opgebouwd.
JONGE DIGITALEN
De Jonge Digitalen doen een opleiding,
werken parttime of zijn werkzoekend. In alle
gevallen hebben ze genoeg tijd om op internet
te surfen: of dat nu gaat om het opzoeken van
informatie voor essays, het bijhouden van
social media of het inschrijven op datingsites.
Ze spelen ook met regelmaat games en
chatten met vrienden. Dit kan zowel op de
computer als via hun smartphone zijn.

STEDELIJKE BALANCEERDERS
De Stedelijke Balanceerders verschillen erg in
leeftijd, maar één ding hebben ze gemeen: ze
hebben het niet heel breed. Ze wonen alleen of
eventueel samen met partner en jong kind in een
huurwoning, midden in de stad in het Westen
van Nederland te midden van veelal nietwesterse allochtonen. Zelf hebben ze vaak ook
een andere achtergrond. Ze vinden het leven
niet altijd even makkelijk of spannend, maar
maken er het beste van.

SAMEN STARTEN
Ze staan redelijk eenvoudig in het leven, de
mensen van Samen Starten. Ze leerden elkaar op
jonge leeftijd kennen, zijn gaan samenwonen en
leiden nu een eenvoudig leven. Hij,
vrachtwagenchauffeur van beroep, kan maar
geen vaste baan vinden. Zij, hulp in de
huishouding, heeft dankzij een briefje bij de Dirk
nu een paar adresjes waar ze eens in de week
kan schoonmaken. Veel hebben ze niet om
handen, daar hebben ze simpelweg de middelen
niet voor.
MODALE KOOPGEZINNEN
Een betaalbare koopwoning, opgroeiende
kinderen en een middenklasse auto voor de deur.
Soms is er zelfs nog een baby onderweg. Bij
deze groep staat het gezinsleven dan ook
centraal en dat uit zich op veel manieren. Van de
kinder- en mammatijdschriften die op de deurmat
vallen tot de uitstapjes naar pretparken, de
aanwezigheid van spelcomputers en de
aankopen via internet voor het gemak en de
tijdsbesparing.
KIND EN CARRIÈRE
De mensen van Kind en Carrière schipperen
continu tussen hun werk en hun thuis. Ze zijn
druk bezig met hun carrière en investeren
daarin ook tijd, maar proberen daarnaast een
gezinsleven op te bouwen. De kinderen zitten
overdag op de opvang of op school; ’s avonds
praat iedereen elkaar bij aan de gezinstafel.
In het weekend is het tijd voor ontspanning,
hoewel de computer soms ook nog even
aangaat.

Bijlage: Mosaicgroepen
SOCIALE HUURDERS
De Sociale Huurders zijn alleenstaanden of
stellen van middelbare leeftijd, die een
eenvoudige woning van een woningcorporatie
huren. Ze zijn laag opgeleid, een groot deel
werkt niet (meer) of anders parttime. Ze
hebben het niet breed. De dagelijkse sores
bestaan uit het rondkomen, het huis
schoonmaken, de hond uitlaten en wat
boodschappen doen. Verder hebben ze niet
veel omhanden op wat sociale contacten na.
RIJPE MIDDENKLASSE
Deze middenklasse senioren van vijftig jaar en
ouder behoren tot de Rijpe Middenklasse. Ze
hebben hun leven goed op de rit en doen hun
ding. Ze gaan naar het werk (of zijn al met
pensioen), houden hun huis op orde en
onderhouden banden met familie en vrienden.
Verder doen ze hun boodschappen, gaan ze
eens per jaar op vakantie en dat is het. De
Rijpe Middenklasse vraagt ook niet meer van
het leven.
VRIJHEID EN RUIMTE
De gezinnen van Vrijheid en Ruimte hebben het
prima voor elkaar. Ze hebben kinderen die vaak
al uit de luiers zijn, ze wonen in ruim opgezette
gemeenten en ze bezitten een (half-)vrijstaande
koopwoning. In de tuin staat een groot
speeltoestel met een glijbaan en schommel,
maar ook op straat is het redelijk rustig. Ruimte
en vrijheid genoeg voor de kinderen om
ongestoord te spelen, terwijl de ouders vanuit
het keukenraam een oogje in het zeil houden.

GOUDEN RAND
Het leven van de groep Gouden Rand heeft een
gouden randje. Ze hebben het financieel goed op
orde, bezitten een ruime twee-onder-eenkapwoning of vrijstaand huis en wonen in de
duurdere gemeenten zoals Laren en Bunnik. Ook
zijn ze getrouwd en hebben ze in sommige
gevallen nog thuiswonende kinderen. Kortom, de
Gouden Rand behoort tot de hogere sociale
klassen in Nederland.

ELITAIRE TOPKLASSE
Ze bezitten de mooiste vaak vrijstaande woningen
in dure gemeenten als Laren, Bloemendaal en
Wassenaar. Soms is het vermogen al jaren in de
familie, vaak is er zelf ook hard voor gewerkt. De
Elitaire Topklasse blijft graag op de hoogte van het
(beurs)nieuws en ontspant daarnaast op de
golfbaan, de hockeyclub en de haven waar de
zeilboot ligt. Ze gaan geregeld uit eten en boeken
ook vaak dure vakanties in het buitenland.

LANDELIJK LEVEN
Ze wonen in mooie vrijstaande woningen, in
zeer landelijke gemeenten zoals Sint Anthonis
en Westerveld. Omringd door weilanden met
koeien en kassen in de buurt. Ze wonen hier
overigens al jaren; ze zijn in de omgeving
opgegroeid en het is ‘ons kent ons’. Ze zijn
vaak boer of tuinder van beroep (geweest), of
zoeken bewust de rust en ruimte van het
Landelijk Leven op.

Bijlage: Mosaicgroepen
WELVERDIEND GENIETEN
Het leven is goed voor deze groep. Ze
hebben het werkend bestaan achter zich
gelaten, vullen stressloos hun dagen en
hebben voldoende middelen gespaard
om van hun vrije tijd te genieten. Ze
wonen in een fijne en ruime woning, de
kinderen zijn het huis uit en dat betekent
dus doen waar ze zin in hebben: af en
toe een museum bezoeken, lekker
lezen, een lange fietstocht maken, op de
kleinkinderen passen en soms er even
tussenuit naar de zon.
VERGRIJSDE EENVOUD
De Vergrijsde Eenvoud is, zoals de naam al
aangeeft, ouder dan 65 jaar en leeft eenvoudig.
Veel middelen hebben ze niet, maar tijd des te
meer. Sterker nog, een veelgehoorde uitspraak
van deze mensen is: ‘Ik heb meer dan genoeg
vrije tijd’. Ze wonen veelal in een huurwoning
van een woningcorporatie en hebben een
dagbesteding zoals veel gepensioneerden:
lezen, televisie kijken, een borrel drinken, van de
kleinkinderen genieten, boodschappen doen en
in beweging blijven. Ze stellen niet te veel eisen
aan het leven.

Samenstelling Almere
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Modale Koopgezinnen
Goed Stadsleven
Samen Starten
Stedelijke Balanceerders
Jonge Digitalen
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