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Managementsamenvatting 
 
In deze bijdrage wordt een advies gegeven over de borging van de Staat van Utrecht in de Utrechtse 
regio en wordt aangegeven hoe de Staat van Utrecht bij kan dragen aan het vergroten van het 
strategisch vermogen van de eigen organisatie en de regio. De belangrijkste punten uit dit advies 
worden hieronder weergegeven. Voor een verdere toelichting en duiding van deze punten wordt 
doorverwezen naar de hoofdstukken.  
 
Advies 1. Over de doelen en de producten van de Staat van Utrecht 
Over de doelen van de Staat van Utrecht wordt het volgende geadviseerd: 

1.1 De drie hoofddoelen van de Staat van Utrecht blijven behouden: regionale monitoring, duiden 

van maatschappelijke problematieken en het agenderen van maatschappelijke opgaven; 

1.2 De Staat van Utrecht geeft een ‘gezamenlijke taal’ om over maatschappelijke problematiek te 

spreken in de regio. Dit moet expliciet gecommuniceerd worden; 

1.3 De Staat van Utrecht is een verzamelterm voor drie producten : een online database, een 

tweejaarlijkse Staat van Utrecht en activiteiten gericht op agenderen  maatschappelijke 

problematieken en opgaven met regiopartners. 

Advies 2. Samenwerking en rol provincie 

Samengevat vormen deze punten het advies over samenwerking en de rol van de provincie:  

2.1 De provincie heeft als regionale overheid en opdrachtgever de verantwoordelijkheid om de Staat 

van Utrecht te laten produceren; 

 

2.2 Voor de Staat van Utrecht wordt een netwerk geadviseerd in drie lagen; 

2.2.1 De eerste laag, “de productiekern”, bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de 

provincie Utrecht, gemeente Utrecht en mogelijk gemeente Amersfoort, waarbij het (de) 

onderzoeksbureau(s) van de gemeenten de Staat van Utrecht in opdracht produceren. 

De eerste laag is tot nu toe ad hoc ingevuld door Provincie Utrecht; 

2.2.2 De tweede laag, “de dataleveranciers”, vormt een netwerk van kennis- en 

dataleveranciers om de eerste laag heen voor de feiten en cijfers uit de regio. Dit is tot 

nog toe ad hoc ingevuld door Provincie Utrecht en Netwerk2040; 

2.2.3 In de derde, buitenste laag van het netwerk, “de gebruikers”, zitten alle relevante 

stakeholders uit de Utrechtse regio in een adaptief netwerk, die mee doen aan de 

agendering van problematieken en opgaven. Het huidige Netwerk2040 doet tot nu toe 

als zodanig dienst.  

 

2.3 Voor de feiten en cijfers in de regio worden de volgende punten geadviseerd: 

2.3.1 De provincie faciliteert het belangrijkste deel van de samenwerking; 

2.3.2 Gemeenten dragen zelf inhoudelijk voor een deel bij aan de Staat van Utrecht; 

2.3.3 Het verzamelen van gegevens en indicatoren gebeurt tenminste één maal per jaar; 

2.3.4 Voor het valideren van de gebruikte indicatoren wordt gebruik gemaakt van de 

onderzoeksinstellingen die in het netwerk rondom de Staat van Utrecht zitten; 

2.3.5 De gemeenten ontwikkelen in samenspraak met provincie en cijferleveranciers een 

online database waarin alle gegevens beschikbaar worden gesteld voor een breed 

publiek, hierover volgt meer in het derde onderdeel van het advies. 
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2.4 Voor het duiden van maatschappelijke problematieken wordt het volgende geadviseerd: 

2.4.1 In de aanloop naar de Staat van Utrecht organiseert de provincie in samenwerking met 
gemeenten Utrecht en Amersfoort minimaal één expertsessie per maatschappelijke 
opgave; 

2.4.2 De uitkomsten van de expertsessie en verzamelde feiten en cijfers vormen samen de 
inhoud voor de Staat van Utrecht;  

2.4.3 Bovenstaande wordt gebundeld en vormt de tweejaarlijks uitkomende Staat van Utrecht, 
waarover in het derde onderdeel van dit advies meer volgt. 
 

2.5 Voor de maatschappelijke discussie worden de volgende punten geadviseerd: 
2.5.1 De provincie heeft de opdracht om bijeenkomsten te laten organiseren en werkt 

hiervoor nauw samen met een adaptief netwerk; 
2.5.2 Er vindt minimaal twee jaarlijks een activiteit plaats rondom de Staat van Utrecht; 
2.5.3 Een belangrijk uitgangspunt van deze activiteiten is het vergroten van het strategisch 

vermogen van de eigen organisatie en de regio; 
2.5.4 Meer over de te organiseren activiteiten volgt in het derde onderdeel van dit advies. 

 
2.6 Voor het bredere, adaptieve netwerk om de Staat van Utrecht heen worden de volgende punten 

geadviseerd: 
2.6.1 Partners uit Netwerk2040 en EBU als basis te nemen voor het netwerk rondom de Staat 

van Utrecht; 
2.6.2 Overheidspartijen uit de regio aan te laten sluiten bij het netwerk; 
2.6.3 Andere nieuwe partijen aan te laten sluiten bij het netwerk; 
2.6.4 Verschil te maken in passieve en actieve deelnemers in het netwerk; 
2.6.5 Het netwerk constant te betrekken bij de Staat van Utrecht en de zoektocht naar 

maatschappelijke problematieken. 
 

Advies 3. Deelproducten Staat van Utrecht 
Samengevat vormen deze punten het advies over de deelproducten van de Staat van Utrecht: 

3.1 Er wordt een online database gecreëerd (in samenhang met de online-omgeving zie punt 4.1), 
waarbij rekening gehouden wordt met de volgende punten: 
3.1.1 Basis opdracht wordt belegd bij gemeenten Utrecht en/of Amersfoort; 
3.1.2 Belangrijk is dat er geen discussie kan zijn over de gebruikte indicatoren; 
3.1.3 De indicatoren worden zo verspreid dat alle regiopartijen hier ook zelf mee aan de slag 

kunnen; 
3.1.4 De gegevens worden tenminste één maal per jaar van een update voorzien; 

 
3.2 Elke twee jaar wordt er een Staat van Utrecht uitgegeven, waarbij rekening gehouden wordt met 

de volgende punten: 
3.2.1 De opdracht wordt belegd bij gemeenten Utrecht en/of Amersfoort; 
3.2.2 Het netwerk speelt een cruciale rol in de duiding van maatschappelijke problematieken; 
3.2.3 Het rapport wordt tweejaarlijks gemaakt, het voornaamste doel van het rapport moet 

het duiden van maatschappelijke problematieken zijn; 
3.2.4 Het rapport is nauw verbonden aan zowel de database als de te organiseren activiteiten; 

 
3.3 Rondom de Staat van Utrecht worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waarbij rekening 

gehouden wordt met de volgende punten: 
3.3.1 De provincie initieert de activiteiten, maar zoekt nadrukkelijk de verbinding met 

regiopartners uit het adaptieve netwerk; 
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3.3.2 Er worden tenminste twee activiteiten per jaar georganiseerd, waarvan er minimaal één 
voor een groter en breder publiek toegankelijk is; 

3.3.3 De activiteiten zijn nauw verbonden met de overige Staat van Utrecht producten. 
 
 
Advies 4. Online omgeving 
Samengevat vormt  het volgende advies  de basis voor  de online omgeving: 
 
4.1 Creëer een digitale omgeving in relatie met de database (zie punt 3.1) voor de Staat van Utrecht 

waarmee gecommuniceerd kan worden over de verschillende producten en activiteiten en 
waarnaar gelinkt kan worden. (voorstel: www.staatvanutrecht.nl)  

 
 
 
Besluiten behorend bij de adviezen 
 
Het CMT gelezen het advies besluiten: 
1. De concluderende punten uit het advies, zowel organisatorisch als vorm en inhoud, worden 
vastgesteld en overgenomen voor implementatie; 
2. De Staat van Utrecht krijgt haar eigen digitale omgeving op www.staatvanutrecht.nl; 
3. Voor de vormgeving en huisstijl van de Staat van Utrecht wordt een aanbesteding gehouden 
onder voorgestelde communicatie- en ontwerpbureaus; 
4. Als provincie jaarlijks € 75.000 uit het budget Strategie vrij te maken voor de Staat van 
Utrecht en daarnaast ook bijdragen te werven bij partners; 
5. Voor het aankomende jaar komt dit budget éénmalig op maximaal € 150.000,- vanwege de 
eenmalige investering in de digitale omgeving; voor deze extra incidentele financiering van € 75.000 
wordt een andere passend budget gezocht; 
6. Een kwartiermaker aan te stellen voor implementatie van het advies en de voorbereiding van 
de nieuwe editie Staat van Utrecht 2016 en deze onder te brengen bij één van de beleidsafdelingen 
(FLO of MEC); 
7.           GS het benodigde besluit te laten nemen over de budgettaire gevolgen. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.staatvanutrecht.nl/
http://www.staatvanutrecht.nl/
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Inleiding 
In december 2014 is voor de derde keer de Staat van Utrecht uitgebracht. Dit is een actuele stand 

van zaken voor het grondgebied van de Provincie Utrecht met ruim honderd indicatoren over de 

kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. De Staat van Utrecht is in 2008 en 2010 door de 

provincie gemaakt en is sinds 2014 een product onder auspiciën van het netwerk Utrecht 2040, 

waarin de provincie participeert. Het netwerk Utrecht 2040 is een netwerk van regiopartners die zich 

in allianties inzetten voor een duurzame en aantrekkelijke provincie Utrecht. Deze versie van de Staat 

van Utrecht is tot stand gekomen door voornamelijk de financiële en personele inzet van de 

provincie. Eerder in 2008 en 2010 is de Staat van Utrecht ook uitgebracht, maar toen onder alleen 

provinciale vlag op basis van het model van Telos, kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling, 

verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Telos heeft ook dit keer meegewerkt, maar het 

normatieve model is deels verlaten (rode, oranje en groene kaarten) en er zijn indicatoren in eigen 

beheer toegevoegd; ook afkomstig van nieuwe datapartners (al of niet regionaal). 

De Staat van Utrecht 2014 is voor de regio een middel om met een grote set zorgvuldig 

samengestelde indicatoren de thermometer in de feitelijke stand van zaken van de Utrechtse 

samenleving te houden. Het kan helpen de eigen beleidspraktijk te toetsen en om samen met 

partners maatschappelijke ambities en problematieken helder te krijgen op basis van harde 

gegevens. Het is een hulpmiddel om gezamenlijk maatschappelijk problematieken te identificeren en 

te definiëren. Deze vraagstukken kunnen richting geven aan de beleidsopgaven die de verschillende 

samenwerkingspartners voor zichzelf weggelegd zien. Na het richting geven kan het instrument 

bijdragen aan de duiding van het gewenste resultaat en de impact. Hiervoor is het van belang dat de 

Staat van Utrecht verankerd wordt in de regio. Er is nu niets vaststaands voor gebruik, borging en 

vervolg van het instrument en de huidige Staat van Utrecht geregeld. 

In de huidige netwerksamenleving heeft de provincie een belangrijke rol als kennismakelaar voor de 

regio. De Staat van Utrecht is bij uitstek het instrument waarmee de provinciale organisatie samen 

met regiopartners deze rol kan waarmaken en het strategisch vermogen van de regio kan versterken. 

Dit advies richt zich daarom op de borging, het gebruik en het vervolg van de Staat van Utrecht. Ook 

geeft het inzicht in hoe de Staat van Utrecht het strategische vermogen van de eigen organisatie en 

de regio kan vergroten. In verschillende onderdelen zal uitgewerkt worden hoe deze punten eruit 

kunnen komen te zien. Dit advies zal een aanleiding zijn tot een aantal besluiten die door het 

concernmanagement en het college van Gedeputeerde Staten genomen kunnen worden. Er zal in 

deze bijdrage eerst ingegaan worden op de gekregen borgingsopdracht. Vervolgens wordt er 

ingegaan op het huidige instrument en de doelen die deze dient of zou moeten dienen. Daarna 

worden de verschillende adviezen per onderdeel uitwerkt en toegelicht, om tot slot antwoord te 

kunnen geven op de centrale vraag in dit advies: “Hoe kan de provincie het instrument ‘Staat van 

Utrecht’ borgen in de regio?”. 

  



7 
 

projectopdracht ‘Borging Staat van Utrecht’ 
Eind 2014 is de meest recente Staat van Utrecht uitgekomen. Een document dat rijk is aan data over 
verschillende thema’s en dat visueel aantrekkelijk vormgegeven is. De Staat van Utrecht 2014 is 
mede door de nieuwe insteek en vormgeving in eerste instantie goed ontvangen bij verschillende 
partijen. In het proces naar de nieuwe Staat in 2014 is er veel aandacht geweest voor de nodige 
inhoudelijke verbeterslagen en is het totale uiterlijk succesvol aangepakt. Binnen de provinciale 
organisatie bestaat er bestuurlijk en bij het concernmanagement voldoende draagvlak om ook de 
komende jaren door te blijven gaan met dit instrument. De vraag die hierbij nog open staat is hoe dit 
op een goede manier gerealiseerd kan worden. De centrale vraag in deze advisering luidt dan ook, 
 
Hoe kan de provincie het instrument ‘Staat van Utrecht’ borgen in de regio? 
 
Deze centrale vraag komt voort uit de wens van de provincie om de Staat van Utrecht zo te 
ontwikkelen dat deze een duurzame meerwaarde heeft voor de regio Midden-Nederland en het 
strategisch vermogen van de organisatie vergroot. Het is hierbij belangrijk dat het gezamenlijke 
kenmerk van het product overeind blijft. Om tot beantwoording van deze hoofdvraag te komen, 
zullen een aantal deelvragen meegenomen worden in dit advies. Deze deelvragen kunnen grofweg 
ingedeeld worden in twee categorieën, te weten organisatorische vragen en vorm- en 
inhoudsvragen.  
 
Organisatorische vragen rondom de Staat van Utrecht 

 Voor wie zou de Staat van Utrecht in de toekomst waardevol moeten zijn? 

 Welke rol speelt de provinciale organisatie in het maken van de Staat van Utrecht?  

 Welke regiopartners kunnen verantwoordelijk worden voor de realisatie van de Staat van 

Utrecht? 

 Op welke wijze zou de samenwerking rondom de Staat van Utrecht gerealiseerd kunnen 

worden? 

 Welke middelen (budget, personele inzet, vormgeving, etc.) zijn verder nodig om de Staat 

van Utrecht te kunnen realiseren? 

 

Vorm- en inhoudsvragen over de Staat van Utrecht 

 Bij welke doelen van de provincie en relevante stakeholders is het instrument van belang?  

 In hoeverre voldoet de huidige inhoud en vorm van de Staat van Utrecht? 

 Welke rol speelt de Staat van Utrecht bij het duiden van maatschappelijke effecten (impact) 

voor de regio? En welke rol moet deze spelen? 

 In welke vorm en frequentie zou de Staat van Utrecht kunnen gaan verschijnen? 

 Welke regiopartners zouden belangrijke datapartners voor de Staat van Utrecht kunnen 

zijn? 

 
Het is hierbij belangrijk om op te merken dat deze deelvragen met name als leidraad gebruikt 
worden in de verschillende onderdelen van het advies. Hoewel de scheiding in vragen op papier een 
logische lijkt, blijkt dat er bij de onderdelen van het advies vaak op beide soorten vragen antwoord 
gegeven moet worden. De antwoorden op de deelvragen komen in de loop van het advies aan bod 
en zullen samenkomen in een afsluitend hoofdstuk. Het uiteindelijke doel van dit advies is om te 
komen tot een CMT- en GS-besluit over de wijze van continuering van het instrument Staat van 
Utrecht.  
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Staat van Utrecht vergroot strategisch vermogen provincie 
In de regionale netwerken van de provincie Utrecht (waaronder bijvoorbeeld het netwerk Utrecht 
2040, EBU en regionale overheden) worden vrijwel los van elkaar maatschappelijke problematieken 
en doelen gedefinieerd. De monitoring hiervan vindt vooral plaats bij de afzonderlijke bestuurlijke 
partners. Bij de provincie zelf gebeurd dit in de huidige beleidscyclus voor de verantwoording van het 
provinciale beleid. De rol die de Staat van Utrecht hierbij speelt zit met name op doelgerichtheid en 
het geven van richting (zie ook figuur 1).  
 
Figuur 1. Monitoring van beleidscyclus 

 
Bron: PW modules provincie Utrecht 

 
De Staat van Utrecht is een product dat de regio een eenduidige taal moet geven waarin gesproken 
kan worden over problematieken, opgaven en agendering . Alle partijen in de regio die betrokken zijn 
of worden bij de Staat van Utrecht erkennen de feitelijke gegevens en de duiding hiervan en worden 
actief betrokken in de maatschappelijke discussie die nodig is om maatschappelijke problematieken 
aan te pakken. De Staat van Utrecht richt zich hiermee op de problematiek en de impact in de regio. 
Organisaties gaan zelf na wat zij kunnen bijdragen aan de aanpak van een maatschappelijke opgave 
en voeren hier zelf beleid op. Het is belangrijk om ons hierbij te realiseren dat de samenstelling van 
betrokken organisaties per maatschappelijke opgave kan verschillen. De kracht zit hier juist in 
flexibele coalities en netwerken die samengebracht moeten worden en waar de provincie een 
belangrijke participerende partner in is. De monitoring van de impact is geen onderdeel van de Staat 
van Utrecht, hiermee wordt de Staat van Utrecht dan ook geen product dat de eigen beleidscyclus zal 
toetsen. De Staat van Utrecht moet voldoen aan de behoefte om maatschappelijke problematieken 
te duiden en onder de aandacht te brengen. Aan de hand hiervan kan de provinciale organisatie 
maatschappelijke opgaven benoemen welke verwerkt worden in het beleid. Op deze wijze draagt de 
Staat van Utrecht bij aan het vergroten van het strategisch vermogen van de eigen organisatie.   
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Staat van Utrecht: monitoren, duiden en discussiëren 
Voor de Staat van Utrecht staan er een aantal doelen centraal. Sommige van deze doelen zijn al 
direct van toepassing op de Staat van Utrecht uit 2014, andere doelen zijn in de loop van dit advies 
benoemd als mogelijkheden voor een eventuele borging van de Staat. In het verleden zijn deze 
doelen met name impliciet meegenomen bij het maken van de Staat van Utrecht, maar nooit 
concreet benoemd. Door de doelen te concretiseren is het gemakkelijker om structuur aan te 
brengen in de Staat van Utrecht. Er wordt inzichtelijk gemaakt waarom het betreffende doel relevant 
is. Op basis hiervan ontstaat er een eerste advies over welke doelen in de borging van de Staat van 
Utrecht meegenomen kunnen worden. Deze doelen zullen vervolgens regelmatig terugkomen in het 
advies. 

Doel 1: Regionaal monitoringsinstrument 

In alle gesprekken die gevoerd zijn voor het advies is duidelijk naar voren gekomen dat de Staat van 
Utrecht een monitoringsinstrument is en moet zijn dat over het grondgebied van de provincie gaat. 
Hiervoor is het belangrijk dat gegevens verzameld, vervaardigd en verspreid worden. De Staat is een 
foto, een momentopname, van hoe de hele regio Utrecht er voor staat op verschillende thema’s. 
Voor een goede borging van de Staat van Utrecht is het cruciaal dat de regio centraal blijft staan. De 
Staat van Utrecht 2014 slaagt er al goed in om dit doel te behalen. Alle gegevens die terug te vinden 
zijn in de Staat gaan over het grondgebied van de provincie Utrecht. Daarbij komt dat van veel 
gegevens inzichtelijk gemaakt is hoe de verschillende gemeenten in 2014 ten opzichte van elkaar 
scoren op veel verschillende indicatoren. Door de statische manier waarop de gegevens beschikbaar 
worden gesteld is het niet mogelijk om vergelijkingen op andere manieren te maken dan welke 
gegeven zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de gegevens over werkgelegenheid in een 
grafiek of tabel over meerdere jaren te achterhalen via de Staat van Utrecht of om sub regio’s, zoals 
de U10-regio of regio Amersfoort, te onderscheiden. Om het doel beter te behalen zit hier nog een 
vertaalslag, waar later in dit advies nog op in zal worden gegaan. Over het algemeen valt te 
concluderen dat voor de goede borging van de Staat van Utrecht het regionale 
monitoringsinstrument een prominent doel zal blijven. 

Doel 2: monitoren van maatschappelijke problematieken 

Maatschappelijke problematieken zijn een belangrijk en terugkomend onderdeel voor de borging van 
de Staat van Utrecht. Als doel wordt hierbij onder andere genoemd dat de Staat van Utrecht 
verschillende partijen in de regio zou moeten helpen met het duiden van maatschappelijke 
problematieken. Hiermee wordt bedoeld dat het middels de Staat van Utrecht mogelijk moet zijn om 
op feitelijke basis belangrijke maatschappelijke vraagstukken uit de regio Utrecht helder te kunnen 
krijgen. In de Staat van Utrecht 2014 zijn meer dan 100 indicatoren terug te vinden die de feitelijke 
situatie in Utrecht weergeven. Daarnaast worden er op meerder plaatsen ambities benoemd, wordt 
er een context beschreven en wordt er aangegeven waar we nu staan en wat er nog gedaan kan 
worden. In de huidige Staat wordt alleen geen heldere duiding gegeven van de indicatoren die 
gepresenteerd worden. De cijfers blijven sec de cijfers, terwijl een goede duiding van groot belang is 
voor het achterhalen van maatschappelijke problematieken. Het ontbreken van een goede duiding 
draagt tevens bij aan de moeite die partners hebben om de Staat van Utrecht daadwerkelijk te 
gebruiken voor de eigen beleidsopgaven. Dit doel wordt wel als zeer belangrijk geacht voor de 
toekomst en borging van de Staat van Utrecht. Om dit doel te kunnen behalen is er nog een 
aanzienlijke verbeterslag nodig, waarop later in het advies teruggekomen zal worden. 

Doel 3: benoemen en agenderen maatschappelijke opgaven 

Op basis van de feitelijke informatie en het duidelijk van maatschappelijke problematieken kan de 
slotstap gezet worden. Deze stap bestaat uit het benoemen en agenderen van maatschappelijke 
opgaven. Op veel gebieden werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen om deze 
problematieken aan te pakken. Maatschappelijke opgaven vragen om een brede aanpak. Daarbij 
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komt dat er vaak geen eenduidige methode is om verbetering te bewerkstelligen, maar dat de 
problematieken een veelvoud aan methoden kennen. Het hoogste en meest belangrijke doel van de 
Staat van Utrecht is om de maatschappelijke discussie in de regio over bestaande en nieuwe opgaven 
te faciliteren en zo via de regio de maatschappelijke problematieken op de politieke en bestuurlijke 
agenda te krijgen. Dit maakt ook dat de Staat van Utrecht een product blijft waar mensen naar uit 
kunnen kijken. Cruciaal hiervoor is dat de Staat van Utrecht blijft vernieuwen en verrassen. Hiervoor 
zijn verbindingen nodig met personen en partijen die een scherpe blik hebben over bestaande 
problematieken, trends en toekomstbeelden. Op dit moment wordt er rondom de Staat van Utrecht 
al het nodige georganiseerd. De recente samenwerking met het Get Connected netwerk van de EBU 
is hier een goed voorbeeld van. Deze samenwerkingen komen nog onvoldoende structureel tot 
stand. In de toekomst moet de verbondenheid tussen de maatschappelijke discussie en het 
instrument Staat van Utrecht nog sterker en meer divers worden.  
 

Conclusies doelen van het instrument  
In het verleden zijn de doelen van het instrument de Staat van Utrecht nooit expliciet benoemd of 
vastgelegd. Het concreet maken van deze doelen in het advies draagt bij aan de structuur, vorm en 
inhoud van het product. Geconcludeerd kan worden dat het hoogste doel van de Staat van Utrecht is 
om de maatschappelijke discussie in de regio over bestaande en nieuwe opgaven te faciliteren en zo 
via de regio de maatschappelijke problematieken op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. 
Dit kan alleen gefaciliteerd worden wanneer de andere twee doelen gedegen geborgd zijn in het 
product en in de regio. Op dit moment is het regionale monitoringsinstrument nog onvoldoende 
bruikbaar voor personen of partijen die zelf met de data aan de slag willen. Ook slaagt het product er 
niet goed in om een scherpe duiding van belangrijke maatschappelijke problematieken te geven. De 
verbinding tussen cijfers, dwarsverbanden en ambities ontbreekt. Ook voor het voeren van de 
maatschappelijke discussie geldt dat de realisatie en samenwerking hiervoor met partijen uit de regio 
nog onvoldoende structureel tot stand komt. Mede op basis van deze conclusies en de hoofdlijnen 
van dit hoofdstuk volgen de adviespunten zoals deze weergegeven zijn in het grijze kader. 

 

  

Advies 1. doelen Staat van Utrecht 

Samengevat komen de volgende onderdelen naar voren als basis van voor het advies over de 

doelen van de Staat van Utrecht: 

1.1 de drie hoofddoelen, te weten regionale monitoring, duiden van maatschappelijke 

problematieken en het agenderen van maatschappelijke opgaven, blijven behouden; 

 

1.2 De Staat van Utrecht geeft een ‘gezamenlijke taal’ om over maatschappelijke problematiek te 

spreken in de regio. Dit moet expliciet gecommuniceerd worden; 

 

1.3 De Staat van Utrecht wordt een verzamelterm waar drie producten onder komen te vallen: 

een online database, een tweejaarlijkse Staat van Utrecht en activiteiten gericht op 

maatschappelijke problematieken. 
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Provincie opdrachtgever en participant Staat van Utrecht-netwerken 
Voor we ingaan op de drie deelproducten die voorgesteld worden voor de Staat van Utrecht en de 
online omgeving als communicatie instrument, is er eerst aandacht voor de rol van de provincie voor 
de Staat van Utrecht en de samenwerking rondom de totstandkoming van het product en het 
benodigde (flexibele) netwerk. Deze punten zijn een belangrijke basis voor het vervolg van de Staat 
van Utrecht en vragen om goede afspraken met verschillende organisaties. Een voorstel voor de 
benodigde afspraken wordt in dit advies gegeven, met hierbij de belangrijkste uitgangspunten voor 
de provincie. Het daadwerkelijk onderhandelen zal pas plaatsvinden wanneer het advies over de 
borging tot besluitvorming leidt en er een vervolgopdracht voor implementatie gegeven wordt.  
 
Staat van Utrecht, rol provincie en samenwerking 
In 2008 en 2010 lag de verantwoordelijkheid voor het maken van de Staat van Utrecht bij de 
provincie en werd deze onder provinciale vlag gemaakt. In 2014 is er gebruik gemaakt van het 
netwerk Utrecht2040. In de praktijk is het merendeel van het productiewerk nog altijd uitgevoerd 
door de provincie. In deze gehele periode is niets vastgelegd voor de maak van de Staat van Utrecht. 
Dit geldt ook voor de samenwerking met het Netwerk 2040. Ook bestaan er geen duidelijke 
afspraken over welke partijen wanneer en op welke manier betrokken worden bij de totstandkoming 
van de Staat van Utrecht. De netwerken rondom de provincie zijn daarnaast in beweging. Om in de 
toekomst een goede structuur rondom de Staat van Utrecht te creëren zijn dergelijke afspraken tot 
zekere hoogte wel wenselijk. In dit onderdeel van het advies wordt hier een aanzet voor gegeven. 
Allereerst is het goed om structuur aan te brengen (zie figuur 2) in de verschillende belangrijke 
onderdelen die horen bij de Staat van Utrecht en die voortkomen uit de eerder beschreven doelen.  
 
Figuur 2. Onderdelen Staat van Utrecht 
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Figuur 2 is een mooie weergave van de opbouw van de Staat van Utrecht en welke verschillende 
verantwoordelijkheden er liggen. De basis zit in de feiten en cijfers over de regio. Op basis van deze 
feiten en cijfers kunnen problematieken geduid worden en op basis van de problematieken kunnen 
in maatschappelijke discussies opgaven benoemd worden. Idealiter volgt hierop het agenderen van 
deze opgaven bij verschillende partijen. Voor het uiteindelijke benoemen en agenderen van 
maatschappelijke opgaven zijn de verschillende regiopartners zelf verantwoordelijk. De 
verantwoordelijkheid van de Staat van Utrecht zit in de zoektocht naar feiten en cijfers over de regio, 
het duiden van maatschappelijke problematieken en het voeren van de maatschappelijke discussie 
hierover. Dat het voeren van de discussie en het agenderen van opgaven uiteindelijk als bovenste 
laag van de piramide gekozen is, is geen toeval. Het voeren van de discussie in de regio en het 
agenderen van de maatschappelijke opgaven is het hoogste en meest belangrijke doel van de Staat 
van Utrecht. In de verschillende onderdelen van de Staat van Utrecht kunnen de verhoudingen 
tussen partijen steeds verschillen. Per fase zijn andere zaken belangrijk, die uiteindelijk zullen leiden 
tot andersoortige afspraken. Per fase zal er bij opdracht en uitvoering ingegaan worden op de 
afspraken die gemaakt kunnen worden. 
 
De Staat van Utrecht is een product dat goed past bij de provinciale ambities uit het Kompas2020. In 
het kompas 2020 wordt gesteld dat provincies investeren in een regionale kennishuishouding en 
voorbeelden van initiatieven volgen die door een aantal provincies al zijn ontwikkeld. De provincie is 
hierin kennismakelaar voor de regionale kennishuishouding. De Staat van Utrecht moet de 
gezamenlijke taal worden voor het spreken over maatschappelijke problematieken in de regio. Als 
kennismakelaar is de rol van de provincie in het project bijzonder. De provincie is enerzijds 
opdrachtgever voor het maken van de Staat van Utrecht. Geadviseerd wordt om dit voor de 
waarborging en continuïteit van het product niet te veranderen. De provincie is anderzijds ook 
participant in het netwerk dat hoort bij de Staat van Utrecht en is één van de partners die 
maatschappelijke problematieken op kan pakken. De provinciale organisatie moet zich goed bewust 
zijn van deze dubbele pet. Het vraagt namelijk van de provincie dat zij opdrachtgever is, maar voor 
de inhoud van het product niet als opdrachtgever moet willen sturen. De provincie functioneert na 
het uitgeven van de opdracht vooral als participant in het netwerk dat om de Staat van Utrecht heen 
staat en wat gezamenlijk de inhoud en duiding hiervan verzorgd en uiteindelijk met de 
maatschappelijke problematieken aan de slag moet. De regio zelf organiseert als netwerk de duiding 
en maatschappelijke discussie rondom maatschappelijke problematieken. Als opdrachtgever geeft de 
provincie ruimte aan het experimenteren in inhoud, vorm en netwerk rondom de Staat van Utrecht. 
 
Een belangrijk deel van de maatschappelijke discussie zal terecht komen bij leden van de Provinciale 
Staten en de gemeenteraden van gemeenten in de regio Utrecht. Raads- en Statenleden hebben als 
volksvertegenwoordigers een belangrijke rol in de bepaling van beleid en het controleren van de 
uitvoering van het beleid. De Staat van Utrecht kan voor volksvertegenwoordigers een belangrijk 
instrument zijn om de maatschappelijke discussie te voeren. Raads- en statenleden staan dichtbij of 
midden in regionale netwerken en hebben hierdoor een belangrijke schakelfunctie tussen de regio 
en het politiek bestuurlijke speelveld. Een grote betrokkenheid van vertegenwoordigers van het volk 
rondom de maatschappelijke discussie die de Staat van Utrecht faciliteert is dan ook wenselijk. 
 
Opdracht en uitvoering 
Feiten en cijfers over de regio 
Voor het verzamelen van de juiste feiten en cijfers over de regio is er een onderzoeksbureau nodig 
dat dit op een structurele en gedegen manier kan doen. Een samenwerkingsverband tussen de 
onderzoeksafdeling van de gemeente Utrecht en/of de gemeente Amersfoort zou hierin gewenst 
zijn, aangezien zij de enige gemeenten in de regio zijn met een stevige onderzoekseenheid. De Staat 
van Utrecht wordt hiermee een tripartite samenwerking tussen de gemeenten en de provincie, de 
‘productiekern’. Het is belangrijk dat er over de feiten en cijfers geen discussie bestaat, de 
achtergrond informatie en uitleg bij indicatoren moet volledig en nauwkeurig zijn. Om de 
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samenwerking aan te kunnen gaan met de gemeente Utrecht en Amersfoort worden de volgende 
punten voorgesteld: 
 

 De provincie faciliteert het belangrijkste deel van de samenwerking; 
 Gemeenten dragen zelf voor een deel bij aan de Staat van Utrecht; 
 Het verzamelen van gegevens en indicatoren gebeurd tenminste één maal per jaar; 
 Voor het valideren van de gebruikte indicatoren wordt gebruik gemaakt van de 

onderzoeksinstellingen die verbonden zijn met het netwerk rondom de Staat van Utrecht; 
 De gemeenten ontwikkelen in samenspraak met provincie en cijferleveranciers een online 

database waarin alle gegevens beschikbaar worden gesteld voor een breed publiek, hierover 
volgt meer in het derde onderdeel van het advies. 

 
Duiden maatschappelijke problematieken 
Voor het duiden van de maatschappelijke problematieken veranderen de rollen enigszins. De 
gemeenten zijn in deze fase nog steeds een belangrijk onderdeel van het werk, met name als het 
gaat om het selecteren van de juiste indicatoren en het uitvoeren van eventueel extra onderzoek om 
de duiding completer te maken. Voor het achterhalen en duiden van de maatschappelijke 
problematieken zijn expertsessies nodig, die per thema steeds gehouden worden met verschillende 
organisaties uit het netwerk. Hierbij is het ook van belang om regelmatig organisaties en personen 
uit onverwachte hoek uit te nodigen tijdens dergelijke expertsessies. Dit kunnen ook partijen buiten 
de provincie zijn, die op specifieke gebieden een grote expertise hebben.  
 

 In de aanloop naar de Staat van Utrecht organiseert de provincie in samenwerking met 
gemeenten Utrecht en Amersfoort minimaal één expertsessie per maatschappelijke opgave; 

 De uitkomsten van de expertsessie en verzamelde feiten en cijfers vormen samen de inhoud 
voor de Staat van Utrecht;  

 Bovenstaande wordt gebundeld en vormt de tweejaarlijks uitkomende Staat van Utrecht, 
waarover in het derde onderdeel van dit advies meer volgt. 

 
Organiseren maatschappelijke discussie 
Ook bij het organiseren van de maatschappelijke discussie rondom de Staat van Utrecht veranderen 
de rollen weer. Onderzoek en duiding zijn in de fase afgerond, waardoor het zwaartepunt 
organisatorisch gezien niet meer bij de onderzoeksafdelingen ligt. Geadviseerd wordt om in deze fase 
van de Staat van Utrecht het nog te vormen adaptieve netwerk rond de Staat van Utrecht in te zetten 
om samen met partijen in de regio en partijen uit het netwerk grotere bijeenkomsten te organiseren 
voor een breed publiek. Hiervoor wordt het volgende geadviseerd: 
 

 Het nog te vormen adaptieve netwerk rond de Staat van Utrecht krijgt de opdracht om 
bijeenkomsten te organiseren en werkt hiervoor samen met het netwerk; 

 Er vindt minimaal twee keer per jaar een activiteit plaats rondom de Staat van Utrecht; 
 Meer over de te organiseren activiteiten volgt in het derde onderdeel van dit advies. 

 
Voor de uitvoering van bovenstaande drie onderdelen bestaat de structuur grofweg uit twee 
onderdelen. Boven de Staat van Utrecht bestaat een kleine krachtige stuurgroep die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort, waarbij 
de Provincie Utrecht blijft functioneren als primaire opdrachtgever. Onder deze kerngroep hangt een 
robuust regionaal netwerk dat bestaat uit verschillende regiopartners die als regiostakeholder of 
dataleverancier/kennispartner onderdeel zijn van de Staat van Utrecht. 
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Netwerk 
Het netwerk rondom de Staat van Utrecht moet een robuust netwerk zijn waarin alle belangrijke 
regiopartners vertegenwoordigd zijn. Een basis voor dit netwerk vinden we terug bij de partners uit 
het Netwerk Utrecht2040, een duurzaamheidsnetwerk dat op het moment beheerd wordt door de 
Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Een belangrijk deel van dit netwerk kan ook, mede samen 
met partners uit het netwerk van de EBU, de kern vormen voor het netwerk rondom de Staat van 
Utrecht. Voor alles wat met de Staat van Utrecht te maken heeft, is het niet belangrijk of het 
achterliggende netwerk via koepels als het netwerk Utrecht 2040 of EBU betrokken zijn. Het gaat 
juist om de deelname en bijdrage van regiopartners in de Staat van Utrecht. Het heeft dan ook grote 
meerwaarde om het netwerk aan te vullen met meer partijen volgens de Quadruple Helix gedachte. 
Door ondernemers, onderwijs, NGO’s en overheid vaker bij elkaar te brengen ontstaat er een 
dynamiek die het aanpakken van maatschappelijke problematieken moet kunnen bevorderen. Ook 
landelijke partijen die een regionale binding met Utrecht hebben (bv. KNMI, RIVM, NS) kunnen hier 
een rol in spelen. Voor het netwerk is het belangrijk dat hier een bepaalde mate van flexibiliteit in zit. 
Wanneer bepaalde expertise in een netwerk ontbreekt, dan kan dit tijdelijk opgevuld worden met 
andere partijen. Ook is het zinvol om met regelmaat verrassende partijen op personen uit te nodigen 
(bijzondere organisaties, filosofen, dwarsdenkers en innovators). Het netwerk moet een constante 
betrokkenheid voelen bij de Staat van Utrecht en gevraagd en ongevraagd actief bij willen dragen 
aan de Staat van Utrecht en maatschappelijke problematieken. In het netwerk kan er een verschil 
gemaakt worden tussen de bestuurlijke en maatschappelijke partners die behoren tot de ‘vrienden 
van de Staat van Utrecht’ en de regiopartners die betrokken zijn bij de maak van de Staat van Utrecht 
(bv. dataleveranciers en thematische deskundigen).  Hiervoor kan het handig zijn om per fase 
onderscheid te maken tussen partijen die passief en actief betrokken zijn bij de staat. Er wordt 
geadviseerd om: 
 

 Partners uit het Netwerk2040 en EBU als basis te nemen voor het netwerk rondom de Staat 
van Utrecht; 

 Overheidspartijen uit de regio aan te laten sluiten bij het netwerk; 
 Andere nieuwe partijen aan te laten sluiten bij het netwerk; 
 Verschil te maken in passieve en actieve deelnemers in het netwerk; 
 Het netwerk constant te betrekken bij de Staat van Utrecht en de zoektocht naar 

maatschappelijke problematieken. 
 
In bovenstaande punten komen verschillende niveaus van adaptieve netwerken voor die bijdrage 
aan de doelen van de Staat van Utrecht. Deze verschillende niveaus in netwerken worden nogmaals 
inzichtelijk gemaakt in onderstaande figuur 3. 
 
Figuur 3. Netwerken rondom Staat van Utrecht 

 

 

breed adaptief 
netwerk regiopartners 
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Partijen uit de productiekern zijn de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en/of gemeente 
Amersfoort en zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de Staat van Utrecht. Voor de data- en 
kennisleveranciers moet gedacht worden aan partijen als de Universiteit Utrecht, Hogeschool 
Utrecht, RIVM, PBL, EBU, USI en andere partijen die over specifieke thema’s in de regio beschikken 
over kennis en data. Zij stellen gegevens beschikbaar en participeren actief in expertsessies en 
helpen bij de duiding van de gegevens. Tijdens de verschillende activiteiten rondom de Staat van 
Utrecht spelen zij op thema ook een rol. In het grootste netwerk om de Staat van Utrecht heen volgt 
een breed adaptief netwerk waarin de hele regio vertegenwoordigd is. Zij zijn de gebruikers van de 
Staat van Utrecht en participeren actief op verschillende (voor hen relevante) thema’s. In dit brede 
netwerk vallen bijvoorbeeld de netwerkpartners van het netwerk Utrecht2040 en EBU, maar ook 
partijen die tijdelijk aangehaakt worden op specifieke thema’s en die niet noodzakelijk uit de 
Utrechtse regio afkomstig hoeven te zijn. Het veelvoud aan partijen dat zich binnen de netwerken 
met de Staat van Utrecht bezighoudt, worden beschouwt als ‘Vrienden van de Staat van Utrecht’. 
 
Kostenraming  
Voor het onderhouden en vergroten van het netwerk is het moeilijk om in te schatten wat de exacte 
kosten zullen zijn. Door steeds nieuwe partijen aan te laten sluiten bij het netwerk en met regelmaat 
expertise van buiten het netwerk te halen, is het zeer waarschijnlijk dat er met enig regelmaat kosten 
gemaakt zullen worden voor het netwerk. Wanneer er externe bureaus of deskundigen van naam 
ingehuurd worden, kunnen deze kosten redelijk oplopen. Een initiële raming van € 7.500,- tot € 
12.500,- lijkt realistisch. 
 

Conclusies rol provincie en samenwerking 
In het verleden heeft de provincie de Staat van Utrecht gemaakt onder haar eigen vlag. De meest 
recente Staat van Utrecht heeft de verantwoordelijkheid voor de maak van de Staat van Utrecht nog 
altijd bij de provincie gelegen, maar is deze wel gemaakt onder de vlag van het netwerk Utrecht 
2040. Geconcludeerd kan worden dat de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de Staat van 
Utrecht bij de provincie ligt. Aangezien de provincie zelf geen onderzoekseenheid heeft is het voor de 
borging wenselijk om overheden uit de regio in te zetten voor het maken van het product. Dit komt 
ook overeen met de richtlijnen die geschetst worden in het kompas2020, waarin de provinciale 
overheid neergezet wordt als belangrijke regionale kennismakelaar en facilitator. Daarbij komt dat de 
netwerken om de provincie in beweging zijn. De Staat van Utrecht is sterk gebaat bij een adaptief 
netwerk dat bestaat uit meerdere lagen, met daarin partijen die op verschillende momenten in het 
proces betrokken kunnen worden bij het project. Het is voor de Staat van Utrecht dan ook niet 
belangrijk vanuit welke netwerken bepaalde regiopartners aanhaken, het gaat erom dat de 
regiopartijen aanwezig en betrokken zijn. Deze conclusies leiden samen met de hoofdlijnen uit dit 
hoofdstuk tot het tweede advies in het grijze kader hieronder.  
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Advies 2. Samenwerking en rol provincie 

Samengevat vormen deze punten het advies over samenwerking en de rol van de provincie:  

2.1 De provincie heeft als regionale overheid en opdrachtgever de verantwoordelijkheid om de 

Staat van Utrecht te laten produceren; 

 

2.2 Voor de Staat van Utrecht wordt een netwerk geadviseerd in drie lagen; 

2.2.1 De eerste laag, “de productiekern”, bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de 

provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort, waarbij het (de) 

onderzoeksbureau(s) van de gemeenten de Staat van Utrecht in opdracht produceren. 

De eerste laag is tot nu toe ad hoc ingevuld door Provincie Utrecht; 

2.2.2 De tweede laag, “de dataleveranciers”, vormt een netwerk van kennis- en 

dataleveranciers om de eerste laag heen voor de feiten en cijfers uit de regio. Dit is tot 

nog toe ad hoc ingevuld door Provincie Utrecht en Netwerk2040; 

2.2.3 In de derde, buitenste laag van het netwerk, “de gebruikers”, zitten alle relevante 

stakeholders uit de Utrechtse regio in een adaptief netwerk, die mee doen aan de 

agendering van problematieken en opgaven. Het huidige Netwerk2040 doet als 

zodanig dienst. 

 

2.3 Voor de feiten en cijfers in de regio worden de volgende punten geadviseerd: 
2.3.1 De provincie faciliteert het belangrijkste deel van de samenwerking; 
2.3.2 Gemeenten dragen zelf voor een deel bij aan de Staat van Utrecht; 
2.3.3 Het verzamelen van gegevens en indicatoren gebeurd tenminste één maal per jaar; 
2.3.4 Voor het valideren van de gebruikte indicatoren wordt gebruik gemaakt van de 

onderzoeksinstellingen die in het netwerk rondom de Staat van Utrecht zitten; 
2.3.5 De gemeenten ontwikkelen in samenspraak met provincie en cijferleveranciers een 

online database waarin alle gegevens beschikbaar worden gesteld voor een breed 
publiek, hierover volgt meer in het derde onderdeel van het advies. 
 

2.4 Voor het duiden van maatschappelijke problematieken wordt het volgende geadviseerd: 
2.4.1 In de aanloop naar de Staat van Utrecht organiseert de provincie in samenwerking 

met gemeenten Utrecht en Amersfoort minimaal één expertsessie per 
maatschappelijke opgave; 

2.4.2 De uitkomsten van de expertsessie en verzamelde feiten en cijfers vormen samen de 
inhoud voor de Staat van Utrecht;  

2.4.3 Bovenstaande wordt gebundeld en vormt de tweejaarlijks uitkomende Staat van 
Utrecht, waarover in het derde onderdeel van dit advies meer volgt. 
 

2.5 Voor de maatschappelijke discussie worden de volgende punten geadviseerd: 
2.5.1 De provincie heeft de opdracht om bijeenkomsten te organiseren en werkt hiervoor 

nauw samen met een adaptief netwerk; 
2.5.2 Er vindt minimaal twee jaarlijks een activiteit plaats rondom de Staat van Utrecht; 
2.5.3 Een belangrijk uitgangspunt van deze activiteiten is het vergroten van het strategisch 

vermogen van de eigen organisatie en de regio; 
2.5.4 Meer over de te organiseren activiteiten volgt in het derde onderdeel van dit advies. 

 
2.6 Voor het bredere, adaptieve netwerk om de Staat van Utrecht heen worden de volgende 

punten geadviseerd: 
2.6.1 Partners uit Netwerk2040 en EBU als basis te nemen voor het netwerk rondom de 

Staat van Utrecht; 
2.6.2 Overheidspartijen uit de regio aan te laten sluiten bij het netwerk; 
2.6.3 Andere nieuwe partijen aan te laten sluiten bij het netwerk; 
2.6.4 Verschil te maken in passieve en actieve deelnemers in het netwerk; 
2.6.5 Het netwerk constant te betrekken bij de Staat van Utrecht en de zoektocht naar 

maatschappelijke problematieken. 
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Doelen Staat van Utrecht uitgewerkt in drie deelproducten 
De huidige Staat van Utrecht bestaat uit één hoofdproduct waar verschillende evenementen omheen 
georganiseerd worden. Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende doelen die nagestreefd 
worden met de Staat van Utrecht, is het voor de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de Staat van 
Utrecht belangrijk om drie duidelijke deelproducten te benoemen. In dit onderdeel van advies 
worden deze drie deelproducten toegelicht en zal inzichtelijk gemaakt worden hoe deze 
deelproducten sterk bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen.  
 
Staat van Utrecht en de drie deelproducten 
Op dit moment bestaat de Staat van Utrecht feitelijk uit een enkel product, dat zowel gedrukt als 
digitaal beschikbaar wordt gesteld. In het digitale product, in de vorm van een pdf-bestand, wordt 
meer informatie over de indicatoren gegeven dan in de gedrukte variant. Gedurende de adviesronde 
is meermaals naar voren gekomen dat de Staat van Utrecht 2014 gezien wordt als een visueel 
aantrekkelijk product, maar dat er in de werkelijkheid relatief weinig gebruik van gemaakt wordt. 
Verondersteld kan worden dat hier een aantal zaken aan ten grondslag liggen. Een eerste is het 
aantal verschillende zaken dat per thema weergegeven wordt. Op elke twee pagina’s staan 
uitgebreide tabellen en grafieken gegeven, wordt context geschetst, worden dwarsverbanden 
weergegeven en wordt er ingegaan op hoe we er nu voorstaan en wat er gedaan zou kunnen 
worden. Op elke spread ziet de lezer content die uit vijf delen bestaat. Deze delen staan redelijk op 
zichzelf, verbanden op de pagina’s worden niet gemakkelijk duidelijk. Hierdoor ontbreekt er een 
heldere structuur in het product voor de lezer, het overzicht gaat verloren. Een tweede oorzaak voor 
het relatief weinige gebruik ligt in het verlengde van bovengenoemd punt. Behalve dat het overzicht 
verloren gaat, probeert het product teveel verschillende zaken te laten zien. Er wordt hiermee een 
poging gedaan om met een enkel product aan zoveel mogelijk doelen te voldoen. Niet al deze doelen 
vragen om eenzelfde aanpak en eenzelfde product. Hierdoor vallen sommige dingen nu samen die 
niet altijd goed met elkaar te rijmen zijn, wat invloed heeft op het gebruik van het product. Voor een 
goede borging van de Staat van Utrecht is het belangrijk om bij de voorgestelde doelen goed na te 
gaan wat de beste manier is om deze te bereiken en hoe dit zich kan verhouden tot de overige 
doelen die bereikt moeten worden met de Staat van Utrecht. Dit onderdeel van het advies biedt een 
aanzet hiervoor door de Staat van Utrecht in de toekomst niet uit één, maar uit drie producten te 
laten bestaan. 
 
Beargumenteerd zou kunnen worden dat de huidige Staat van Utrecht uit twee producten bestaat. 
De Staat krijgt namelijk aandacht bij enkele (zeer succesvolle) Get Connected activiteiten die in 
samenwerking met de EBU georganiseerd worden. Deze activiteiten liggen weliswaar in het 
verlengde van elkaar, maar raken elkaar niet. In de Staat van Utrecht wordt met name een actueel 
beeld gegeven van de stand van zaken van verschillende thema’s, terwijl de Get Connected 
bijeenkomst meer ingaan op de toekomst en de ontwikkeling van sommige thema’s. Daarbij komt 
dat de bijeenkomsten georganiseerd worden onder de Get Connected vlag, terwijl in voorgaand 
hoofdstuk reeds geadviseerd is om van de Staat van Utrecht een opzichzelfstaand begrip te maken. 
Door de Staat van Utrecht uit drie deelproducten te laten bestaan, wordt het gemakkelijker om het 
product in de regio te borgen en de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Per product zal nu kort 
beschreven worden wat de meerwaarde hiervan is ten opzichte van de huidige situatie, aan welke 
doelen dit voldoet en hoe het gebruikt kan gaan worden. 
 
Online database 
In de huidige Staat van Utrecht wordt veel hardware gepresenteerd in de vorm van grafieken, 
tabellen en lijstjes. Soms is er gekozen om de meeste recente cijfers te presenteren, soms wordt er 
een vergelijking tussen gemeenten gemaakt en soms wordt er een trendlijn geschetst. Doordat het 
document in PDF-vorm gemaakt is, zit de lezer vast aan deze op voorhand gemaakt keuzes. Wanneer 
iemand een andere weergave of keuze zou willen maken, dan is dit niet mogelijk binnen de Staat van 
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Utrecht. Voor veel beleidsmakers en onderzoekers zou deze functie wel een grote meerwaarde 
kunnen hebben. Om dit te kunnen bewerkstelligen, wordt geadviseerd om een online regionale 
database te creëren. 
 
Een online regionale database kan meer gegevens bevatten dan de huidige Staat van Utrecht. Van 
alle indicatoren kan van meerdere jaren, soms zelf maanden, data gepubliceerd worden. Een 
voorbeeld van een dergelijke database is WistUData van de gemeente Utrecht (zie 
utrecht.buurtmonitor.nl). Een dergelijk systeem, met een moderner uiterlijk en een uitgebreider 
content managementsysteem zou een goede basis zijn voor een regionale database. De database is 
een goede manier om ervoor te zorgen dat partijen in de regio een aan de Staat van Utrecht gelinkte 
bron hebben waarin belangrijke indicatoren voor beleid en maatschappelijke problematieken 
opgenomen zijn. Verschillende partijen kunnen deze gegevens verwerken in eigen beleids- of 
verantwoordingsstukken. Het creëren van een online regionale database draagt bij aan een aantal 
gestelde doelen. Allereerst is een goede vorm voor een uitgebreide en gebruiksvriendelijk regionaal 
monitoringsinstrument. Uit de database is het eenvoudig om de brede ontwikkeling van de regio 
inzichtelijk te maken. Daarmee sluit het ook aan op het doel ophalen en agenderen van 
maatschappelijke problematieken. Wanneer specifieke gegevens in de database een duidelijke 
trendbreuk laten zien, kan dit een aanleiding zijn om deze gegevens verder uit te zoeken en na te 
gaan of er sprake is van bredere maatschappelijke problematieken die op de maatschappelijke en 
politieke agenda zouden moeten komen. Uiteindelijk kan de regionale database op deze wijze 
bijdragen aan de inhoud van het volgende voorgestelde product van de Staat van Utrecht, de 
tweejaarlijkse gedrukte versie van de Staat van Utrecht. Doordat veel informatie over de regio terug 
te vinden is in de online database, kan er in de tweejaarlijkse Staat van Utrecht meer aandacht 
besteed worden aan maatschappelijke problematieken en de belangrijkste indicatoren die hierbij 
horen. Hierdoor kan de tweejaarlijkse Staat van Utrecht compacter worden en meer duiding 
bevatten.  
 
Tweejaarlijkse Staat van Utrecht 
Op dit moment komt de Staat van Utrecht niet met een vaste frequentie uit. De periode tussen de 
vorige Staat van Utrecht uitgaven betrof soms 2 jaar, maar soms ook 4 jaar. Organisaties weten op 
deze manier niet goed wanneer er weer een herijkte versie van de Staat komt. Een belangrijk deel 
van de Staat van Utrecht is dat de gegevens uit de Staat van Utrecht op de juiste manier geduid 
worden om maatschappelijke problematieken te kunnen benoemen. In de huidige Staat van Utrecht 
ontbreekt deze heldere duiding nog. Hoewel er wel context en ambitie beschreven wordt, ontbreekt 
er soms nog een koppeling tussen de context, de ambities en de gegevens die duidelijk aangeeft 
waar de maatschappelijke problematiek feitelijk ligt. Door de frequentie van de Staat van Utrecht op 
tweejaarlijks te stellen en meer aandacht in het document te hebben voor de duiding van 
maatschappelijke problematieken worden de gestelde doelen voor de Staat van Utrecht beter 
behaald.  
 
Geadviseerd wordt om van de tweejaarlijkse Staat van Utrecht een écht duidingsproduct te maken. 
Op basis van de gegevens in de online database worden in expertsessies maatschappelijke 
problematieken aangestipt die uitvoerig objectief beschreven kunnen worden in de tweejaarlijkse 
Staat van Utrecht. Door alle indicatoren in een online database te plaatsen, vervalt de noodzaak om 
over elke indicator iets te zeggen in de gedrukte versies van de Staat van Utrecht. Hierdoor ontstaat 
er meer ruimte om te werken aan goede duiding van maatschappelijke problematieken en kunnen er 
producten gemaakt worden die bijdragen aan de uiteindelijke maatschappelijke discussie. Wanneer 
er behoefte is aan meer informatie, dan staat de online database altijd tot de beschikking om extra 
informatie te geven en op die wijze verbindingen te kunnen leggen tussen indicatoren. De Staat van 
Utrecht kan zo een meer verrassend product worden, waarin de achtergrond en duiding van 
maatschappelijke problematieken het zwaartepunt heeft. Hiermee worden de doelen ‘duiding van 
maatschappelijke problematieken’ en ‘agenderen maatschappelijke problematieken’ eenvoudiger te 
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bereiken. Het product kan in haar nieuwe vorm ook de gelegenheid geven om meer urgente 
problematieken meer aandacht te geven. Het zal geen product worden over 50 maatschappelijke 
problematieken in de regio, maar eerder over de 5 tot 10 grotere en urgente trends die feitelijk in de 
regio geconstateerd worden en waarbij maatschappelijke discussie met en strategisch inzicht bij de 
regiopartners gewenst is. 
 
Staat van Utrecht activiteiten 
Het meest belangrijke onderdeel van de Staat van Utrecht is het voeren van de maatschappelijke 
discussie over de problematieken van de regio. In het verleden werd dit rondom de Staat van Utrecht 
vaak vanuit de provincie zelf georganiseerd. De Staat van Utrecht 2014 is onderdeel geweest van 
zogenaamde Get Connected bijeenkomsten, georganiseerd door de Economic Board Utrecht (EBU). 
Zowel tijdens een presentatie van de nieuwe Staat van Utrecht bij de Rabobank als bij een grote 
bijeenkomst in theater de Flint in Amersfoort is er veel aandacht geweest voor het product en de 
belangrijke maatschappelijke problematieken uit de Staat van Utrecht. In de huidige situatie is er 
zodoende al veel ruimte voor de maatschappelijke discussie. Net als bij de gedrukte versie ontbreekt 
het hier nog aan regelmaat. 
 
Voor het agenderen van maatschappelijke problematieken en het voeren van de discussie over hoe 
deze aangepakt moeten worden is blijvende aandacht nodig. In de huidige netwerksamenleving is 
het voor ondernemers, onderwijs- en overheidsinstellingen niet meer mogelijk om op eilanden bij te 
dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Om als regio strategische keuzes te kunnen maken voor 
de aanpak van maatschappelijke problematieken is het noodzakelijk om de maatschappelijke 
discussie in de regio gezamenlijk te voeren. De Staat van Utrecht is het product voor de regio dat 
deze discussie met heldere en eerlijke indicatoren en een scherpe regionale duiding kan voeden en 
daarmee een gezamenlijk vertrekpunt kan geven. Dit faciliteert het belangrijke gesprek in de regio. 
Dit gesprek wordt per problematiek door verschillende partijen gevoerd. Adaptieve netwerken en 
flexibele coalities zijn hierbij een sleutel tot succes. Op de activiteiten van de Staat van Utrecht 
moeten behalve de gebruikelijke partners ook regelmatig ongebruikelijke partners verschijnen. Dit 
zijn personen of partijen uit binnen- en buitenland die koplopers zijn op belangrijke problematieken 
in de Utrechtse regio. Dwarsdenkers die buiten de gebaande paden kunnen denken en innovators die 
écht vernieuwd durven te zijn. Door dergelijke groepen uit te nodigen op activiteiten blijft de 
discussie fris, scherp en toekomstbestendig. Het onderstreept tevens het belang van de Staat van 
Utrecht activiteiten en het voeren van de maatschappelijke discussie in de regio. 
 
Voor de toekomst van de Staat van Utrecht is het verder gewenst om minimaal twee maal per jaar 
bijeenkomsten te organiseren, waarvan er één in ieder geval een grote bijeenkomst is voor een 
breed publiek. Door structurele aandacht te geven aan de maatschappelijke problematieken blijven 
ze bij de regiopartners goed op het netvlies staan. Hiervoor is het belangrijk om vaak van 
presentatievorm te veranderen en de deelnemers te verrassen. De diversiteit voorkomt een gevoel 
van herhaling en geeft nieuwe energie aan soms bekendere problematieken. Ten opzichte van de 
huidige situatie geeft de variatie, frequentie en verfrissing net het extra zetje om het beoogde doel 
nog beter te kunnen behalen dan nu al het geval is.  
 
Opdracht en uitvoering 
Voor de opdracht en uitvoering van de drie deelproducten in de provincie afhankelijk van 
regiopartners. Er moet actief gebruik gemaakt worden van de drie voorgestelde netwerken om tot 
drie volwaardige producten te komen. De provincie is hierbij behalve opdrachtgever ook belangrijke 
participant in alle netwerken. Voor de maak van de drie producten is het belangrijk dat de 
opdrachtgever veel ruimte en vrijheid geeft aan de regiopartijen. Juist door samen met de 
regiopartners mee te denken over de inhoud, duiding en agendering van maatschappelijke 
problematieken ontstaat er een gelijkwaardige gespreksbasis. De enige voorgestelde kaders voor 
bovenstaande producten zouden als volgt benoemd kunnen worden: 
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Online database (Feiten en cijfers over de regio) 
 Basis opdracht wordt belegd bij gemeenten Utrecht en/of Amersfoort; 
 Belangrijk is dat er geen discussie kan zijn over de gebruikte indicatoren; 
 De indicatoren worden zo verspreid dat alle regiopartijen hier ook zelf mee aan de slag 

kunnen; 
 De gegevens worden tenminste één maal per jaar van een update voorzien; 
 

Tweejaarlijkse Staat van Utrecht (Duiden maatschappelijke problematieken)  
 De opdracht wordt belegd bij gemeenten Utrecht en/of Amersfoort; 
 Het netwerk speelt een cruciale rol in de duiding van maatschappelijke problematieken; 
 Het rapport wordt tweejaarlijks gemaakt; 
 Het voornaamste doel van het rapport moet het duiden van maatschappelijke 

problematieken zijn; 
 Het rapport is nauw verbonden aan zowel de database als de te organiseren activiteiten; 

 
Staat van Utrecht Activiteiten (Agenderen van maatschappelijke problematieken)  

 De provincie initieert de activiteiten, maar zoekt nadrukkelijk de verbinding met 
regiopartners; 

 Er worden tenminste twee activiteiten per jaar georganiseerd, waarvan er minimaal één voor 
een groter en breder publiek toegankelijk is; 

 De activiteiten zijn nauw verbonden met de overige Staat van Utrecht producten. 
 
Kostenraming  
Voor deze deelproducten is de kostenraming per jaar wat lastiger te maken, aangezien de maak van 
de tweejaarlijkse Staat van Utrecht niet jaarlijks gebeurd. Wanneer we de kosten voor dit product 
uitsmeren over twee jaar, dan komt de totale kostenraming voor het onderhouden van de drie 
producten jaarlijks tussen de € 67.500, - en € 87.500, - te liggen. Dit is exclusief de kosten en uren die 
de provincie zelf in het project investeert om het tot een succes te maken. De grote range valt te 
verklaren door het ambitieniveau en de best passende opties voor de tweejaarlijkse Staat van 
Utrecht en de Staat van Utrecht activiteiten. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre regiopartners 
nog zullen of kunnen bijdragen aan de maak van bovenstaande producten.  
 

KOSTENRAMING (jaarlijks) 

Online database 
Inhuur onderzoek gemeente Utrecht en/of Amersfoort: 
Extra kosten: 
(bv. Inkoop data of extra inhuur onderzoek) 

€ 8.000,- tot € 10.000,- 
€ 7.000,- tot € 10.000,- 

Range kosten online database € 15.000,- tot € 20.000,- 

Tweejaarlijkse Staat van Utrecht 

Conceptontwikkeling, ontwerp en drukwerk: 
Inhuur onderzoek gemeente Utrecht en/of Amersfoort: 
Evt. extra kosten: 
(bv. ontwikkeling app., inhuur tekstschrijver, vergoeding 
voor interviews) 

€ 20.000,- tot € 25.000,- 
€ 12.500,- tot € 15.000,- 
€   5.000,- tot €   7.500,- 

Range kosten Staat van Utrecht: € 37.500,- tot € 47.500,-* 

Staat van Utrecht activiteiten 

Kosten voor locatie, catering, sprekers etc. € 15.000,- tot € 20.000,- 

Range kosten activiteiten: € 15.000,- tot € 20.000,- 

Totale range kosten deelproducten: € 67.500,- tot € 87.500,- 
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Conclusies deelproducten Staat van Utrecht 
De meest recente versie van de Staat van Utrecht bestond feitelijk uit een enkel product dat zowel 
digitaal in pdf als in een gedrukte en gebonden versie beschikbaar was. Digitaal bestaat er ook nog 
een tweede versie, maar dit is in feite een uitgebreide variant met meer indicatoren. Naast deze 
documenten is er een aantal maal, onder andere tijdens een EBU  Get Connected bijeenkomst, 
aandacht voor de Staat van Utrecht geweest in de vorm van activiteiten. Geconcludeerd kan worden 
dat er onvoldoende samenhang en structuur bestaat tussen het product en de activiteiten. Doordat 
al het cijfermateriaal uit de Staat van Utrecht alleen via het pdf-document ontsloten wordt, is de 
gebruiksvriendelijkheid voor personen die meer willen met de achterliggende gegevens laag. Het 
fysieke product komt daarnaast een belangrijk deel duiding tekort, waardoor het ook minder 
gebruiksvriendelijke is voor personen of instellingen die het actief willen gebruiken voor het 
agenderen van en sturen op maatschappelijke problematieken. Om de samenhang en structuur van 
het product te versterken en de gebruiksvriendelijkheid te verhogen worden onderstaande adviezen 
meegegeven die betrekking hebben op de deelproducten van de Staat van Utrecht. 

  

Advies 3. Deelproducten Staat van Utrecht 

Samengevat vormen deze punten het advies over de deelproducten van de Staat van Utrecht: 

3.1 Er wordt een online database gecreëerd (in samenhang met de online-omgeving zie punt 4.1), 
waarbij rekening gehouden wordt met de volgende punten: 
3.1.1 Basis opdracht wordt belegd bij gemeenten Utrecht en/of Amersfoort; 
3.1.2 Belangrijk is dat er geen discussie kan zijn over de gebruikte indicatoren; 
3.1.3 De indicatoren worden zo verspreid dat alle regiopartijen hier ook zelf mee aan de slag 

kunnen; 
3.1.4 De gegevens worden tenminste één maal per jaar van een update voorzien; 

 
3.2 Elke twee jaar wordt er een Staat van Utrecht uitgegeven, waarbij rekening gehouden wordt 

met de volgende punten: 
3.2.1 De opdracht wordt belegd bij gemeenten Utrecht en/of Amersfoort; 
3.2.2 Het netwerk speelt een cruciale rol in de duiding van maatschappelijke 

problematieken; 
3.2.3 Het rapport wordt tweejaarlijks gemaakt, het voornaamste doel van het rapport moet 

het duiden van maatschappelijke problematieken zijn; 
3.2.4 Het rapport is nauw verbonden aan zowel de database als de te organiseren 

activiteiten; 
 

3.3 Rondom de Staat van Utrecht worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waarbij rekening 
gehouden wordt met de volgende punten: 
3.3.1 De provincie initieert de activiteiten, maar zoekt nadrukkelijk de verbinding met 

regiopartners uit het adaptieve netwerk; 
3.3.2 Er worden tenminste twee activiteiten per jaar georganiseerd, waarvan er minimaal 

één voor een groter en breder publiek toegankelijk is; 
3.3.3 De activiteiten zijn nauw verbonden met de overige Staat van Utrecht producten. 
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Online omgeving als sterk communicatiekanaal 
Om de Staat van Utrecht goed te kunnen borgen in de regio is het noodzakelijk dat er een goede en 
gebruiksvriendelijke digitale omgeving gecreëerd wordt die specifiek over de Staat van Utrecht gaat. 
Deze website is een duidelijk communicatie instrument en kan gebruikt worden voor veel 
verschillende doeleinden, die zowel hier als bij het advies over de drie deelproducten verder 
toegelicht zal worden. 
 
Staat van Utrecht en online omgeving 
Op dit moment is de Staat van Utrecht ondergebracht op de website van het netwerk Utrecht2040 
(zie http://www.utrecht2040.nl/staat-van-utrecht). De informatie over de Staat van Utrecht op de 
website is vrij summier. Er is een korte inleiding op het product en er worden linkjes gegeven naar de 
documenten en de organisatie rondom de Staat van Utrecht. Alle informatie blijft vrij feitelijk en 
verwijst alleen naar de Staat van Utrecht, op de site wordt geen nieuwe of aanvullende informatie 
aangeboden. Er bestaat ook een mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief over ofwel 
Utrecht2040, ofwel over de Staat van Utrecht. Qua functionaliteit houdt de website hier verder op en 
is er geen extra informatie meer te vinden over de Staat van Utrecht. 
 
Gezien de voorgestelde doelen voor de Staat van Utrecht en de potentie van het product komt de 
website in haar huidige vorm te kort. Om het product goed in de regio te kunnen borgen is het 
belangrijk om van de Staat van Utrecht een op zichzelf staand begrip te maken, losgekoppeld van een 
organisatie of netwerk. Dit kan in beginsel gerealiseerd worden door een eigen website vorm te 
geven (www.staatvanutrecht.nl) met een moderne functionaliteit die goed aansluit bij de 
verschillende doelen van de Staat van Utrecht. Op deze website moet ruimte zijn voor alle producten 
en activiteiten die rondom de Staat van Utrecht gerealiseerd worden. De website moet een bron van 
achtergrondgegevens zijn, waar uitgebreider cijfermateriaal over de regio terug te vinden is. Tevens 
moet er ruimte zijn om in te spelen op actualiteiten en maatschappelijke problematieken in Utrecht 
door middel van blogs en discussie. Een andere belangrijke functionaliteit van de website is het 
aankondigen van en aanmelden voor de verschillende activiteiten. Idealiter wordt de website 
gecombineerd met een regelmatige nieuwsbrief en verschillende (social) media om het een en ander 
goed en constant onder de aandacht te kunnen brengen. De website moet op allerlei devices (van PC 
tot telefoon) goed te bekijken en gebruiken zijn. Hiervoor is tenminste een responsive website nodig. 
Het is tevens aan te raden om de website zo in te richten dat deze eenvoudig over te zetten is naar 
een applicatie. Indien er in de toekomst behoefte is aan een applicatie, dan kan dit eenvoudig 
omgezet worden. De website moet hét vlaggenschip worden voor de Staat van Utrecht. 
 
Opdracht en uitvoering 
De opdrachtgever van dit product is de provincie Utrecht. De website kan gezien worden als de basis 
voor de doorontwikkeling van de Staat van Utrecht, door het opdrachtgeverschap in eigen huis te 
houden kan de borging goed verzorgd worden. Er wordt geadviseerd om in de opdracht minimaal 
mee te geven dat: 
 

 De website een neutraal uiterlijk heeft en niet direct gelinkt wordt aan de eigen organisatie 
of andere regiopartners/netwerken; 

 De website ‘responsive’ wordt; 
 De website zo ingericht wordt dat hier in de toekomst eenvoudig vertaalslagen naar andere 

vormen of applicaties gemaakt kunnen worden; 
 Er met de ontwikkeling van de website tevens een huisstijl ontwikkeld wordt die ook 

toegepast kan worden op de andere producten van de Staat van Utrecht; 
 Er gebruik gemaakt wordt van een stuurgroep waarin de provincie Utrecht, de gemeente 

Utrecht (afdeling onderzoek) en/of gemeente Amersfoort vertegenwoordigd is; 
 De ontwikkeling van de website de basis is voor de ontwikkeling van alle overige producten. 

http://www.utrecht2040.nl/staat-van-utrecht
http://www.staatvanutrecht.nl/
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Voor de afbakening van deze deelopdracht is het belangrijk dat de ontwikkeling van de website niet 
gelijk is aan de start van een nieuwe Staat van Utrecht. Werkzaamheden die behoren bij de 
verschillende deelproducten, zoals interviews of dataverzameling, behoren niet tot deze 
deelopdracht. Ook de ontwikkeling van een applicatie of andere uitingen voor de website behoren 
niet tot deze opdracht.  
 
De belangrijkste eerste stap is om een aanbestedingsronde te doen bij een drietal communicatie- en 
ontwerpbureaus om na te gaan welke partij structureel de beste papieren heeft om een dergelijke 
opdracht op te pakken. Op basis van ervaringen in het verleden wordt geadviseerd om de volgende 
bureaus mee te nemen in deze ronde: 
 
Bureau Argumentatie 

Schwandt 
infographics 

Heeft het product van 2014 ontworpen en is zodoende bekend met provinciale 
organisatie en vorm en inhoud van het product. Schwandt heeft een grote kennis 
van infographics. 

Total Public Total Public is onderdeel van de Total Holding, een organisatie met meerdere 
communicatie en ontwerptakken. Zij hebben onder andere meegewerkt aan de 
ontwikkeling van BrabantKennis en hebben een brede organisatie met veel 
expertise. 

DDK DDK is een Utrechts bedrijf dat voor de gemeente Utrecht meerdere succesvolle 
campagnes heeft vormgegeven, waaronder het Dit is Utrecht project. DDK is een 
bureau met een goed lokaal netwerk en heeft veel creativiteit in huis. 

 
Het uitzetten van de opdracht in deze aanbestedingsronde kan in nauwe afstemming met het 
netwerk gerealiseerd worden. Met alle bureaus zal eerst een gesprek gevoerd worden, waarna de 
opdracht uitgeschreven kan worden. In deze opdracht worden heldere keuzecriteria omschreven. De 
bureaus komen vervolgens elk met een voorstel, waarbij ze tot maximaal 1500 euro kosten kunnen 
declareren. De bureaus presenteren hun voorstel in een pitch, waarna de provincie een uiteindelijke 
keuze kan maken. Vervolgens kan met het gekozen bureau de website verder ontwikkeld worden.  
 
Kostenraming  
De totale kosten voor dit onderdeel van de opdracht zullen tussen de € 20.500,- tot € 43.000,-, 
waarbij de kans waarschijnlijk is dat het eindbedrag dichter bij de € 43.000,- zal liggen. De meeste 
van deze kosten zullen, mits het goed uitgevoerd wordt, eenmalig zijn en zijn daarom niet 
opgenomen in de structurele kosten voor dit project. Geprobeerd zal worden om deze kosten binnen 
de raming voor de eerstvolgende Staat van Utrecht mee te nemen zonder extra aanspraak op 
middelen te hoeven doen. De enige structurele kosten die gemaakt zullen worden zijn onderhoud- 
en hostingkosten, welke naar gelang de afspraken jaarlijks tussen de € 1.000,- en € 3.000,- zullen 
liggen. Over de kosten voor een eventuele doorontwikkeling naar een applicatie kan op dit moment 
weinig gezegd worden. Bovenstaande kosten zijn exclusief de ureninvestering van de 
opdrachtnemers van de provincie Utrecht en eventuele vergoedingen voor het netwerk dat 
meedenkt in dit onderdeel. 
 

Conclusies online omgeving 
Op dit moment wordt de Staat van Utrecht nog ondergebracht op de website van het Netwerk 
Utrecht2040. De informatie die over de Staat weergegeven wordt is vrij summier en het onderdeel 
Staat van Utrecht heeft maar een zeer beperkte functionaliteit. Gezien de voorgestelde doelen met 
de Staat van Utrecht kan geconcludeerd worden dat de huidige website en opzet tekortschiet. Een 
website voor de Staat van Utrecht moet het perfecte communicatiemiddel zijn waarmee het mogelijk 
is om zowel de achterliggende informatie aan te bieden aan derden, de tweejaarlijkse (en eventueel 

http://www.info-graphics.nl/
http://www.info-graphics.nl/
https://totalpublic.nl/
http://www.ddk.nl/
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overige digitale) producten van de Staat van Utrecht te verspreiden en ook de aankondiging en 
inschrijving voor de activiteiten te waarborgen. Een website voor de Staat van Utrecht moet als hét 
vlaggenschip van alle producten fungeren. Om deze reden en op basis van de hoofdlijn die geschetst 
wordt in het hoofdstuk wordt het hierop volgende advies gegeven. 
 
 

  

Advies 4. Online omgeving 

Samengevat vormt  het volgende advies  de basis voor  de online omgeving: 
 
4.1 Creëer een digitale omgeving in relatie met de database (zie punt 3.1) voor de Staat van 

Utrecht waarmee gecommuniceerd kan worden over de verschillende producten en 
activiteiten en waarnaar gelinkt kan worden. (voorstel: www.staatvanutrecht.nl)  

http://www.staatvanutrecht.nl/
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Conclusie borging Staat van Utrecht 
De Staat van Utrecht heeft alle potentie om een regionaal monitoringsinstrument te zijn dat 
regiopartners aan zich weet te verbinden en op vernieuwende wijze maatschappelijke 
problematieken duidt en de discussie hierover faciliteert. Het product draagt bij het strategische 
vermogen van de eigen organisatie en alle regiopartners waarmee samenwerkt wordt in een breed 
en adaptief netwerk. In elk hoofdstuk van dit advies is uitgebreid ingegaan op de verantwoording van 
de keuzes die gemaakt worden en zijn op basis van korte conclusies concrete aanbevelingen 
geformuleerd. Deze aanbevelingen staan samengevat in de managementsamenvatting. In deze 
conclusie wordt kort en bondig beschreven wat er precies nodig is om van de Staat van Utrecht en 
haar producten haar potentie als strategisch regionaal monitoringsinstrument te laten waar maken. 
 
In korte bewoording is het doel van de Staat van Utrecht een regionaal monitoringsinstrument. 
Hiervoor gaan we feiten en cijfers over de regio verzamelen en deze laten we opnemen in een online 
open database. Daarnaast kan de Staat van Utrecht maatschappelijke problematieken duiden. 
Hiervoor gebruiken we de feiten en cijfers uit de database en de kennis uit het regionale netwerk om 
de maatschappelijke problematieken goed en scherp te duiden. De resultaten uit deze sessies komen 
in de tweejaarlijkse Staat van Utrecht. Tot slot is het wenselijk om de maatschappelijke 
problematieken breed in de regio te agenderen. Hiervoor worden onder andere op basis van het 
tweejaarlijkse product sessies georganiseerd waar de maatschappelijke discussie plaats kan vinden. 
Deze activiteiten zijn in de loop van het jaar de basis voor samenkomsten van het brede regionale 
netwerk. De opdracht van de Staat van Utrecht wordt hiermee een drieluik, wat weergegeven wordt 
in onderstaande tabel C1. 
 

 
Voor deze concrete uitwerking van de Staat van Utrecht is het mogelijk een kostenraming te maken. 
Deze kostenraming is terug te vinden in tabel C2. Voor het eerste jaar mag verwacht worden dat er 
extra kosten gemaakt zullen worden voor onder andere de ontwikkeling van de online database, het 
opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen en extra activiteiten ten behoeve van het netwerk. 
Deze eenmalige kostenraming zal ongeveer uitkomen op maximaal € 50.000,-. De verwachte 
jaarlijkse kosten zullen maximaal € 100.000.- bedragen, waarbij aangenomen mag worden dat dit 
maximum in het aankomende jaar op € 150.00,- zal liggen. 
 
Tabel C2. Jaarlijkse kosten Staat van Utrecht 

bijhouden online database € 15.000,- tot € 20.000,- 
Productie tweejaarlijkse Staat van Utrecht* € 37.500 tot € 47.500,- 
Activiteiten Staat van Utrecht € 15.000,- tot € 20.000,- 
Investering in Netwerk € 7.500,- tot € 12.500,- 

Verwachte jaarlijkse kosten Staat van Utrecht € 75.000,- tot € 100.000,- 

*kosten in tabel zijn jaarlijks, aangezien de Staat van Utrecht tweejaarlijks gemaakt wordt is het 
totale productiebudget het dubbele van bovenstaand bedrag. 

Tabel C1. Overzicht doelen, opdrachten en producten Staat van Utrecht 

 ↓1↓ ↓2↓ ↓3↓ 
DOELEN Regionaal 

monitoringsinstrument 
duiden maatschappelijke 

problematieken 
Agenderen 

maatschappelijke 
problematieken 

OPDRACHTEN Verzamelen feiten en 
cijfers over regio 

Duiden feiten en cijfers 
met regionaal netwerk 

Organiseren 
maatschappelijke 

discussie 

PRODUCTEN Online open database Tweejaarlijkse Staat van 
Utrecht 

Staat van Utrecht 
activiteiten 
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Op basis van bovenstaande punten mag verwacht worden dat de Staat van Utrecht goed in de regio 
geborgd kan worden en zich voor de regiopartners tot een structureel bruikbaar product zal 
ontwikkelen. De Staat van Utrecht is en blijft een uniek product dat regiopartners een gezamenlijke 
taal geeft om maatschappelijke problematieken toe te passen op de Utrechtse regio, om hier 
vervolgens regionale opgaven aan de verbinden die in brede netwerken aangepakt kunnen worden. 
Met de Staat van Utrecht neemt de Utrechtse regionale overheid haar verantwoordelijkheid om 
kennisnetwerken te faciliteren en op structurele wijze alert te blijven op belangrijke problematieken 
in de regio. De Staat van Utrecht wordt hiermee een onmisbaar product voor onderwijsinstellingen, 
ondernemers en de overheid.  
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Besluitvorming en vervolg implementatie 
 
Er zijn er een aantal zaken die tot besluitvorming moeten leiden op basis van dit eindadvies. Tot slot 
wordt er in dit advies nog aandacht besteed aan het mogelijke implementatietraject dat naar 
aanleiding van dit advies en de besluitvorming gestart moet worden. 

Besluitvorming 

Onderstaande beslispunten op basis van dit advies zijn aan de orde. Deze punten zijn cruciaal voor de 
voortzetting van de Staat van Utrecht  Op basis van de besluitvorming kan de implementatiefase 
gestart worden. Gevraagd wordt om te besluiten over onderstaande punten: 
 
Het CMT gelezen het advies besluiten: 
1. De concluderende punten uit het advies, zowel organisatorisch als vorm en inhoud, worden 
vastgesteld en overgenomen voor implementatie; 
2. De Staat van Utrecht krijgt haar eigen digitale omgeving op www.staatvanutrecht.nl; 
3. Voor de vormgeving en huisstijl van de Staat van Utrecht wordt een aanbesteding gehouden 
onder voorgestelde communicatie- en ontwerpbureaus; 
4. Als provincie jaarlijks € 75.000 uit het budget Strategie vrij te maken voor de Staat van 
Utrecht en daarnaast ook bijdragen te werven bij partners; 
6. Een kwartiermaker aan te stellen voor implementatie van het advies en de voorbereiding van 
de nieuwe editie Staat van Utrecht 2016 en deze onder te brengen bij één van de beleidsafdelingen 
(FLO of MEC); 
7.           GS het benodigde besluit te laten nemen over de budgettaire gevolgen. 
 
Wanneer op bovenstaande punten een positief besluit volgt door CMT en vervolgens GS, kan de 
implementatiefase van start gaan.  Indien er op één of meerdere van bovenstaande punten geen 
positief besluit volgt, zal dit gevolgen hebben voor de  de implementatie en de eventuele organisatie 
rondom en de vorm en inhoud van de Staat van Utrecht.  

Start implementatie 

Voor de wijze waarop er vervolg gegeven wordt aan dit advies is de besluitvorming zeer belangrijk. 
Wanneer er naar aanleiding van de besluitvorming aanzienlijke wijzigingen in het advies doorgevoerd 
dienen te worden, zal onderstaande doorkijk niet opgaan.. De verschillende vervolgstappen zullen 
hieronder kort beschreven worden. Hiervoor zal een nieuwe projectleider geworven moeten 
worden, die de besluiten uit dit advies implementeert.  
 
Vanaf begin 2016 zullen ook stappen gezet worden richting de maak van een nieuwe editie van de 
Staat van Utrecht en de mobilisering van het netwerk. Los van onderstaande vervolgstappen zal de 
eerste stap zijn om een kwartiermaker te benoemen die met onderstaande punten aan de slag gaat. 
Deze kan het best worden onder gebracht bij één van de beleidsafdelingen FLO of MEC, gelet op de 
inhoudelijke en strategische agenderingskant van de Staat van Utrecht. 
 
Samenwerking Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort 
Indien het advies leidt tot een positieve besluitvorming, is de meest belangrijke en urgente 
vervolgstap het organiseren van de samenwerking tussen de provincie Utrecht, gemeente Utrecht 
en/of gemeente Amersfoort. Hiervoor moeten structurele afspraken komen die in eerste instantie 
afgesloten dienen te worden tot de vorming van de eerst volgende Staat van Utrecht, met de optie 
tot een langere duur indien de samenwerking voor alle betrokken partijen bevallen is. Voor een 
goede samenwerking zijn de volgende stappen belangrijk: 
 

http://www.staatvanutrecht.nl/
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 Ambtelijk vind er afstemming plaats tussen directeur Beleid en Uitvoering Richard Andringa 
(PU), gemeentesecretaris Maarten Schurink (GU) en gemeentesecretaris Herke Elbers (GA); 

 Bestuurlijk vind er afstemming plaats tussen Gedeputeerde Mariette Pennarts (PU), 
wethouder Kees Geldof (GU) en Burgemeester Lucas Bolsius (GA); 

 Na ambtelijk en bestuurlijke afstemming neemt de provincie Utrecht initiatief om 
werkafspraken te maken met de onderzoeksafdeling van de gemeente Utrecht en/of 
gemeente Amersfoort, waarin opgenomen wordt welke budgetten er beschikbaar zijn, in 
welke mate de partijen zelf uren investeren en welke verantwoordelijkheid waar ligt en hoe 
de meerjarenplanning van de Staat van Utrecht eruit komt te zien, waarbij de kostenraming 
als uitgangspunt genomen wordt. 

 
Aanbesteding huisstijl en website 
Hoewel er in 2014 al een zeer belangrijke slag geslagen is met betrekking tot de Staat van Utrecht, is 
het voor de toekomst van het product toch wenselijk om een nieuwe aanbesteding voor de Staat van 
Utrecht te houden onder een aantal communicatie- en ontwerpbureaus. Het product en de opdracht 
zal ten opzichte van voorgaande editie een aanzienlijke verandering kennen en ook een andere 
bijdrage vragen van het bureau dat uiteindelijk gekozen wordt. Het is belangrijk om de aanbesteding 
op korte termijn te starten. Hiervoor zijn de volgende stappen gewenst: 
 

 Procedure meervoudig onderhands aanbesteden nagaan en invullen; 
 Verkennende gesprekken met de drie gewenste bureaus organiseren; 
 Zorgen voor gelijke kennis bij drie partijen n.a.v. gesprekken en uitzetten van 

offerteaanvraag met heldere criteria; 
 In samenspraak met gemeente Utrecht en/of Amersfoort komen tot een keuze; 

 
Zodra deze keuze gemaakt is, kan er in samenspraak met het ontwerpbureau gestart worden aan het 
creëren van een website met de benodigde hardware om de online database goed te organiseren. In 
het verlengde hiervan kan de dataverzameling starten, kan er een kick-off event georganiseerd 
worden en kan er toegewerkt worden naar een eerste fysieke Staat van Utrecht. Deze acties kunnen 
alleen uitgevoerd worden indien het advies door het CMT en GS overgenomen wordt en de 
voorgestelde implementatie volledig tot stand is gekomen. 
 
Netwerkverkenning 
Zoals in het adviesstuk reeds aangegeven is, zijn de netwerken rondom de provinciale organisatie in 
beweging. De Staat van Utrecht put voor een belangrijk deel uit alle partners die zich in deze 
netwerken bevinden. De producten vragen om adaptieve netwerken in verschillende lagen die op 
verschillende manieren en momenten ingezet kunnen worden. Voor de Staat van Utrecht is hierbij 
niet belangrijk of de partijen via EBU, netwerk 2040 of eventuele andere netwerken aanschuiven, het 
is vooral belangrijk dat de juiste regiopartijen vertegenwoordigd zijn. De volgende zaken zullen voor 
de kwartiermaker in ieder geval van belang zijn: 
 

 Bij veranderingen van netwerken rondom de provincie wordt de kwartiermaker tijdig 
betrokken en neemt een adviserende rol in; 

 Er wordt verkend welke partijen nog ontbreken in de huidige netwerken rondom de 
provincie; 

 Indien er partijen ontbreken worden deze benaderd vanuit ofwel de bestaande netwerken, 
ofwel vanuit de Staat van Utrecht zelf. 




