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Marktconsultatie (mei/juni) 
Reacties uit eerste ronde bedrijventafels o.a. 

• Behoefte aan inspirerende ambitie 

• De veranderkracht van geld is groot 

• Zorg dat het energie uitstraalt: Yes we can!  

• De provinciegrens is voor bedrijven niet bestaand 

• Het is tijd van samen dingen doen; nieuwe allianties  

• Eerst wieden, dan pas weer iets nieuws 

• We kennen elkaar nauwelijks; gemiste kans! 

• Woon-, werk-, leefklimaat is kracht van de regio  

 Gezamenlijke ambitie zichtbaar maken en daar 

energie op ontwikkelen! 
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Wat doet de Economic Board 

Utrecht?  

• Onderzoek naar regionale  economie 

• Organiseren bedrijventafels (sectoren/thema’s) 

• Strategische visie, ambitie en agenda voor regio 

• Advies geven en projecten aansturen 

• Werken aan sterker regionaal profiel 

• Steun voor projecten en programma’s 

• Regionaal netwerk: Get Connected 

• Inzet supportorganisatie 



Regionaal economisch onderzoek 

• Diensteneconomie: 

– Zakelijk & financieel 

– Informatie & Communicatie 

– Creatieve industrie 

• Diversiteit; weinig 

aansluiting topsectoren 

• Economische relaties 

gericht op andere regio’s 

binnen NL 

• Weinig exportgericht (15%) 



> 300 bedrijven aan tafel 
van diensteneconomie naar netwerkeconomie 

• Creatieve sector – 4 bedrijventafels 

Puberend kind…? 

• Zorg & medisch – 2 bedrijventafels 

E-health en zelfmanagement 

• Duurzaamheid – 4 bedrijventafels 

Van energielabel naar energiesprong 

• ICT – 3 bedrijventafels 

ICT cross over academy 

• Zakelijke dienstverlening – 1 bedrijventafel 

Hofleverancier van de BV Nederland. 



Bouwstenen economische agenda EBU 
Naar focus in acties 

Hoe kan de hoogstopgeleide regio van Nederland 

bijdragen aan de economie van de toekomst? 

• Maatschappelijke uitdagingen o.a. 

– Zorgvraagstuk 

– Vergroenen economie 

• Cross-overs 

• Human Capital Agenda 

• Digitale agenda  

• Positionering van de regio 



Get Connected; het netwerk 

• Gericht op directeurs- en 

bestuurdersniveau 

• Inspirerende en 

spraakmakende bijeenkomsten 

over strategische kwesties 

• Verbindingen leggen tussen 

onderzoek, beleid en 

ondernemerspraktijk 

• Versterken van bestaande 

netwerken en deze met elkaar 

verbinden  

 27 mei 2013 



Vervolgacties 

• 1 op 1 gesprekken boardleden (Maart) 

– (persoonlijke) ambities 

– lopende acties/programma’s 

– Inbreng (mensen, middelen, netwerk) 

• Expertsessies op relevante thema’s (April/mei) 

• Thematafels tijdens Get Connected (27 mei) 

• Uitwerken concept visie en agenda (juni) 

 

 Maar ondertussen (ook) aan de slag! 



Opschaling smart grids 

• Pliots in Amersfoort en Utrecht 

• Smart grid = slim elektriciteitsnet 

• Nieuwe technologie en diensten 

• Participatie middels o.a. 

tariefdifferentiatie 

• Regionale aanpak creeërt 

ontwikkelingsvoorsprong voor 

bedrijven en kennisinstellingen. 



Growing games 

Doel: 

• Gamebedrijven (applied 

games) versneld laten groeien 

en professionaliseren.  

• Bieden van oplossingen voor 

maatschappelijk vraagstuk in 

de zorg 

Middel: 

• Aansluiting bij private fondsen 

vanuit de zorgsector  

• Nauwe samenwerking met de 

TV industrie 



Innovatie pensioenvoorziening 

• Heruitvinden van product 

‘pensioen’ 

• Totaalpakket van diensten i.p.v. 

spaarpot 

– Op maat wonen 

– Recreatie 

– Gezond oud worden 

• PGGM zoekt  mogelijkheden om 

wijkgericht ontwikkelingspilots op 

te zetten.  



Diensteninnovatieprogramma 
Opschaling Amersfoort breed 

• Economische ontwikkeling en 

maatschappelijke innovatie door 

diensteninnovatie in o.a. zorg, 

onderwijs, cultuur, sport 

• Open innovatieomgeving:  

– Delen kennis en ervaring 

– Proof of concepts  

– Schaalgrootte 

– Nieuwe klantrelaties en 

opdrachten 

• Uniek platform voor bewoners, 

bedrijven, (kennis)instellingen en 

de gemeente.  



Innovatief en duurzaam aanbesteden 
Concessie busvervoer Amersfoort 2016 

 

 

Amersfoort 2016: 

• ambitie = zero emissie  

• innovatieve concepten elektrisch 
vervoer (producten/diensten) 

• inzet private gelden voor R&D  

• opbouwen marktvoorsprong  

 

Utrecht 2012: 

• ambitie = laagste prijs  

• overheid specificeert 

• geen stimulering innovatie 

• geen financieel commitment 
marktpartijen 



Vragen? 

www.economicboardutrecht.nl 
 

http://www.economicboardutrecht.nl/

