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Samen werken aan de meest leefbare economie van Europa 
 
De regio Utrecht heeft de afgelopen decennia een sterke economische groei laten zien die boven 
het Nederlands gemiddelde lag. De commerciële dienstensector, het onderwijs, overheids- en 
overige non-profitsectoren verkozen Utrecht vaak als vestigingslocatie, vanwege de centrale 
ligging, de kwaliteit van wonen en leven en de beschikbaarheid van jong, hoogopgeleid 
personeel. De aanwezigheid van groeisectoren heeft bijgedragen aan een hoog niveau van 
welvaart en welzijn in deze regio. Qua concurrentievermogen en innovatiepotentieel scoort de 
regio Utrecht goed door de concentratie van hoogopgeleide beroepsbevolking, van kennis- en 
onderwijsinstellingen en van hoogwaardige economische activiteiten. De regio Utrecht staat 
hoog in de rankings als een van de meest concurrerende en leefbare regio’s van Europa.  
 
Toch is er geen reden om achterover te leunen. We staan aan de vooravond van omvangrijke 
transities in economie en samenleving. We willen een balans vinden tussen economische groei 
en duurzaamheid, tussen toegankelijke zorg voor iedereen en betaalbaarheid, we willen nieuwe 
technologieën slim kunnen gebruiken in business en dagelijks leven met respect voor privacy. 
Uiteindelijk gaat het erom dat mensen nu en in de toekomst, waar ook ter wereld, leven in 
goede gezondheid, in een veilige woonomgeving, zich kunnen ontplooien en kunnen voorzien in 
hun levensonderhoud.  
 
Dat vraagt om nieuwe, slimme oplossingen. Om slimme toepassing van kennis en technologie en 
nieuwe vormen van ondernemerschap. Dat vraagt ook om uitgekiende en doelgerichte 
combinaties van bedrijfsleven, openbaar bestuur, onderwijs en onderzoek. Dat vraagt om een 
nieuwe strategie en om nieuwe coalities. * 
 
Met een bloeiende dienstensector en unieke kennis op het terrein van duurzaamheid en 
gezondheid heeft Utrecht alles in zich om uit te groeien tot een slimme en duurzame regio die 
leidend is in de ontwikkeling van de economie van de 21e eeuw. Een economie waar bewoners, 
bezoekers en bedrijven zich, ondanks een toenemende druk op de ruimte, thuis voelen en 
verantwoordelijkheid nemen waar dat kan. Een economie waarin publieke en private 
investeringskracht elkaar versterken. Waarin de excellente kennis, expertise en 
ondernemerschap in onze regio bijdragen aan een gezond, veiliger en toekomstbestendig woon-, 
werk- en leefklimaat. In de regio zelf en - als regionaal exportproduct - daarbuiten.   
 
De Economic Board Utrecht wil verbinden, versnellen en verzilveren: 
- verbinden door overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en (maatschappelijke) 
ondernemers samen te brengen en nieuwe, innovatieve coalities te ondersteunen; 
- versnellen door nieuwe strategieën en bijbehorende regionale investeringen op elkaar af te 
stemmen, en door zowel nationale als internationale lobby en profilering van de regio; 
- verzilveren door maatschappelijke uitdagingen om te zetten in economische kansen. 

  

                                                        
*
 Deze Strategische Agenda is door de Economic Board Utrecht vastgesteld in haar vergadering van 27 mei 2013. 

De redactie van de tekst is voltooid op 22 juli 2013.  
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De Economic Board Utrecht versnelt de 
ontwikkeling en vermarkting  

van nieuwe producten en diensten  
die het leven van mensen  

toekomstbestendiger, gezonder,  
makkelijker en mooier maken  

en waarmee de regio Utrecht geld verdient. 
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1. Ondernemers zien kansen 
 
Welvaart, zowel in economische als in maatschappelijke termen, komt nergens meer aanwaaien 
- zelfs in Utrecht niet. Jarenlang voerde de regio een weinig zichtbaar regionaal-economisch 
beleid. Dat kan niet meer: de economische vooruitgang die Utrecht decennia lang beleefde, is 
niet langer vanzelfsprekend. Vanwege de conjunctuur, maar vooral vanwege structurele 
veranderingen in de economie lokaal en wereldwijd. 
 
Die structurele veranderingen raken de kern van de regionale economie: 

o Maatschappelijke behoeften zijn steeds bepalender voor economische groei: betaalbare, 
beïnvloedbare en laagdrempelige zorg, een veilige en duurzame woonomgeving en 
voedselketen, en duurzame energievoorziening vormen groeimarkten. 

o Burgers voeren steeds meer zelf regie. 
o Bedrijven worden kleiner en specialistischer, waardoor de noodzaak groeit tot 

samenwerking om te komen tot integrale producten en diensten, die ook snel kunnen 
worden doorontwikkeld. 

o Om de voorsprong te houden in de eigen specialisaties, willen ondernemers dicht bij 
elkaar zitten, en dicht bij state-of-the art kennis en technologie. 

o Het besef groeit dat innovatie niet alleen bestaat bij de gratie van technologie, maar dat 
toepassing van technologie vraagt dat financiële en wettelijke kaders, verdien- en 
samenwerkingsmodellen mee-ontwikkelen. 

o ICT heeft innovatie- en productieprocessen in bedrijven en kantoren de afgelopen 
decennia fundamenteel veranderd. Nu dringt ICT ook door in de haarvaten van de 
samenleving: ze beïnvloedt maatschappelijke processen en menselijk gedrag, en betrekt 
consumenten in de ontwikkeling van producten en diensten.  

o ICT is een basistechnologie geworden voor maatschappij en economie, maar nieuwe 
technologieën rammelen aan de deur, zoals verschillende vormen van biotechnologie en 
nanotechnologie.  

 
Regio's die kunnen meebewegen met deze structurele veranderingen zien hun welvaart nog 
steeds groeien, zelfs in de huidige laagconjunctuur. Dat zijn regio's waar bedrijven, onderwijs- en 
kennisinstellingen nauwe banden hebben, en waar snel flexibele allianties kunnen worden 
gevormd dwars door sectoren heen. Dat zijn ook regio's waar bedrijven en organisaties de vinger 
aan de pols houden van trends in technologie, economie en samenleving. Waar gezamenlijk 
wordt geïnvesteerd om te kunnen anticiperen op bedreigingen en kansen.  
Utrecht heeft tot nu toe een beperkt antwoord gehad op deze structurele veranderingen. Een 
woud aan grote en kleine netwerken kan flexibele alliantievorming belemmeren. Veel Utrechtse 
werkgevers houden de snelle technologische ontwikkeling niet makkelijk bij, investeren zelf 
beperkt in onderzoek en ontwikkeling en missen daardoor kansen om hun concurrentiepositie te 
versterken en om waarde toe te voegen. De excellente (publieke) kennispositie waar de regio 
zich op laat voorstaan, kan nog beter worden benut ten gunste van de regionale economie.  
 
Maar juist in een economie die structureel verandert, identificeren ondernemers kansen en 
maken zij op basis daarvan strategische keuzes. Recente gesprekken met honderden Utrechtse 
werkgevers in bedrijventafels toonden vele voorbeelden. In de aard van die voorbeelden zitten 
opvallend vaak twee niet-traditionele componenten besloten: 
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a) Cross-sectoraal werken als basis. De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten is 
steeds minder in traditionele sectoren te plaatsen: het gaat om cross-overs. 
Ondernemers doen het niet alléén, ze kijken over hun branchegrenzen heen. Denk aan:  
- nieuwe ICT-diensten voor energienetwerken, zorg, logistiek en de overheid,  
- nieuwe samenwerking in de keten, bijvoorbeeld tussen installateurs, bouwbedrijven 

en beheerders van technische installaties,  
- nieuwe samenwerking juist buiten de keten, bijvoorbeeld tussen de agro- en de 

energiesector, of tussen creatieve industrie en de zorg. 
b) Maatschappelijke behoefte als marktkans. Met hun meest succesvolle producten en 

diensten voorzien ondernemers in een (soms latente) maatschappelijke behoefte zoals 
schoner vervoer of betere zorg, of meer efficiency in het productieproces zoals nieuwe 
distributiesystemen of besparing op energie en grondstoffen.  

 
De kracht schuilt in cross-overs (zoals e-health, smart grids, big data processing, health tech, 
greentech): zo ontstaan innovatieve oplossingen voor veranderende maatschappelijk 
vraagstukken. Die oplossingen bieden economische kansen. Kansen waar de regio Utrecht 
uitstekend op is voorgesorteerd - als het zich slagvaardig weet te organiseren, nieuwe vormen 
van ondernemerschap weet te vinden en als de regio erin slaagt private en publieke 
investeringslijnen met elkaar te synchroniseren. 
 
Het afstemmen van publieke en private agenda’s is hierin cruciaal. Ondernemers hebben up-to-
date kennis nodig om een concurrentievoordeel te behouden. Anderzijds hebben 
kennisinstellingen de ondernemers en bedrijven nodig bij het vertalen van kennis naar concrete 
maatschappelijke en economische waarde. Overheden kunnen relevante partijen bij elkaar 
brengen en hen ondersteunen door op te treden als partner of launching customer, met 
flankerende faciliteiten, door experimenteerruimte te scheppen en door succesvol nieuw 
ondernemerschap een podium te bieden. 
 
De Economic Board Utrecht staat precies die bundeling van krachten en synchronisatie voor van 
ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. Dat doet de Board door een visie 
te ontwikkelen over de marktkansen voor regionale ondernemers en organisaties onder drie 
thema's: 

o gezond leven,  
o een groene economie, en  
o diensteninnovatie.  

 
Deze agenda formuleert voor ieder van deze overkoepelende thema's een ambitie, zet de koers 
uit voor de komende jaren en geeft een concrete invulling voor het komende jaar. Deze 
voornemens zijn echter niet in beton gegoten. Het beter benutten van de kracht van de regio 
betekent namelijk ook: daadkracht ondersteunen daar waar die ontstaat, en ambities loslaten 
daar waar bij regionale partijen het draagvlak wegebt. Dat kan per moment verschillen - en 
daarmee zal de agenda zich aanpassen aan de actuele kracht van de regio en bij externe 
ontwikkelingen. Deze agenda zal in ieder geval in 2016 worden herijkt.  
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2. Maatschappelijke behoefte als marktkansen: gezond leven, 
groene economie en diensteninnovatie 

 
In een recente consultatie gaven 300 regionale werkgevers een beeld van de transities waartoe 
zij zich uitgedaagd zien: zuiniger met energie en grondstoffen omgaan, betaalbare 
basisvoorzieningen leveren, optimaal benutten van technologische mogelijkheden op een 
maatschappelijk aanvaardbare manier. We evolueren van een sectorale economie naar een 
kennisintensieve netwerkeconomie. De regio Utrecht heeft een uitstekende uitgangspositie om 
te profiteren van deze transformatie. De regio heeft de reputatie een draaischijf te zijn in 
(inter)nationale kennisrelaties, is groot als exporteur van diensten, kent een excellent 
kennisaanbod, een hoogopgeleide beroepsbevolking, hoge R&D-investeringen (vooral publiek en 
semi-publiek), een hoog welvaartsniveau en een uitstekend woon-, leef- en werkklimaat met een 
grote aantrekkingskracht. 
 
De kunst is die sterke economische basis beter te benutten door:  

o te zorgen voor korte lijnen tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en 
overheden, 

o snelle en flexibele allianties mogelijk te maken, en 
o toepassing van innovaties in de praktijk te versnellen en vereenvoudigen. 

Dat vraagt om intensieve contacten tussen sectoren en om meer open vormen van 
kennisontwikkeling, kennisdeling en ondernemerschap. 
 
De Economic Board Utrecht ziet een structurele versterking van de economie die zich vertaalt 
langs drie thema's:  
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Deze thema's zijn te beschouwen als verzamelingen van marktkansen. Ze staan niet op zichzelf: 
ze beïnvloeden elkaar en gaan in elkaar over. Gezamenlijk geven ze vorm aan een nieuwe 
economie en aan nieuwe vormen van ondernemerschap. 
 
 
 

2.1 Gezond leven 
De wereldwijde trend van verstedelijking, gecombineerd met de groeiende behoefte aan 
grondstoffen, energie, een gezonde leefomgeving en beschikbaarheid van veilig en gezond 
voedsel levert een mondiaal vraagstuk op. Dat geldt des te meer wanneer men zich realiseert 
dat de gezondheid van mens, dier en milieu nauw vervlochten zijn. Daarnaast vormt de 
gezondheid van een steeds langer levende en vergrijzende wereldbevolking een belangrijke 
maatschappelijke en economische uitdaging. De mondigheid van de zorgconsument neemt 
ondertussen toe terwijl de 'one-size-fits-all'-aanpak van de klassieke farmacie niet langer 
effectief is. 
De regio Utrecht staat excellent voorgesorteerd om hierin oplossingen te bieden - en ze doet dat 
steeds vaker. De regio beschikt over een internationaal onderscheidende kennisbasis met brede 
en specialistische oplossingen voor actuele vraagstukken die betrekking hebben op leefbaarheid, 
duurzaamheid en publieke gezondheid. Private en publieke partijen uit de regio werken mee aan 
het bouwen van de steden van de toekomst over de hele wereld. Ze investeren in de 
ontwikkeling van nieuwe concepten die bijdragen aan een veilige en duurzame voedselketen en 
een kosteneffectieve en bemensbare gezondheidszorg. De regio is een testbed voor nieuwe 
diagnostiek, interventies en behandelmethoden. Ze heeft een sterke positie in ziektepreventie 
en kennis over welzijn en gezondheid in de ecologische context waarin mensen en dieren samen 
leven (One Health). 
 

Economisch relevant 
De ‘gezondheidseconomie’ is een substantieel deel van de economie van de regio Utrecht. Het 
domein ‘gezond leven’ rust op twee sterke Utrechtse pijlers: Zorg & Medisch, en Life Sciences. 
Van daaruit is er een groot aantal vertakkingen naar andere sectoren, zoals de 
voedingsmiddelenindustrie, bouw, ICT en zakelijke en creatieve diensten.  
 
A. De pijler Zorg & Medisch, die zowel de 'care' (zorg) als de 'cure' (geneeskunde) omvat, is goed 
voor 14% van de economie en 17% van de werkgelegenheid. Zorg & Medisch groeit snel, maar 
staat ook midden in een structurele transitie met een groot aantal opgaven: technologische 
mogelijkheden optimaal benutten om doelmatigheid te vergroten en oplossingen laagdrempelig, 
toegankelijk en betaalbaar te houden. Op die manier blijft zowel thuis als institutioneel 
hoogwaardige zorg beschikbaar, in een periode dat de financiële kaders fundamenteel wijzigen. 
Hierin speelt zelfmanagement van burgers en professionals een cruciale rol. Om deze nieuwe 
wegen vorm te geven, kan Utrecht bouwen op een concentratie van koplopers in care en cure, 
maar ook van brancheorganisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen en gespecialiseerd 
onderwijs.  
 
B. De snelgroeiende pijler Life Sciences. Op deeldomeinen van de brede life sciences 
onderscheidt de regio Utrecht zich door excellentie in kennis in Nederland en daarbuiten. Unieke 
voorbeelden van expertise liggen op het gebied van ziekten die van dier op mens overgaan, 
oncologie en regeneratieve geneeskunde. Ook op het gebied van hart- en vaatziekten, voeding 
en gezondheid en de neurowetenschappen is het Utrechtse onderzoek van wereldniveau. Dit 
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niveau rust niet louter op de aanwezigheid van competenties op toepassingsgebieden maar ook 
op de aanwezigheid van de nieuwste technische faciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van 
celbiologie, bio-analyse en imaging. Deze expertise manifesteert zich o.m. in kenniscentra zoals 
het Innovation Center for One Health, Utrecht Center voor Food en Health, het Centrum voor 
Beeldgestuurde Oncologische Interventies, het Centre voor Personalized Cancer Treatment en 
het Hubrecht Instituut van de KNAW dat, samen met het UMC Utrecht, mondiaal een leidende 
rol speelt op het terrein van regeneratieve geneeskunde en stamcelonderzoek. Utrecht kent 
voor life sciences een gezond economisch klimaat, met nieuwe bedrijven en ondernemerschap, 
goede publiek-private samenwerking en goede randvoorwaarden (incubatorfaciliteiten, 
kennisvalorisatie).  
 

Maatschappelijk urgent 
Het domein van gezond leven gaat iedereen aan, mondiaal, nationaal en regionaal. Niet voor 
niets heeft de Europese Unie gezondheid als een van de centrale thema's aangeduid in haar 
ontwikkelingsstrategie. Tegelijk moet de zorg op nationaal niveau effectiever, efficiënter, meer 
op menselijke maat worden ingericht. Dat vraagt meer dan oplossingen via traditionele weg. 
Vernieuwing, innovatieve oplossingen en nieuwe combinaties zijn nodig. 
 

Ondernemers zien kansen 
Binnen de pijler Zorg & Medisch zijn er twee hoofdthema’s voor economische spin-off 
geïdentificeerd tijdens de bedrijventafels: zelfmanagement en langer thuis wonen dankzij 
technologie (health tech). Kruisbestuiving tussen de technologie en ICT-sector enerzijds en de 
zorg- en medische sector anderzijds komt langzaam op gang in de regio. Versterking van de 
samenwerking biedt veel kansen. 
In de life sciences is er vooral aandacht voor het versterken van de kennisvalorisatie. Hoe 
kunnen we de wetenschappelijke ontdekkingen, onderzoeksexpertise en klinische data nog 
beter benutten en omzetten naar maatschappelijke en economische waarde? Hoe kunnen we de 
randvoorwaarden voor het genereren, aantrekken en binden van life sciences ondernemingen, 
bijvoorbeeld t.a.v. infrastructuur, human capital en risicokapitaal, optimaliseren om zo nieuwe 
bedrijvigheid en (buitenlandse) investeringen veilig te stellen? De sterke groei in de Nederlandse 
en wereldwijde zorgmarkt biedt enorme kansen op korte en lange termijn. In dit kader kunnen 
de domeinen Zorg & Medisch en Life Sciences niet los van elkaar worden gezien. Ze vormen 
zowel maatschappelijk als economisch één natuurlijk en onlosmakelijk geheel: Life Sciences & 
Health. 
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Figuur 2: marktkansen vanuit verschillende sectoren (vaak crossovers) voor gezond leven. 
 
Life sciences & Health en (een deel van) de voedingsmiddelenindustrie zijn voor het thema 
'gezond leven' de dragende sectoren. Daarnaast zien ondernemers in de ICT, health tech, 
zakelijke dienstverlening en de bouw kansen om bij te dragen aan de opgaven voor een langer 
gezond leven. 
 
 
 

2.2 Groene economie 
Voor een gezonde leefomgeving is een groene economie een voorwaarde. De transitie van een 
fossiele naar een duurzame en uiteindelijk circulaire economie gaat gepaard met nieuwe 
diensten, producten, businessmodellen en een brede definitie van welvaart. Juist in de Utrechtse 
regio zijn veel kennisinstellingen, dienstverleners, ingenieursbureaus en maatschappelijke 
organisaties op het gebied van duurzaamheid gevestigd. Door het bundelen van deze kennis 
kunnen we bestaande en nieuwe technologie, talent en kennis over financiering en organisatie 
op een slimme wijze ontwikkelen en combineren ten gunste van klanten binnen en buiten de 
regio. 
Hoewel de stapjes soms nog klein zijn (van ons energieverbruik was in 2011 bijna 4,3% afkomstig 
uit hernieuwbare bronnen, van de voedselconsumptie is nu 4,5% duurzaam), is de trend naar 
een duurzamere economie onmiskenbaar. Consumenten kopen vaker diensten en producten die 
zich ethisch, maatschappelijk en milieutechnisch positief onderscheiden. Soms oefenen ze ook 
maatschappelijke druk uit op organisaties die zich niet groen genoeg gedragen. Producenten 
pakken deze trend op en richten zich op duurzame energie, kleding en voeding, maar ook op 
hergebruik en nieuwe diensten zoals auto-delen. Hun inspanningen zijn niet louter idealistisch 
gemotiveerd. Enerzijds zien zij zich ook geconfronteerd met de eindigheid van fossiele energie 
en schaarste (en daarmee prijsstijgingen) van grondstoffen. Ook hun aantrekkelijkheid als 
werkgever hangt steeds meer af van de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Anderzijds zien zij in verduurzaming ook grote marktkansen.  
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Economisch relevant 
De ‘duurzaamheidseconomie’ als sector bestaat niet en vraagt daarom per definitie een 
crosssectorale benadering. Alle trendrapporten wijzen één richting uit: groen is poen. De groei 
van ‘greentech’ en groene producten is evident - en tegelijkertijd vaak nog een niche. Als de 
groei doorzet, zijn er wel grote markten te veroveren. 
Utrechtse bedrijven verdienen al aan verduurzaming. Een eerste verkenning in 2012 liet zien dat 
circa 10% van het Utrechtse MKB duurzame producten en diensten levert: innovatieve 
installatiebureaus, ingenieursbureaus, mobiliteits- en procesadviseurs, bouwbedrijven. Allemaal 
zien ze kansen in verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en - vooral - die van anderen. Er 
klinkt een steeds luidere vraag om verduurzaming vanuit verschillende markten en klantgroepen. 
Er is veel expertise in de regio. Kunnen we in Utrecht de juiste verbindingen maken om onze 
klanten te ondersteunen en de groeiende markt van de groene economie te ontsluiten? 
 

Maatschappelijk urgent 
Er zijn mondiaal grote problemen op te lossen omtrent de groeiende milieudruk en een 
veranderend klimaat. Een groeiende (mondiale) bevolking leidt tot een toename van industriële 
processen wereldwijd, toenemende grondstoffenschaarste, en een hoger energieverbruik. 
Klimaatadaptieve strategieën vragen grote investeringen. Een steeds groter deel van de 
wereldbevolking is gehuisvest in sterk verstedelijkte gebieden; leefbaarheid en publieke 
voorzieningen staan hier onder druk. Duurzaamheid gaat daarnaast ook om het bieden van 
ontplooiingskansen aan iedereen. EU, OESO en VN wijzen erop dat gebrek aan aandacht 
hiervoor kan leiden tot groeiende sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen. Recente 
ontwikkelingen in Afrika en het Midden-Oosten onderstrepen deze realiteit. 
 

Ondernemers zien kansen 
Utrechtse ondernemers kunnen grote stappen zetten in de richting van een duurzamere 
economie door: 
a) het realiseren van maatschappelijke, organisatorische, financiële, en juridische inbedding van 
technologie waardoor deze schaalbaar wordt 
b) de regionale positie te versterken in de (inter)nationale duurzaamheidstransitie.  
Voor deze transitie zijn innovatieve allianties binnen en buiten de regio nodig om kennis te 
combineren op technologisch, financieel, juridisch, academisch en organisatorisch terrein. 
Hiermee kunnen bestaande markten beter worden bediend en kunnen ook nieuwe markten 
worden betreden, zowel nationaal als internationaal. Tegelijkertijd is het vanzelfsprekend nodig 
om aangehaakt te blijven bij nieuwe technologische ontwikkelingen (nanotechnologie, 
machine2machine communicatie, greentech, ICT, big data processing) en businessmodellen die 
kunnen worden ingezet voor verduurzaming.  
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Figuur 3: marktkansen vanuit verschillende sectoren (vaak crossovers) voor een groene economie. 
 
Ook hier kenmerken de kansen zich door crosssectorale toepassing. Verduurzaming van de 
gebouwde omgeving vraagt betrokkenheid van corporaties, beleggers, particulieren, financiers, 
installatietechniek, bouw en industrie. Een energienet dat de groeiende opwekking van 
decentrale energie aankan, vraagt betrokkenheid van tientallen partijen. Een duurzame logistiek 
vraagt slimme ICT-systemen en nieuwe businessmodellen. 
 
 
 

2.3 Diensteninnovatie 
Mensen zitten niet te wachten op printers, ze willen kunnen printen. Evenzo hoeven mensen 
geen lampen te bezitten, ze willen licht, sfeer en/of veiligheid. Bedrijven als Xerox en Philips 
passen hun marktaanbod aan op de gewenste functionaliteit en bieden niet (alleen) de printer, 
maar ook de dienstverlening die het printen waarborgt, of niet (alleen) de lamp, maar de 
garantie op licht, sfeer en verhoogde veiligheid. Daarmee vervaagt het onderscheid tussen 
product en dienst. De snelle technologische ontwikkeling in de informatie- en 
communicatietechnologie stimuleert dat en ontsluit potentieel enorme, nieuwe markten voor 
innovatieve product-dienstcombinaties.  
 

Economisch relevant 
De ICT-sector en de zakelijke en financiële diensten zijn in omvang en groei de meest 
onderscheidende sectoren in de regio Utrecht. Meer dan 160.000 banen bieden ze in de regio en 
ze verdienen hun geld typisch buiten de regio, veelal in Nederland. De sectoren zijn sterker in de 
regio Utrecht vertegenwoordigd dan in welke andere regio in Nederland dan ook. Het maakt de 
regio Utrecht tot hofleverancier van slimme diensten voor de BV Nederland.  
Tegelijk is de binding van deze bedrijven met de regio beperkt. Ze zijn in Utrecht gevestigd om 
vanuit hier de (inter)nationale markt te bedienen. Fysieke bereikbaarheid speelt een steeds 
minder prominente rol. Het is dan ook van belang om deze bedrijven op een andere dan enkel 
fysieke manier te binden. Bijvoorbeeld door ze nadrukkelijker te betrekken bij regionale, 
maatschappelijke opgaven, door ze te faciliteren in het dichte, regionale netwerk van 
dienstverlening, industrie en maatschappelijke partijen en door ze te ondersteunen in een 
propositie waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Ook zij zien de trends die de economische 
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structuur fundamenteel beïnvloeden: kleinere bedrijven, meer specialisaties, meer 
crosssectorale samenwerking, nieuwe marktkansen in verdergaande digitalisering, 
technologisering en verduurzaming. Dat biedt kansen voor vernieuwing van dienstverlening en 
verdienmodellen. Sterker: transities in de zorg en een duurzame leefomgeving kunnen niet tot 
stand komen zonder nieuwe financiële, organisatorische en juridische arrangementen.  
 

Maatschappelijk urgent 
Diensteninnovatie en het slim toepassen van technologie is op twee manieren ondersteunend 
aan maatschappelijke uitdagingen: 

a) door technologie en diensteninnovatie in te zetten ten behoeve van die 
maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld in e-health of slimme energienetten 

b) door kennis en kunde omtrent diensteninnovatie en nieuwe technologie in te zetten bij 
regionale werkgevers om hun productieprocessen effectiever te laten verlopen. 
Regionale werkgevers kunnen meer profiteren van de nabijheid van expertise dan ze nu 
doen.  

 
Diensteninnovatie en het slim toepassen van technologie is misschien wel een van de sleutels 
om de Nederlandse concurrentiepositie te verbeteren. Al jaren constateren beleidsmakers een 
beperkte innovatiekracht van de Nederlandse economie, ondanks de sterke kennispositie. De 
focus ligt op het stimuleren van onderzoek en techniek, maar de vraag is of dat niet te beperkt is. 
Utrecht voelt zich in haar ambitie gesteund door een recente analyse van het innovatieklimaat in 
Nederland door de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) dat innovatie 
niet te 'eng' moet worden opgevat als vooral technologisch en sectoraal: "Onder invloed van de 
enorme groei van ICT verschuift onze samenleving steeds meer in de richting van een 
netwerkmaatschappij. Wij bevinden ons in de benuttingsfase van het huidige ICT tijdperk, 
waarbij waardecreatie vooral komt uit het slim combineren van technologie en ICT in nieuwe 
combinaties van producten en diensten. Innovaties ontstaan meer en meer in waardeketens, van 
grondstof – product – dienst – gebruiker. Dit vraagt om andere vaardigheden bij bedrijven dan 
alleen het kunnen uitvinden en ontwikkelen van nieuwe technologie. Andere vormen van 
innovatie worden belangrijker, zoals nieuwe interacties met gebruikers en nieuwe 
samenwerkingspartners, organisatiestructuren en/ of verdienmodellen." ('Diensten Waarderen', 
AWT, 2013) 
 

Ondernemers zien kansen 
In geen ander domein komen crossovers zo sterk naar voren. Geen sector is zo verknoopt met 
andere als de ICT-sector; ook de zakelijke dienstverlening werkt veelal voor andere sectoren. De 
kansen van nieuwe technologie en diensteninnovatie zijn economiebreed. 
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Figuur 4: marktkansen vanuit verschillende sectoren (vaak crossovers) voor diensteninnovatie. 
 
Kansen in diensteninnovatie liggen in hervorming van bestaande markten (o.m. de zorg, de 
logistiek), maar de technologische ontwikkeling maakt ook geheel nieuwe diensten mogelijk en 
opent nieuwe markten (het economisch benutten van grote hoeveelheden data, applied gaming, 
etc.). 
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3. Wat doen we, wat ambiëren we? 
 
In het vorige hoofdstuk schetsten we de marktkansen, in dit hoofdstuk schetsen we een 
realistische ambitie voor de regio op de verschillende marktkansen. Dat doen we beredeneerd 
vanuit zowel de veranderende buitenwereld (zie ook bijlage 2) als vanuit de huidige 
organisatiekracht in de regio. Waar is die organisatiekracht sterk aanwezig? Waar zitten lacunes 
in het ecosysteem? Wat is een realistische en onderscheidende regionale ambitie? 
 

Versterken organisatiekracht 
Wie een analyse maakt van de netwerken in de regio, ziet dat die: 

a) sterk branche- of gebiedsgeoriënteerd zijn. Dat sluit niet automatisch aan bij de 
crossover-filosofie 

b) er steeds beter, maar nog altijd beperkt in slagen om in publiek-private samenwerking 
tot structuurversterkende programma’s te komen 

c) tot in de haarvaten van de regio functioneren, waarbij ze soms slechts enkele 
gelijkgestemde ondernemers bijeen brengen, en soms tot wel duizenden zeer 
uiteenlopende bedrijven verbinden. 

 
Het publiek-private investeringspotentieel van de regio kan veel beter benut worden: 

o De lifesciences-sector is wellicht het beste georganiseerd, vooral vanuit de kennisbasis. 
Er bestaan sterke allianties met o.a. big farma en de high tech-sector. 

o De zorg- en ICT-sector vinden elkaar steeds beter, maar op incidentele basis. De 
omvangrijke ICT-sector is regionaal niet sterk georganiseerd. De zorgsector vindt het 
moeilijk zijn langere termijn vraag te articuleren, ook omdat ze op korte termijn onder 
grote druk staat.  

o In de creatieve industrie vinden ondernemers, kennisinstellingen en overheden elkaar 
(met name rond gaming) in structuurversterkende investeringsprogramma’s.  

o De kern van de Utrechtse economie, ICT en zakelijke dienstverlening, participeert slechts 
beperkt in regionale publiek-private (structuurversterkende) investeringsprogramma’s. 
Dat is een gemiste kans.  

 
Als we de marktkansen over de organisatiekracht heen leggen (zie bijlage 1), ontstaat een beeld 
op welke punten Utrecht het redelijk goed doet en waarin potentie schuilt om marktkansen 
beter te benutten. Per thema levert dat een aantal ambities op. 
 
 

Ambitie gezond leven: internationaal toonaangevend en vitaal Life Sciences & 
Health cluster, met hét living lab op het gebied van zelfmanagement en 
personalised health, waardoor gezond leven, participatie, kosteneffectiviteit en 
bedrijvigheid aantoonbaar worden bevorderd 
 
Doelen: 

o Economisch profiteren van transities in de zorg: 
o naar een bemensbaar en kosteneffectief zorgsysteem 
o van ziektedenken naar gezondheidsdenken 
o van collectief naar individueel gezondheidsmanagement 
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o van hiërarchische, bureaucratische organisaties naar flexibele, platte zorg waarin 
de cliënt centraal staat 

o van verantwoordelijkheid overnemen naar zelfmanagement. 
o Versterken van de waardeketens, inclusief daarop gerichte marketing en communicatie, 

met name in die domeinen waarin het regionale life sciences onderzoek en de 
bedrijvigheid excelleren. 

o Het economisch en maatschappelijk benutten van kennis, data en infrastructuur van 
kennisinstellingen, overheden en ondernemers en deze toepassen in product- en 
diensteninnovatie (valorisatie). 

 

Organisatiekracht uitbouwen Kansen beter benutten 

Cross-overs ICT en zorg 
 
Medische technologie en zorg 
 
Life sciences onderzoek 
koppelen aan bedrijvigheid 
 

Cross-overs ICT en life sciences 
  
Versterken valorisatieketen life sciences, bevorderen 
ondernemerschap en support doorgroei bedrijven 
 
Betrekken creatieve sector, financiële/zakelijke diensten 
en bouwsector bij gezond-levenagenda 
 
Financiële sector en kostenreductie in de zorg 
 

 
 

Ambitie groene economie: het expertise- en praktijkcentrum voor een 
aantrekkelijke en leefbare stedelijke omgeving 
 
Doelen:  

o Economisch profiteren van verduurzaming van de stedelijke omgeving 
o Innovatiekracht versterken door ontwikkeling van slimme diensten voor groene en 

circulaire economie 
o Innovatiestimulering door de regio te ontwikkelen tot en te positioneren als hét 

expertise- en praktijkcentrum voor een aantrekkelijke en leefbare stedelijke omgeving, 
zowel nationaal als internationaal 

 

Organisatiekracht uitbouwen Kansen beter benutten 

Betrokkenheid ‘traditionele’ 
bedrijfsleven bij duurzame 
ontwikkeling 
 
Expertiseontwikkeling 
duurzame steden 
 

Ketenintegratie bouwsector 
 
Kennis rond maatschappelijke, organisatorische, 
financiële en juridische inbedding van technologie 
mondiaal te gelde maken 
 
Ontwikkeling 'groene' producten en diensten 
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Ambitie diensteninnovatie: service innovation leader 
 
Doelen:  

o Versterken nieuwe vormen van ondernemerschap en diensteninnovatie 
o Vorm geven aan en experimenteren met nieuwe businessmodellen  
o Versterken vestigingsklimaat met state-of-the-art infrastructuur  
o Betere aansluiting van ICT- en dienstensector op groeiende economische activiteiten 

(nieuwe vernetwerking) 
o Utrecht als‘ Demonstrator Region’ voor diensteninnovatie in Europa 

 

Organisatiekracht uitbouwen Kansen beter benutten 

Pilotprojecten  
 
Gaming 

Betrekken industrie bij uitrollen infrastructuur 
 
Opschalen nieuwe dienstverleningsconcepten 
 
ICT-sector van ‘leverancier’ naar co-creatie 
  

 
 
 
Aan bovenstaande ambities en doelen toetsen we regionale investeringen en langs deze lijnen 
stellen we prioriteiten. Als we dat doen, komen we tot 10 actielijnen, die we in het volgende 
hoofdstuk uitwerken. 
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4. Strategische agenda 2013 - 2020 
 
 

 
 

Groene economie 

 

Energiepositief wonen en 
werken 

Duurzame herontwikkeling 
stedelijk gebied 

Circulaire economie 

 

 

Diensteninnovatie  

Versnellen ‘next generation’ (ICT) infra en info 
structuren 

Ontwikkeling en opschaling (innovatieve) 
diensten 

Versterking kennis en vaardigheden  

Gezond leven 

 

Zelfmanagement en langdurig 
thuis wonen 

Preventie en bestrijding van 
infectieziekten (One Health) 

Voeding en gezondheid 

Versterken valorisatieketen 
Life Sciences 



Actielijnen gezond leven 
 
1. Zelfmanagement en langdurig thuis wonen 
Mensen willen autonomie, ook in de invulling van hun zorgbehoefte, en ze willen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Met deze actielijn zetten we in op versterking van de regionale 
ondernemerskracht om tot slimme inzet van nieuwe diensten en producten te komen die aan 
die behoefte bijdragen, en die tegelijk leiden tot meer kosteneffectiviteit in de zorg. 
 
2. One Health: preventie en bestrijding van infectieziekten, garanderen van voedselveiligheid 
Mensen willen niet ziek worden. De regio Utrecht is met sterke spelers als het UMC Utrecht, 
RIVM en de UU (met de enige faculteit diergeneeskunde in Nederland en een uitstekende 
faculteit Bètawetenschappen) uniek gepositioneerd op het gebied van One Health. Met deze 
actielijn zetten we in op het benutten van die expertise om ziekten die overgaan van mens op 
dier te voorkomen en te bestrijden en om voedselveiligheid en -zekerheid te garanderen. 
 
3. Voeding en gezondheid 
Mensen willen kunnen beschikken over gezonde, duurzaam geproduceerde en betaalbare 
voeding. Goede voeding is bovendien van direct belang in het kader van ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering voor alle bevolkingsgroepen maar in het bijzonder voor kwetsbare 
groepen (baby's, patiënten, ouderen). Met deze actielijn ondersteunen we de kennisopbouw en 
-toepassing bij de ontwikkeling, bewijsvoering en wereldwijde distributie van die 
gespecialiseerde voeding. 
 
4. Versterken valorisatieketen life sciences 
Mensen willen bij ziekte een optimale behandeling op maat en verwachten innovatieve 
zorgoplossingen. De regio heeft op een aantal deelgebieden (w.o. One Health, oncologie, 
regeneratieve geneeskunde) excellente kennis in huis om ziekten te signaleren, te voorkomen, 
te genezen en/of te behandelen. Het Utrecht Science Park vormt, met partners in de regio en 
daarbuiten, een effectief ecosysteem voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de Life Sciences 
& Health sector. Deze actielijn ondersteunt de ontwikkeling en inzet van die kennis en de 
vertaling ervan naar nieuwe doelmatige en kosteneffectieve zorgproducten en 
behandelmethoden. 
 
 

Actielijnen groene economie 
 
5. Energiepositief wonen en werken 
Mensen willen autonomie en willen zuinig omgaan met grondstoffen. Met deze actielijn dragen 
we vanuit ondernemers, kennisinstellingen en overheden bij aan (de uitrol van) vernieuwende 
concepten in de overgang van consument naar producent van energie. 
 
6. Duurzame herontwikkeling stedelijk gebied 
Mensen willen wonen in een schoon, leefbaar gebied, dichtbij voorzieningen en met aandacht 
voor natuur. Binnen deze actielijn worden integrale oplossingen voor energie, water en 
grondstofvraagstukken ontwikkeld. Hierdoor positioneert de regio zich als koploper op het 
gebied van integrale herontwikkeling van stedelijk gebied.  
 
7. Circulaire economie 
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In een lineaire economie worden voortdurend materialen onttrokken, terwijl afgedankte 
materialen bijdragen aan de mondiale afvalberg. In een circulaire economie zijn alle materialen 
herbruikbaar of biologisch afbreekbaar, waardoor geanticipeerd wordt op grondstoffenschaarste. 
Een van de grootste uitdagingen hierbij is de transitie van een producteconomie naar een 
diensteneconomie: eigendom is niet langer noodzakelijk. Met deze actielijn ondersteunen we (1) 
de ontwikkeling van nieuwe productieconcepten die grondstoffen na gebruik herwaarderen, en 
(2) de ontwikkeling van nieuwe diensten.  
 
 

Actielijnen diensteninnovatie 
 
Onder de noemer van diensteninnovatie en slimme toepassing van technologie creëren we het 
klimaat waarin we bovenstaande kunnen verwezenlijken. We stimuleren een state-of-the-art 
werkomgeving door onze koploperspositie in diensteninnovatie uit te bouwen langs drie lijnen: 
 
8. Het versnellen van next generation infra- en infostructuren, zodat regionale werkgevers 
kunnen beschikken over de beste infrastructuur en de beste wijze om kennis en diensten via 
deze infrastructuur uit te wisselen. 
 
9. Ontwikkelen en opschaling (innovatieve) diensten, door met ideeën voor nieuwe diensten te 
experimenteren en door het succes van bestaande consortia uit te rollen. 
 
10. Versterking kennis en vaardigheden, door publiek-private opleidingsmogelijkheden te 
creëren, waarin de nieuwste kennis overdragen kan worden en waarin we werken aan onze 
positie van nationaal opleidingscentrum voor slimme diensten en omgaan met (informatie- en 
communicatie)technologie. 
 
 
 
Bovenstaande actielijnen zijn gekozen op basis van de economische kansen die op dit moment 
door ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden worden 
geïdentificeerd. We blijven trends en ontwikkelingen monitoren. Op basis van die bevindingen 
kunnen we kansrijke nieuwe actielijnen toevoegen of de huidige actielijnen aanpassen.  
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5. Een sterke basis en een goede relatie met de beleidsomgeving 
 

Een stimulerende bedrijfsomgeving 
Economische ambities zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, hebben ook een 
stimulerende omgeving nodig. Deze basisvoorwaarden zijn aanwezig in Utrecht en hebben de 
regio tot nu toe geen windeieren gelegd. De regio ligt centraal in Nederland met goede 
verbindingen over weg, spoor, water en naar luchthavens. Er is een sterke concentratie van 
kennis in onderzoeks- en onderwijsinstellingen en kennisintensieve bedrijven. De 
beroepsbevolking is hoog opgeleid. Er is een grote diversiteit in bedrijvenlocaties en in 
woonmilieus. De economie kent een brede, sterk gediversifieerde basis waarin sectoren 
voldoende schaal en/of groeikracht hebben om partnerships aan te gaan. 
De basale randvoorwaarden in Utrecht voor meer crosssectorale innovatie van producten, 
diensten en markten lijken dus aanwezig. Toch zullen ook deze randvoorwaarden meer moeten 
aansluiten bij de veranderende economie. Dat vraagt bijvoorbeeld het volgende: 
- ruimtelijke faciliteiten (bedrijvenlocaties, woon-werkmilieus, digitale infrastructuur) die meer 
worden ingericht en gemanaged vanuit een crosssectorale ambitie waarin ontmoeten, kennis 
uitwisselen en experimenteerruimte sleutelbegrippen zijn 
- meer en kortere lijnen tussen onderwijs op alle niveaus en beroepspraktijk om enerzijds 
curricula in het onderwijs actueel te houden (aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) en anderzijds 
vakkennis op de werkvloer actueel te houden (leven lang leren) waarbij -opnieuw- het 
versterken van crosssectorale innovatie het uitgangspunt is.  
- meer aandacht voor waardecreatie door vormen en versterken van netwerken, het proces van 
(leren) samenwerken, zowel binnen Utrecht als met partners en regio's elders in Nederland en in 
het buitenland 
- versterken van het levendige culturele en creatieve klimaat, dat één van de assets van het 
aantrekkelijke woon- en leefklimaat is. 
 

Relatie met innovatiebeleid van andere overheden 
Met de voorliggende strategische agenda herwaardeert de regio de eerdere focus in 
economische agenda's (namelijk op life sciences, creatieve industrie, duurzaamheid).  
 
De Economic Board Utrecht gaat uit van de eigen kracht van de regio. Die bestaat uit een 
clustering van (top)sectoren en een sterk groeiend en onderscheidend dienstverlenend cluster 
(ICT, zakelijke diensten, financiële diensten, overige diensten). Die regionale kracht brengen we, 
waar dat opportuun is, graag in in andere regionale, landelijke, of Europese agenda's. Via een 
interdisciplinaire aanpak kiest de Economic Board Utrecht echter bewust voor een agenda die 
ondersteunend is aan en een uitdaging biedt voor alle economische sectoren.  

 Verschillende topsectoren kennen een substantiële clustering in de regio Utrecht (high 
tech systems en materials, creatieve industrie, life sciences & health, logistiek). Door hen 
uit te dagen te participeren in een interdisciplinaire, crosssectorale regionale agenda 
wordt hun groeipotentieel en innovatief vermogen versterkt en wordt hun 
maatschappelijke verankering vergroot.  
In onderstaand overzicht geven de grote symbolen aan waar overduidelijke kansen voor 
versterking liggen tussen de thema's in deze regionaal-economische agenda en de 
nationale topsectoren. De kleinere symbolen geven aan dat er meer verkenningen nodig 
zijn maar dat er wel kansen worden geïdentificeerd.  
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 De regio Utrecht biedt een voor Nederland ongekende concentratie van kwalitatief 
hoogwaardige onderwijs- en kennisinstellingen. Deze samenballing van kennis en human 
capital vormt een belangrijke basisvoorwaarde voor ontwikkeling en groei van de 
topsectoren in de regio alsook daarbuiten. Het bewaken en uitbouwen van deze positie 
als kennisleverancier ten bate van het groeipotentieel van Nederland, zoals ook 
beschreven in verschillende human capitalagenda's van de topsectoren, beschouwt 
Utrecht als haar opgave.  

 Voor de Noordvleugelagenda en de Randstadagenda voor Europa (Kansen voor West) 
levert Utrecht op alle thema's en domeinen een bijdrage.  

 Met zijn focus op maatschappelijke uitdagingen, grijpt de strategische agenda van de 
Economic Board Utrecht bij uitstek aan op Europese investerings- en 
onderzoeksagenda's. Daarin staan namelijk de grote maatschappelijke uitdagingen 
('grand societal challenges') centraal.  
 
 

Met de voorliggende agenda  
- bekrachtigt de regio de strategische positie van de regio Utrecht als hofleverancier van slimme 
diensten en kraamkamer van kennis, talent en innovatie; 
- anticipeert de regio op de belangrijke economische trends en vertaalt deze naar een strategie 
voor versterking van de economische structuur; 
- beoogt de regio een leidende rol te spelen in economische en maatschappelijke transities, en 
- versterkt de regio de concurrentiekracht van zowel Nederland als de eigen regio alsook op de 
langere termijn het welbevinden van haar inwoners. 





Bijlage 1: De kracht van de regio: illustraties van cross-sectorale initiatieven en aansluiting bij 
marktkansen 
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Bijlage 2: Trendanalyse  
(Bron: Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht, door onderzoekers van Economic Board Utrecht / 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland / Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland / 
provincie Utrecht / gemeente Utrecht / gemeente Amersfoort / UWV/ Universiteit Utrecht) 
 
Macro-economie, arbeidsmarkt, economische structuur 
• Groeiende afhankelijkheid van innovatie. Hoewel langetermijnprognoses altijd zijn omkleed met 

onzekerheden, lijkt de economische groei van Nederland structureel onder het gemiddelde 
terecht te komen van EU-zone, OESO-landen en de wereldeconomie. 

 Tijdvak 2011-2030: Nederland +1,8% gemiddeld/jaar (OESO: +2,2%, wereld: +3,7%).  
 Tijdvak 2030-2060: Nederland +1,6% gemiddeld/jaar (OESO: +1,8%, wereld: +2,3%) 

• Afnemende betekenis van Europese economie in mondiale economie. Door de verschuiving van 
de mondiale economische groei van westerse landen naar Azië, Latijns-Amerika en ook Afrika, 
neemt het aandeel van de eurozone in de wereldeconomie af van 17% in 2011 naar 9% in 2060. 

• Stijging werkgelegenheid in kennisintensieve diensten. De groei van de werkgelegenheid in 
Nederland zal zich blijven manifesteren in kennisintensieve diensten. Daarmee wordt de groei 
van deze sector sinds 1980 voortgezet. Binnen de kennisintensieve dienstverlening zijn echter 
verschillende deeltrends te identificeren: 

 krimp van overheid en not-for-profit 
 fundamentele herstructurering van de bankensector, herijking van groeimodellen 
 groeiende internationale markten voor professional services, noodzaak tot innovatie en 

specialisatie.  
• Economieën worden afhankelijker van kennis- en competentieontwikkeling : relevant startniveau, 

up-to-date houden van kennis, competenties en vaardigheden, aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt, structurele aandacht voor levenslange inzetbaarheid. 

• Lichte doorgroei aandeel zzp´ers in de economie. Het aandeel zzp’ers bedraagt nu 10% van de 
beroepsbevolking. Veel van deze zzp’ers beschouwen zichzelf primair als dienstverlenende 
professional zonder groeiambities in termen van personeel. Tegelijkertijd manifesteert zich 
binnen de groep zzp´ers toenemende armoede door overaanbod (in een aantal sectoren, zoals 
consultancy en communicatie), lage tarieven en uitval van markten. 

• Opkomst alternatieve wijzen van bedrijfs- en projectfinanciering. Nieuwe economische 
activiteiten worden voor traditionele bankfinanciering te risicovol geacht. Terugtredende 
overheid bouwt subsidies af. Dit stimuleert opkomst van alternatieve financieringswijzen: 

 crowdfunding, peer2peer lending, kredietunies zijn snelgroeiende alternatieven voor 
bankfinanciering (creatieve industrie, MKB)  

 opkomst van specialistische investeringsfondsen (m.n. in technologiesectoren)  
 opkomst publiek-private streekfondsen (die o.m. investeren in omgevingskwaliteit 

(monumenten, natuur)) 
 opkomst regionale revolverende fondsen als alternatief voor subsidies;  

• Focus van Europese financiering op de grote maatschappelijke uitdagingen: 
 gezondheid en demografische ontwikkeling, in het bijzonder vergrijzing en krimp 

Europese beroepsbevolking 
 voedselveiligheid, duurzame landbouw, bio-economie 
 veilige, schone en efficiënte energievoorziening 
 slim, groen en integraal transport 
 mitigatie effecten klimaatverandering, alternatieve grondstoffen 
 innovatieve en 'inclusieve' samenlevingen. 
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Technologie: 
• Digitale technologieën vormen basisinfrastructuur voor samenleving en economie. Verdere groei 

breedband, mobiel internet, big data, cloud computing, machine2machine datauitwisseling (bv 
slimme energiemeters). Toenemende vraag naar digitale dienstverlening, maar ook noodzaak 
voor beleidsoplossingen rondom privacy, intellectueel eigendom, IT-vaardigheden in alle 
beroepen. 

• Groeiend belang van biotechnologie (nieuwe general purpose technology).   
 rode biotechnologie t.b.v. zorg en life sciences;  
 groene biotechnologie t.b.v. voedselvoorziening en duurzame landbouw 
 witte biotechnologie t.b.v. grondstoffen- en energievoorziening (clean tech);  
 blauwe biotechnologie t.b.v. watervoorziening en milieu. 

• Groeiend belang van nanotechnologie (nieuwe general purpose technology). Toepassingen in 
onder meer life sciences en zorg (nanomedicines), ICT, milieuzorg, landbouw, voeding, 
consumentenproducten 

• Nieuwe toepassing van oude technieken. Enerzijds herwaardering van ambacht (creatieve 
concepten moeten kunnen worden geproduceerd, zoals meubels en kleding), anderzijds zeer 
hoogwaardige toepassing van technieken zoals 3D-printing (bv in medische technologie) 

• Stijgende vraag naar energie. Tegelijkertijd groeit de noodzaak de energievraag te voldoen 
vanuit hernieuwbare bronnen. Met de opkomst van schaliegas is een nieuwe fossiele 
energiebron gevonden; deze is van groeiend belang voor bv de Verenigde Staten en Polen en 
geeft deze landen een economisch concurrentievoordeel.  

• Aandacht voor risicobeheersing en ethische vraagstukken in technologie. Van belang voor veilige 
toepassing en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën.  
 

Demografie, sociaal-culturele trends: 
• Utrecht: meer mensen en vergrijzing. In 2040 telt Utrecht 14% meer inwoners dan nu, en 17% 

meer huishoudens. In een aantal gemeenten stijgt het aandeel 65-plussers fors: Stichtse Vecht, 
Oudewater, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Eemnes. De vergrijzing en de (lokale) 
bevolkingskrimp hebben invloed op veel beleidsterreinen, zoals de woningmarkt, de 
arbeidsmarkt, op mobiliteitspatronen en op de vraag naar zorg. 

• Afnemend vertrouwen in instituties.  
• Individualisering en globalisering. Minder binding aan familie, sociale klasse en eigen ‘zuil’. 

Grotere verwevenheid van de provincie Utrecht met de rest van de wereld.  
• Revival van de streek. De globaliserende wereld wordt door sommigen als steeds 

onoverzichtelijker ervaren. Zij zoeken soms houvast in  hun eigen omgeving. Denk aan de 
opkomst van streekproducten, interesse in landschappen en erfgoed in de buurt en de toename 
van het toerisme in eigen streek. 

• Segregatie en minder participatie. In wijken en buurten is steeds vaker sprake van segregatie en 
van minder participatie, maar niet overal en bij iedereen. De arbeidsparticipatie van vrouwen en 
migranten stijgt bijvoorbeeld. 

• Big society. Opkomende zelforganisatie in de samenleving, bij burgers, en in maatschappelijke 
allianties van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid 

• Voorzichtig veranderende vraag van consumenten: 
 gezond (ook: groeiende kloof tussen bevolkingsgroepen die een gezonde levensstijl 

kunnen betalen en zij die dit niet kunnen) 
 duurzaam (hoewel duurzaam wel betaalbaar moet blijven) 
 van eigendom naar gebruik (opkomst auto delen, gereedschap delen) 
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Ruimte, ecologie: 
• Concentratie van bevolkingsgroei in stedelijke gebieden. Steden (wereldsteden maar ook 

middelgrote steden) zullen blijven groeien, ook bij een krimpende bevolking, door 
beschikbaarheid en grotere keuzemogelijkheden van sociaal kapitaal (sociaal netwerk, vrienden, 
partners) en economisch kapitaal (zakelijk netwerk en partners, arbeidsmarkt) in stedelijke 
gebieden.  

• Minder vraag naar bedrijventerreinen. De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen stabiliseert. 
Oorzaak hiervoor is dat de economie in deze provincie steeds meer door de dienstensector 
bepaald zal worden.  

• Groei van mobiliteit. Utrecht staat een flinke groei van de mobiliteit te wachten. Het 
langeafstandsgoederenvervoer van west naar oost groeit met circa 100% tot 2040, afhankelijk 
van het scenario.  

• Afname verkeersemissies, toename geluidshinder. De emissies van NO2 en fijn stof nemen de 
komende jaren af. De geluidshinder neemt de komende jaren toe. 

• Gevolgen van klimaatverandering in de provincie. Ook als mondiaal de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch wordt teruggebracht, hebben wij in de toekomst te maken met 
klimaatverandering. In de provincie merken wij dit door extremen in het weerbeeld: hoosbuien 
met als gevolg wateroverlast, lange periodes van droogte, langdurige hitte in steden en steeds 
vaker een hoge stand van het water in de grote rivieren. 

• Het leefmilieu verslechtert op onderdelen. Klimaatverandering leidt tot een verandering van de 
soortensamenstelling van de natuur, een verslechtering van de waterkwaliteit en een 
verschuiving van het groeiseizoen. Daarnaast veroorzaakt het hittestress in de steden. 

• Bedreiging biodiversiteit. Het aantal planten- en diersoorten neemt mondiaal en ook in Utrecht 
af. De verdere verstedelijking in Utrecht zorgt voor toename van de druk op de natuur en het 
landschap. 



 

 

Economic Board Utrecht  
 
 

 
 
 
 
Deel 2: 

De EBU als procesmachine 
Rollen, werkwijze en instrumenten 
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1. Inleiding 
 
Nu de Economic Board Utrecht enige maanden bestaat blijkt er behoefte te zijn aan een heldere 
toelichting wat van de EBU wordt verwacht, welke rollen boardleden vervullen en met welke 
instrumenten de EBU haar functie als aanjager van de regionale economie kan ondersteunen. In deze 
notitie wordt dit verder uitgewerkt. 
Deze notitie heeft als doelgroep de boardleden en direct bij de board betrokkenen. In dit document 
worden diverse instrumenten benoemd en uitgewerkt die ter beschikking staan van eenieder die de 
samenwerking met de EBU wil aangaan. De instrumenten zullen evalueren door gebruik. Niet 
werkzame instrumenten zullen verdwijnen en missende zullen worden ontwikkeld. De instrumenten 
zullen worden gepubliceerd op de website van de EBU (www.economicboardutrecht.nl) zodat ze 
voor iedereen toegankelijk worden. 
 
 
Waar staat de Economic Board Utrecht voor? Waarom zijn we opgericht? 
 
Economie eerst 
Een sterke economie komt niet meer vanzelf aanwaaien in de regio Utrecht. Urgentie en versnelling 
in het vergroten van de slagkracht is gewenst om de economische positie van de regio te behouden 
en te versterken. De EBU acht het van groot belang dat de economische slagkracht van de regio 
wordt vergroot. De EBU is hierbij aanjager. Voor het versterken van de slagkracht is samenwerking 
essentieel. De EBU is opgericht door het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de 
overheden.  
 
Maatschappelijke vraagstukken ombuigen tot economische kansen 
De EBU staat voor duurzame economische ontwikkeling en slagkracht. De kracht van de regio is de 
goede balans tussen wonen, werken en leven. Tussen people, planet en profit. De EBU ziet het 
daarom als haar taak als aanjager de economische slagkracht te vergroten door maatschappelijke 
vraagstukken om te buigen tot economische kansen. Van innovatie tot nieuwe markten en grotere 
marktaandelen voor Utrechtse bedrijven. Hiermee wordt de balans die de regio zo kenmerkt, 
gerespecteerd en versterkt. Het bijkomend effect is de opbouw van een eigen onderscheidend 
gezicht en identiteit van de regio Utrecht. 
 
Wat doen we? 
 
Deuren openen en verbinden 
De EBU opent deuren tot kennis, kunde en kapitaal, verbindt organisaties en netwerken, voert 
onderzoek uit en zorgt voor (inter)nationale profilering van innovatieve bedrijvigheid in onze regio. 
Dit doet de EBU op thema’s die kansrijk zijn voor de regionale economie: vergroenen van de 
economie, gezond leven en excellente diensteneconomie. Daarbij zet zij in op versterking van de 
sectoren: life sciences en health, creatieve industrie en ICT en zakelijke 
dienstverlening/diensteninnovatie. Dit zijn thema´s en sectoren die  
(1) economisch en maatschappelijk zeer relevant zijn; 
(2) waarin Utrechtse bedrijven en kennisinstellingen excelleren; 
(3) de overheid in staat is te faciliteren; 

http://www.economicboardutrecht.nl/
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(4) waarbij de EBU in staat is de noodzakelijke versnelling aan te brengen door tot meer 
samenwerking aan te zetten. 
 
 
Hoe doen we dat? 
 
Verbinden, versnellen en verzilveren 
De EBU kiest voor een open moderne stijl die bij haar missie past. Dat betekent motiveren, open en 
benaderbaar zijn, luisteren, diversiteit omarmen, bruggen slaan, nieuwsgierig zijn, samenwerken op 
basis van gelijkwaardigheid, praktisch en resultaatgericht zijn en dat met trots voor de regio. De EBU 
luistert continue naar wat er in de regio speelt en vertaalt dit direct om verbindingen te leggen, 
snelheid erin te houden en om daarmee kansen te verzilveren. Want Utrecht zit op goud.  
  
 
De missie voor de EBU is: 
 
"Vanuit eigen kracht stimuleren van een economische, duurzame ontwikkeling in de 
regio Utrecht, door verbinden en enthousiasmeren van bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke 
vraagstukken, waardoor de regio een eigen onderscheidend gezicht en identiteit 
verwerft. 

 
* Maatschappelijke uitdagingen omzetten in economische kansen 
* De transitie van de huidige diensteneconomie naar een netwerkeconomie 
versnellen door verbindingen te leggen tussen sectoren en de benodigde 
voorzieningen te ontwikkelen 
* De internationale zichtbaarheid en exportpositie van de regio te versterken door 
meer in te zetten op internationalisering en verbindingen met andere regio’s.” 
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2. Hoe werkt de EBU in de praktijk? 
 
De Economic Board Utrecht fungeert als een soort procesmachine in de economie van de regio 
Utrecht. Zij inspireert de regionale bedrijven en maatschappelijke instellingen, jaagt daarmee 
ontwikkelingen en nieuwe initiatieven aan, kiest de kansrijke initiatieven eruit en ondersteunt die in 
de realisatie, maakt kansrijke initiatieven groot en vergroot de impact ervan op nationale en of 
internationale schaal. Daarbij kiest de EBU in de diverse stadia (inspiratie, ontwikkelen initiatief, 
realiseren en opschalen, promoten) steeds de meest effectieve rol. EBU organiseert daarbij passende 
instrumenten die het proces op gang brengen en versnellen. De door de EBU opgestelde 
(strategische) agenda (Stepping Stones)  is richtinggevend en kaderzettend voor alle activiteiten en is 
daarmee een instrument in zichzelf. 
 
De procesflow en de erbij behorende rollen van de EBU en de beschikbare of gewenste instrumenten 
worden hierna beschreven. 
 
Processchema: 
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3. Inspireren en ontmoeten 
 

 
Op dit moment zijn er drie ‘instrumenten’ die worden 
ingezet: 
Inspiration days, kringen van EBU-boardleden en de Get 
Connected-bijeenkomsten. Een vierde instrument is 

Ideas waiting to happen dat vooral in de creatieve industrie is toegepast. Het lijkt 
zelforganiserend te worden en kan daarmee los van EBU functioneren. 
 
 

3.1 Get Connected bijeenkomsten 
Rondom de EBU wordt een strategisch netwerk opgebouwd bestaande uit de bestuurders van de 
relevante bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. 
De doelstelling met dit netwerk is het op structurele basis organiseren van de dialoog tussen de EBU 
en de markt op een zodanige wijze dat: 

 kansen worden gespot 
 draagvlak voor de economische agenda ontstaat 
 nieuwe verbindingen tussen organisatie ontstaan (crossovers tussen werkvelden) 
 boardleden support vinden 
 uit het netwerk nieuwe boardleden kunnen instromen. 

Doel:  
Opbouw strategisch netwerk dat als klankbord, voedingsbodem en ‘outlet’ kan dienen voor de EBU. 
Aanpak: 
Vier keer per jaar wordt een Get Connected bijeenkomst georganiseerd. Om de bijeenkomst 
voldoende draagvlak mee te geven, ligt het eigenaarschap van de bijeenkomst bij de burgemeester 
van de gemeente Utrecht en de commissaris van de Koning. 
Inhoudelijk bestaat de bijeenkomst uit dialoog met de aanwezigen en de EBU, een keynote en het 
netwerkmoment. 
Rol boardleden: 
Leden van het Dagelijks Bestuur zijn actief betrokken bij de Get Connected-bijeenkomst. Individuele 
leden bepalen op basis van de thematiek wat hun inbreng zal zijn. 
 

3.2 Inspiration days 
De Inspiration days creëren de continuïteit in het organiseren van ‘ontmoetingen’ en 
vormen de basis in de netwerkontwikkeling in de sectoren die de EBU als belangrijk 
identificeert. Het zijn kortdurende bijeenkomsten (2 uur), sterk inhoudelijk en 
actiegericht, met een gemiddelde opkomst van 40-200 mensen. 
Doel: 
Bewust creëren van ontmoetingen om kansrijke thema’s te identificeren en te 
zorgen voor bredere toepassing door meerdere ondernemers.  
Doelgroep: 
Klein MKB, indirect kennisinstellingen en financiers 
Aanpak: 
Gericht op de in de EBU-agenda gekozen thema’s en sectoren wordt gezorgd dat 
ondernemers elkaar ontmoeten. Hiervoor is als formule de Inspiration day 
ontwikkeld. Ondernemers worden uitgenodigd rondom een thema of een kansrijk 
initiatief met als doel collega-ondernemers, kennisinstellingen en geïnteresseerden 



  37 

te ontmoeten. Naast een inleiding op het thema worden meerdere ondernemers die 
met het thema al actief zijn, gevraagd te presenteren wat ze op dit thema doen, 
welke successen ze boeken en welke marktkeuzes ze hebben gemaakt. Hiermee 
wordt impliciet de innovatiestrategie blootgelegd en voor breder publiek 
toegankelijk. Programmering van de bijeenkomsten gebeurt door de 
supportorganisatie. Daarbij wordt gestuurd op crossovers tussen de relevante 
sectoren. 
Effect: 

 Ondernemers inspireren elkaar. Versnelling in toepassing door collega-
ondernemers. 

 Kwaliteit van het bezoek is goede graadmeter voor EBU of gekozen 
thematiek ‘spot on’ is; op deze manier wordt terugkoppeling en voeding van 
de EBU-agenda mede georganiseerd.  

 Bij juiste programmering bezoeken ook financiers dit soort bijeenkomsten. 
Rol voor boardleden: 
Niet of ten hoogste incidenteel als een thema wordt gekozen waaraan een boardlid 
zich heeft gecommitteerd. 
Rol EBU: 
Mogelijk maken en via de EBU agenda richting geven aan de inhoud van de 
Inspiration days. 
 
Opm. Naast de eigen programmering vinden er natuurlijk ook andere meetings 
plaats waaruit initiatieven kunnen en zullen ontstaan. Zo voert KvK bijvoorbeeld 
onder eigen label een soortgelijke formule onder de naam Get Inspired. De 
supportorganisatie streeft ernaar zoveel mogelijk van de uitvoering van de 
netwerkbijeenkomsten bij partners onder te brengen waarmee doublures worden 
voorkomen en de netwerken kwalitatief sterker worden. 
 

3.3 Kringen rondom EBU boardleden 
Bij het samenstellen van de board was meteen duidelijk dat, vanwege de, per 
definitie, beperkte omvang van de board, niet alle bedrijven en maatschappelijke 
organisaties vertegenwoordigd zouden kunnen zijn. Daarom is als uitgangspunt 
gekozen dat boardleden een kring van ‘peers’ om zich heen vormen. 
Doel:  
Verbreding van de bij de EBU aangesloten groep bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. 
Aanpak: 
Individuele boardleden organiseren een kring om zich heen, kan gericht zijn op 
agendavorming, kan ook uitwerken van een initiatief naar programma betreffen. 
Invulling is persoonlijk. 
Rol boardleden: 
Eigen initiatief, waar nodig ondersteund door supportorganisatie. 
 

3.4 Ideas waiting to happen (IDWTH) 
Professionals uit de creatieve industrie, techniek en wetenschap werken in teams 
samen om in een kort tijdsbestek, een dag of een weekend, te komen tot nieuwe 
ideeën voor producten en diensten die antwoord geven op, of richting geven aan het 
vraagstuk, die kunnen worden vermarkt en indien relevant opgeschaald. Concreet, 
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zichtbaar en vernieuwend. IWTH is een 
samenwerkingsverband van Digiluce, Doe Het Niet Zelf, 
Amsterdamse Innovatie Motor en EBU. Twee series zijn 
afgerond in 2012, een derde serie is gepland in 2013. Het 
instrument lijkt zelfdragend verder te kunnen en verdient 
de blijvende support vanuit de EBU.  
 
 
 
 
 

4. Ontwikkelen initiatieven (initiëren programma’s en projecten) 
 

EBU wil zowel economische als maatschappelijke 
impact realiseren. Om richting te kunnen kiezen, is een 
agenda nodig en instrumenten om voorstellen te 
beoordelen. De mate waarin de EBU hierin stuurt en 
zelf initieert, moet nog met elkaar worden ontdekt. 
Neemt de EBU haar rol op het moment dat initiatieven 
en projecten op eigen kracht ontstaan, of heeft de EBU 

ook een rol in het initiëren en ontwikkelen van initiatieven en het tot stand brengen 
van benodigde coalities van partijen (consortia) die de realisatie kunnen oppakken? 
Is de EBU vooral makelaar of ook projectontwikkelaar? Dit vraagt dus nog 
besluitvorming. De praktijk van het afgelopen halfjaar is dat met behulp van EBU ook 
projecten worden ontwikkeld en de grens dus niet arbitrair is. 
Op dit moment zijn er vijf ‘instrumenten’ die worden gebruikt:  

 de EBU-agenda 

 checklist 

 classificatie 

 challenges 

 werkgroepen EBU-leden. 
En nog ter besluitvorming een additioneel zesde instrument: 

 Planontwikkeling 
 
 

4.1 EBU-agenda 

Op basis van een meerjarige visie, die in beginsel voor een periode van 4 jaren wordt vastgesteld, 
wordt jaarlijks de economische agenda door de board bepaald. De agenda omvat tenminste: 

 De focusgebieden en of thema’s waar naar inzicht van de EBU de meest relevante impact kan 
worden gerealiseerd in termen van economische ontwikkelingen en of maatschappelijk 
rendement. 

 De doelen en resultaatgebieden die voor het betreffende jaar worden nagestreefd. 
Doel: 
Richting geven aan activiteiten, communiceren met de buitenwereld waar EBU voor staat. 
Aanpak: 

Service Academy 
Uit de ervaringen met het project Service Design is 
een nieuw initiatief ontstaan dat mogelijk support 
gaat vragen van de EBU. 
De Service Academy heeft als doel om de 
marktintroductie en opschaling van innovatieve 
dienstenconcepten (oa. voortgekomen uit Ideas 
Waiting to Happen) te versnellen. Het biedt een 
open innovatieomgeving voor ontwerp, realisatie en 
validatie van proof-of-concepts. Dit wordt gedaan 
binnen een regionaal ledennetwerk waarin publieke 
en private partijen met maatschappelijke 
opgaven verbonden worden aan creatieven, 
technici, juristen, investeerders, eindgebruikers, etc. 
Samen geven zij vorm aan innovatieve diensten en 
toetsen zij de (markt)waarde en 
opschalingsmogelijkheden hiervan in de praktijk. 
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De supportorganisatie bereidt de agenda voor. Hierbij wordt de input vanuit de markt gecombineerd 
met de inzichten uit het economisch onderzoek dat EBU uitvoert of laat uitvoeren. De concept-
agenda wordt intensief gedeeld met de leden van het DB en de leden van EBU die hierin betrokken  
willen worden. De EBU-agenda wordt vastgesteld in de EBU op voordracht van het DB. 
Rol boardleden: 
Voor de DB-leden intensieve betrokkenheid. Voor overige boardleden participeren waar interesse, 
voorts adopteren en uitdragen. 
Rol EBU: 
Vaststelling van de EBU agenda. 
 

4.2 Checklist voor steun van initiatieven door de EBU 
Doel: 
Beoordelen of een initiatief gesteund kan worden door de EBU. 
Aanpak: 
Op basis van de EBU agenda wordt beoordeeld of initiatieven die ontstaan passen bij 
de agenda van de EBU. Criteria die hiervoor worden gehanteerd zijn: 

 initiatief heeft de ondersteuning en commitment van tenminste 2 boardleden, 

 past binnen de gekozen thema’s en speerpunten van de regionale agenda, 

 heeft voldoende economische of maatschappelijke impact: 
o heeft structuurversterkend effect 
o draagt bij aan de vernetwerking 

 is uitvoerbaar door inzet van partijen uit de markt die eigenaarschap nemen, 

 is opschaalbaar tenminste in de regio Utrecht maar bij voorkeur ook daarbuiten, 

 draagt bij aan de versterking van het profiel van de regio. 
Daarnaast is door de supportorganisatie een analyse gedaan of het initiatief financierbaar is. 
Rol boardleden: 
Besluitvorming een initiatief wel of niet te steunen. 
 

4.3 Classificatie (aard van ondersteuning door EBU) 
Doel: 
Inzichtelijk maken wat de mate van support is die de EBU verleent aan een initiatief. 
Aanpak: 
Er worden drie type initiatieven onderscheiden: 

 Initiatieven die publiekelijk kunnen worden opgepakt en ondersteund worden door de EBU. 
Dit zal normaal gesproken het geval zijn. 

 Initiatieven die volledig door derden worden ontwikkeld maar die door de EBU worden 
“endorsed” omdat ze passen binnen de agenda en het regioprofiel versterken en of omdat de 
initiatiefnemers daarom vragen. 

 Initiatieven waar de EBU of individuele boardleden wordt gevraagd te lobbyen of waar stille 
diplomatie de voorkeur heeft. 

Rol boardleden: 
Uitvoeren van de classificatie. 
 

4.4 Challenges 
Het gaat hier om het creëren van ‘interesse, trekkracht, wortels’. Overheid, bedrijfsleven of 
maatschappelijke organisaties kunnen alleen of gezamenlijk een uitdaging neerleggen waar partijen 
(overheden, ondernemers en kennisinstellingen) op kunnen kauwen en met ideeën/oplossingen 
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kunnen komen. Belangrijk daarbij is ook dat de cross-sectorale vraag hier geformuleerd of 
aangescherpt kan worden.  Dit proces kan bijvoorbeeld uitmonden in een ‘innovatiegerichte 
aanbesteding’ , maar heeft in ieder geval vernetwerking over sectoren heen tot gevolg. Functies zijn 
‘ideeën’ genereren, vraagarticulatie, vernetwerking, alliantievorming, product/dienst prototyping. 
Doel: 
Verleiden van de partijen in de markt om gezamenlijk een uitdaging aan te gaan die geïdentificeerd is 
in de regionale EBU-agenda; het stimuleren van co-creatie. 
Aanpak: 
Co-creatie heeft een herkenbaar (online) platform nodig waar maatschappelijke innovatievragen 
gepubliceerd kunnen worden en waardoor een marktplaats kan ontstaan voor co-creatie. Een plek 
waar ‘meedenkers’ bij elkaar komen. op die manier kunnen innovatievragen onder de aandacht 
worden gebracht bij de juiste partijen. Dit gebeurt nu ook maar veelal versnipperd. Het platform 
komt derhalve niet in de plaats van, maar zorgt voor toeleiding van reeds bestaande initiatieven naar 
een gezamenlijk platform als ‘marktplaats’. Het online platform wordt daarnaast versterkt door 
fysieke meetings. 
Online voorbeelden zijn: 
 http://www.battleofconcepts.nl/ 
 http://codeforamerica.org/ 
 
Het streven is om vanuit EBU een herkenbaar platform te bieden en in een periode van 2 jaar 
minimaal 10 volwaardige challenges uit te schrijven en te begeleiden. Het Platform biedt 
ondersteuning aan partijen die challenges uitschrijven. Hoe innovatievragen het best formuleren? 
Hoe ziet het co-creatieproces eruit? Hoe de juiste doelgroepen te bereiken? Wat daagt hen uit? Wat 
wil ik er zelf mee? 
Het gaat dus om een platform waar:  

 verschillende partijen hun probleem, vraag, challenge, etc. neer zouden kunnen leggen in een 
‘veilige’ omgeving. (d.w.z. een omgeving die niet wordt beheerd door ‘opdrachtenjagers’); 

 vraagarticulatie m.n. op crossovers vorm kan krijgen; 

 bewust partijen worden uitgenodigd met een ander paradigma naar dezelfde problematiek te 
kijken; 
iIdeeën en concept-creatie plaatsvindt en waar de ‘vernetwerking’ die dit met zich mee 
brengt ook wordt begeleid naar een landingsplaats (Value Platform) 

Rol EBU:  
Challenges zijn proactieve acties vanuit de board die gericht marktpartijen proberen in beweging te 
krijgen. De boardleden of het DB dragen deze aan, de suportorganisatie voert ze uit. 
Rol boardleden: 
 Incidenteel deelname. 
 

4.5 Werkgroepen van EBU-leden (zie ook EBU reglement): 
Bij de vorming van de EBU is voorzien dat EBU-leden zelf ook actief initiatieven ontwikkelen. Dat kan 
op basis van een individueel initiatief van een boardlid of op basis van een verzoek vanuit het 
Dagelijks Bestuur. 
Doel: 
Actief gebruik maken van de kennis en kunde van de individuele boardleden om vraagstukken die de 
EBU zelf signaleert aan te pakken. 
Aanpak: 
In samenspraak met het DB wordt een verdeling van inhoudelijke portefeuilles opgesteld en 
toebedeeld aan individuele boardleden. Boardleden besluiten zelf of daar een werkgroep voor moet 
worden ingericht en welke werkwijze deze gaat volgen. 

http://www.battleofconcepts.nl/
http://codeforamerica.org/
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Rol boardleden: 
Actieve participatie en in de meeste gevallen eigenaarschap. 
 

4.6 Planontwikkeling (uitwerking ter illustratie) 
Of de EBU een rol heeft in het (op eigen initiatief) ontwikkelen van plannen, moet nog worden 
besloten. Met de instrumenten zoals hiervoor genoemd, wordt ervan uitgegaan dat alle plannen 
worden ontwikkeld door marktpartijen die daar ook eigenaarschap van nemen. Dit is een keuze. EBU 
kan er ook voor kiezen om incidenteel zelf de rol op zich te nemen om plannen, uiteraard in 
samenwerking met marktpartijen, te ontwikkelen. De redenen om dit te doen kunnen liggen in: 

 het willen versnellen van het ontwikkelproces; 

 het willen doorbreken van marktfalen; 

 het, voor de ontwikkeling van de (regionale) economie, kunnen aanwenden van 
maatschappelijke besteding van middelen; 

 etc.. 
Doel: 
Meer regie vanuit EBU om eigen koers te kunnen uitzetten. 
Aanpak: 
EBU identificeert welke knelpunten zij aangepakt wil hebben en besluit na verkenning van de 
marktomstandigheden dat het noodzakelijk is hier zelf regie in te nemen. Vervolgens ontwikkelt EBU 
een aanpak en zoekt daar actief marktpartijen bij om het eigenaarschap te delen danwel over te 
dragen. 
Rol boardleden: 
Actieve participatie 
Rol EBU: 
Besluitvorming om wel of niet tot planontwikkeling over te gaan. 
 
 
 

5. Realiseren en opschalen van initiatieven 
 

De EBU heeft als uitgangspunt gekozen om met slag- en daadkracht te 
kunnen opereren. Daarbij  zijn meerdere varianten mogelijk die zich 
onderscheiden in de mate van directe betrokkenheid in de uitvoering en 
financiering. Voor de EBU is gekozen de uitvoering volledig in de markt 
te beleggen. De EBU voert dus geen projectmanagement. De EBU 

beschikt niet over eigen financiën in de zin van een ontwikkelfonds zoals een 
ontwikkelingsmaatschappij.  
 
Om slagvaardig en daadkrachtig te kunnen opereren zet de EBU de volgende instrumenten in: 

 toegang tot kapitaal; 

 toegang tot kennis en kunde; 

 haar netwerk; 

 de overheid als launching customer waar het maatschappelijke issues betreft. 
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5.1 Toegang tot kapitaal 
De EBU heeft zelf geen kapitaal om initiatieven te financieren maar beschikt wel over toegang tot 
diverse fondsen die passen bij de aard van de initiatieven en die gekoppeld zijn aan de agenda. 
Daarbij is in het ontwerp van EBU gekozen om de slagkracht te hebben van Brainport Eindhoven 
zonder de ballast van een eigen ontwikkelingsfonds. De Amsterdam Economic Board (AEB) heeft een 
puur adviserende rol en is voor financiering vervolgens afhankelijk van de besluitvorming van de 
overheden uit de regio. EBU kiest voor een modus operandi tussen Brainport en AEB met als 
verbijzondering dat het niet alleen toegang organiseert tot overheidsfondsen maar ook tot private 
financieringsvormen. Het als EBU ontwikkelen van financiële instrumenten is een kernactiviteit van 
EBU die wordt ingevuld door de supportorganisatie. Momenteel kennen we twee type instrumenten: 
(investerings)fondsen en subsidies. Uitdaging is om fondsen, subsidies en kapitaal in de regio slim te 
verbinden zodat een vliegwieleffect gecreëerd kan worden en meer kapitaal voor de regio 
beschikbaar komt. Daarbij kunnen we ook inzetten op middelen van de Europese Investeringsbank 
en de Europese structuurfondsen om een extra multiplier voor de regio te realiseren. 
 

5.1.1 Fondsen 
 
Momenteel zijn drie fondsen beschikbaar c.q. in ontwikkeling: 
 
Garantiefonds collectieve energieprojecten 
Doel: 
Financieren van collectieve energieprojecten waarvan de (financierings)markt nog moet ontdekken 
dat deze financierbaar zijn. 
Aanpak: 
Fonds van 10 mln EUR is gevormd door de provincie Utrecht en nu via Rabobank Amersfoort 
beschikbaar. 
(ter informatie de onderliggende constructie: de provincie heeft een garantstelling van 2 mln EUR in 
de markt getenderd met de vraag aan private partijen met welke multiplier zij bereid zijn aan de 
markt investeringskapitaal ter beschikking te stellen als de overheid daar 2 mln EUR aan 
garantstelling beschikbaar stelt. Rabobank Amersfoort heeft als private partij de tender gewonnen en 
is bereid financiering met een multiplier van 5 beschikbaar te stellen. Er is dus dankzij de 
garantstelling van 2 mln EUR een privaat fonds van 10 mln EUR voor duurzaamheidsprojecten en- 
programma’s). 
Initiatiefnemers kunnen nu via een procedure bij de Rabobank gebruik maken van het fonds. 
Rol boardleden: 
Matchmaking. Initiatiefnemers en projectontwikkelaars met een goed idee voor een energieproject 
koppelen aan de Rabobank Amersfoort.  
 
 
Fonds Creatieve industrie/gamebedrijven gericht op de zorg als markt 
Doel: 
Financieren van de tweede fase groei van gamesbedrijven. 
Aanpak: 
Vanuit het EBU-programma Growing Games wordt door o.a. CbusineZ, Achmeainnovatie, Intel, 
Noaber een investeringsfonds ontwikkeld om gamebedrijven die ‘behandelwijzen’ ontwikkelen voor 
de zorgsector te financieren. Het fonds is niet exclusief voor EBU initiatieven. Vanuit EBU is wel een 
voorkeursroute beschikbaar naar het fonds. 
Rol boardleden: 

 Mede richting geven aan de tweede tranche van het fonds.  
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 Bedrijven en initiatieven spotten die gebruik kunnen maken van dit fonds. 
 
Fonds Life sciences (nog in ontwikkeling) 
Utrecht excelleert in start-ups in de life sciences. Voor de groeifase is veel kapitaal benodigd. In de 
regio Utrecht is dit niet beschikbaar.  
Doel: 
Financieren eerste groeifase life sciences start-ups in de regio Utrecht met als doel ze in (of voor de 
regio) Utrecht te behouden. 
Aanpak: 
Momenteel wordt door de supportorganisatie gewerkt aan het feitelijk realiseren van het fonds. 
Vanuit de markt is het initiatief ontstaan en support van de EBU gevraagd. Het fonds mist nog een 
stukje financiering c.q. risico-afdekking. Inzet vanuit de regio is hierin te voorzien onder de 
voorwaarde dat regionale life sciences bedrijven dan toegang krijgen tot het fonds. 
Rol boardleden: 
In deze fase het mogelijk maken dat het fonds er daadwerkelijk komt. 
 

5.1.2 Subsidies 
Wij staan aan de vooravond van een nieuwe 7-jaarperiode van de Europese begroting, 2014-2020. 
Onderdeel daarvan vormen de Europese programma’s, zoals die voor Structuurfondsen. Ook na 2013 
komen Nederlandse regio’s in aanmerking voor deze fondsen. West-Nederland komt in aanmerking 
voor gelden voor concurrentiekrachtbevordering. Dat betekent dat Kansen voor West 2007-2013 een 
opvolger krijgt: Kansen voor West II. Kansen voor West I is erin geslaagd met 310 mln EUR middelen 
uit Europa uiteindelijk  ruim 1,1 mrd EUR aan investeringen te realiseren in de economie van West 
Nederland. 
Vanaf 2014 zullen op basis van een Regionale Innovatie en Smart Specialisation Strategie (RIS3) de 
Europese structuurfondsen, zoals de EFRO middelen, worden verdeeld.  Het Operationeel 
Programma van deze strategie,‘Kansen voor West II’, vormt de leidraad voor besteding van deze 
middelen.  De exacte bedragen en verdeling, voor de nieuwe periode zijn nog niet bekend, er is nog 
overleg tussen de Europese Raad en het Parlement. Heel voorzichtig wordt uitgegaan van ongeveer 
60% van de vorige periode (2007-2013). Dat betekent een kleiner bedrag en daarom alle reden om 
scherp te kiezen waarop we dit willen inzetten.  
Utrecht maakt onderdeel uit van de RIS3 van landsdeel West (Randstad) en het is dus zaak deze 
beperkte middelen ook voor Utrecht optimaal te laten ‘werken’. De middelen zijn onvoldoende om al 
onze ambities te dragen,  maar kunnen de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die we 
belangrijk vinden voor de regio wel op een ‘next level’ brengen. Het slim inzetten van EFRO middelen 
op een aantal ‘key-assets’ , stelt Utrecht in staat zich onderscheidend te positioneren en later ook 
volop te profiteren van middelen uit  het nieuwe Europese onderzoek- en innovatie programma, 
Horizon2020. Het lijkt verstandig om hiervoor een Europese roadmap te ontwerpen waarin publiek-
privaat gewerkt wordt aan een aantal strategische key assets.  
 
Voor Europa is interregionale samenwerking vrijwel altijd een voorwaarde om middelen te kunnen 
toekennen. Daarnaast stuurt Brussel sterk op differentiatie  van de Europese economie. 
Concurrentievermogen blijkt uit de mate waarin de betreffende regio zich wetenschappelijk of qua 
ondernemend leiderschap kan onderscheiden.  Een helder en duidelijk regionaal profiel draagt bij 
aan beide. Samenwerking wordt makkelijker (minder concurrentie, meer complementariteit) en 
scientific excellence of entrepreneurial leadership vloeien voort uit de gekozen focus. 
Doel: 
Financiering ter beschikking krijgen voor de regio Utrecht 
Aanpak: 
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Methode ontwikkelen waarmee initiatieven die door de EBU als zinvol zijn geclassificeerd (zie 
classificatie) trefzeker toegang krijgen tot deze financieringsvorm 
Rol EBU: 
Methode ontwikkelen om de fondsen beschikbaar te krijgen en wellicht met inzet van marktpartijen 
te verruimen. 
Europese roadmap ontwikkelen. 
Rol boardleden: 
Initiatieven toeleiden naar deze financieringsvorm. 
 

5.2 Toegang tot kennis en kunde 
EBU kan op dit punt het verschil maken door effectief haar statuur en netwerk in te zetten. EBU-
leden bieden direct toegang tot de kennisinstituten zoals TNO, RIVM, UU, Nyenrode, HU en HKU en 
vanuit persoonlijk netwerk ook naar de kennisinstellingen buiten de regio. Belangrijker is wellicht nog 
de toegang tot kennis binnen de bedrijven. We verwachten dat op de vraagstukken die in de EBU-
agenda worden geïdentificeerd vanuit het bedrijfsleven kennis wordt geleverd. Deze bijdrage vanuit 
het bedrijfsleven moet een van de belangrijkere meerwaardes worden van EBU. Het gezamenlijk en 
structureel nadenken en ontwikkelen van oplossingen en daarmee het voeding geven aan het klimaat 
in de regio. Hier is nog veel werk te verrichten. Momenteel kennen we de volgende instrumenten: 
consortia en value platforms. 
 

5.2.1 Consortia 
Kansen die op crossovers van sectoren liggen, worden het gemakkelijkst opgepakt door een 
consortium van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Op het thema ‘groene economie’ zijn 
consortia actief op de ontwikkeling en invoering van Smart Grids en Zero Emission openbaar vervoer. 
Op het thema ‘gezond leven’ is onlangs een consortium gestart dat het European Centre for 
Personalized Health and Selfmanagement (EuCePS) gaat ontwikkelen. Het opzetten van consortia is 
geen sinecure en veel partijen maken beginnersfouten. EBU kan dit effectiever maken door te 
voorzien in blauwdrukken en standaard aanpakken en door toegang tot financiering en kennis. 
Doel: 
Vorming van consortia vergemakkelijken en slaagkans vergoten. 
Aanpak: 
Draaiboek ontwikkelen en ter beschikking stellen met do’s and don’ts, toegang tot kapitaal, borgen IP, 
governance etc.. 
Rol EBU: 
Initiërend en blijvend sturend. Crossovers zijn belangrijk voor onze regionale economie. Het 
aanbieden van instrumenten om snel en effectief consortia te kunnen vormen kan het verschil 
maken met andere regio’s. 
Rol boardleden: 
Optreden als coach, eigenaar van deze consortia. Intensief steun verlenen. 
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5.2.2 Value platforms 
In de markt zien we nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan die op een gerichte marktpropositie de 
krachten bundelen en daar een gezamenlijk aanbod inrichten: een value platform. 
In een Value Center worden minimaal 3 functies aangeboden:   

 business (co-creatie en gezamenlijke product/dienstontwikkeling),  

 markt en netwerk: (marketing/communicatie, netwerk),  

 leren:  koppeling R&D en scholing.  
 

 
 
Het eerste Value Platform OpenInc. is nu i.o. vanuit de open-datatafel Utrecht. Bedrijven  hebben 
daar een businessplan opgesteld voor OpenInc. Een platform waar waarde wordt gecreëerd met 
open data. 

Ontwikkeling van OpenInc sluit aan bij bestaande incubators 
als Utrecht Inc. 
OpenInc brengt verschillende stakeholders bij elkaar,  zorgt 
voor toeleiding van bestaande dienstenaanbieders en 
vragende partijen, maar biedt ook diensten aan om de 

kwaliteit te verhogen en het ‘leren’ van organisaties vorm te geven. Hierdoor draagt OpenInc bij aan 
de professionalisering  van deze ontwikkeling.  
 

Kennis en Innovatie Coöperatie (KIC)  
KIC is een coöperatie die werkt aan het makkelijker kunnen starten en optimaal kunnen draaien 
van een coöperatie, met als doel innovatieve samenwerking makkelijk, slim en effectief te kunnen 
vormgeven. Coöperaties zijn een zeer bruikbare rechtsvorm voor de creatieve industrie, maar ook 
andere sectoren om samenwerking vorm te geven. Er is echter weinig kennis en kunde over 
beschikbaar, waardoor het niet goed of te weinig wordt gebruikt. KIC springt hierop in door samen 
met partners als CLICK NL, AEB en Nyenrode Business Universiteit  o.a. standaard statuten en 
andere relevante documenten te ontwikkelen,  te communiceren over de mogelijkheden van de 
coöperatie, reeds bestaande coöperaties kennis te laten delen en kennis te ontwikkelen in een 
speciaal expertise centrum rondom KIC. Startend bij de creatieve industrie, later op te schalen naar 
andere domeinen. 
Nu in een pilotfase, lancering najaar 2013. Geen boardleden betrokken op dit moment 
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Een andere manier om tot Value Platforms te komen is de ontwikkeling van Centers of Expertise in 
het hoger onderwijs.  Om tot een betere aansluiting en sterkere wederkerigheid met het 
bedrijfsleven te komen,  kunnen deze Centers worden verrijkt tot Value platforms, platforms waarin 
de Hogeschool Utrecht vanuit de Centers of expertise vooral de ‘leer’- en ontwikkelfuncties invulling 
geeft. De Hogeschool heeft vier Centers op het oog. 
Rol EBU:  
in het eerste geval kan de EBU vooral endorsen en toeleiding tot modellen organiseren. In het 2de 
geval kan de EBU en haar netwerk de Hogeschool Utrecht versterken in haar ambitie en de 
effectiviteit van de Centers of expertise vergroten door middel van Value platforms de 
wederkerigheid met het bedrijfsleven te helpen vergroten.   
 

5.3 Het netwerk van EBU leden 
Een belangrijke functie van de EBU is haar netwerk. EBU leden zijn vanuit hun positie in staat inzicht 
en overzicht te bieden en kunnen daarmee gemakkelijk inschatten of een initiatief kansrijk is en 
support van de EBU verdient. Door het “openstellen” van haar nationale en internationale netwerk 
kan zij een initiatief snel toeleiden naar de juiste partners en marktpartijen. 
Doel: 
Door support vanuit het netwerk van de  EBU leden snelheid creëren in de realisatie van kansrijke 
initiatieven danwel het vroegtijdig vaststellen dat een initiatief kansloos is en dus voorkomen dat er 
onnuttig energie in wordt gestoken. 
Aanpak: 
Vanuit de supportorganisatie wordt een analyse gemaakt van het initiatief en op voorgeleide van het 
DB voorgelegd aan de EBU leden. 
Rol boardleden: 
Inzet netwerk, zowel persoonlijk als collectief. 
 

5.4 De overheid als launching customer 
Vanuit haar rol bij realisatie, instandhouding en versterking van maatschappelijke voorzieningen en 
infrastructuur wordt door de overheid veel geld uitgegeven. Veel meer dan zij in haar rol van het 
stimuleren van de economie of het voeren van economisch beleid beschikbaar heeft. Door de 
deelname aan de EBU ontstaat de mogelijkheid in coalitie met het bedrijfseven en kennisinstellingen 
deze maatschappelijke bestedingen zodanig aan te wenden dat deze ook een impuls geven aan de 
regionale economische ontwikkeling. Dit vraagt nog het nodige ontwikkelwerk omdat in veel gevallen 
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de aanbestedingsregels van de overheid een hindernis vormen. Onderdeel van de uitwerking van 
deze rol is daarmee het ontwikkelen van een innovatief aanbestedingsbeleid. Dit kan wellicht naar 
Zweeds voorbeeld waarbij in alle aanbestedingen de mate van innovativiteit boven de laagste prijs 
wordt gesteld. Hiermee stuurt de overheid bewust op het aanwakkeren van de innovatie in de 
economie. 
Doel: 
Inzet van maatschappelijke bestedingen als aanjager voor innovatie in de regionale economie. 
Aanpak: 
Ontwikkelen van gezamenlijke investeringsstrategie van de aan de EBU deelnemende overheden 
door de bestaande plannen langs elkaar te leggen en aansluitingen te maken. Ontwikkelen van set 
aan instrumenten om slimmer met deze maatschappelijk bestedingen om te gaan. 
Rol EBU: 
Gezamenlijk meedenken over (on)mogelijkheden van de aanwending van maatschappelijke 
bestedingen om de innovatie in en de ontwikkeling van de regionale economie een impuls te geven. 
 
 
 

6. Profilering 
 

Successen worden gericht gepromoot en ook internationaal zichtbaar 
gemaakt. Internationale profilering is van groot belang voor de verdere 
groei van de regionale economie. Enerzijds gaat het om het bevestigen van 
het  regioprofiel naar de EU, noodzakelijk voor toekomstige subsidie- en 
ontwikkelprogramma’s zoals Horizon 2020, de diverse CIC programma’s etc.. 
Anderzijds gaat het om een sterker profiel gericht op bevordering van 
internationale handel en investeringen, waarbij bestaande internationale 

netwerken beter worden benut, gewerkt wordt aan een regionaal-economisch klimaat waarin 
buitenlandse bedrijven en werknemers zich welkom voelen en Engelstalige informatie 
vanzelfsprekend beschikbaar is. De regio Utrecht is tot op heden erg bescheiden in het vieren van 
haar successen. Dat kan en moet beter en vraagt nog een flinke ontwikkeling. Als start zijn de 
volgende instrumenten beschikbaar:  
 
 

6.1 Get Connected magazine 
In deze publicatie wordt steevast aandacht besteed aan ‘parels’ uit de regio. Deze publicatie 
verschijnt 4 keer per jaar en is ingezet om het proces van de opbouw van de EBU te ondersteunen. 
Om het Get Connected netwerk een zekere mate van exclusiviteit te geven worden bewust partijen 
uit dit netwerk in het Get Connected netwerk in beeld gebracht. De reacties op de publicatie zijn 
positief. De vraag moet wel gesteld worden of de inspanningen die voor het Get Connected magazine 
worden gedaan meer effect sorteren als volledig online wordt gegaan. 
 

6.2 Website 
Bij de start van de EBU is een eenvoudige website (www.economicboardutrecht.nl) opgezet met info 
over EBU en Get Connected en daarnaast een agenda, nieuwsrubriek en overzicht van 
onderzoeksrapporten over de regionale economie. Het accent ligt daarmee op profilering en 
overbrengen van informatie. Streven is in de loop van 2013 een traject te starten om te komen tot 

http://www.economicboardutrecht.nl/
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een website 2.0 waarin naast het zenden van informatie de verbinding tussen kennisinstellingen, 
overheden en bedrijfsleven centraal staat en tot uiting komt in zowel vorm als inhoud. Een digitaal 
platform dat de regio Utrecht inspiratie en content aanreikt over de thema's waar de EBU zich voor 
inzet. Dat kan met tekst, rapporten en persberichten maar zeker ook met polls, animaties en video's 
waarin ondernemers, onderzoekers en bestuurders hun ideeën op een aansprekende manier 
presenteren. Ook social media moeten integraal onderdeel uitmaken van deze website die daarmee 
initiatieven, ideeën, acties en nieuws bundelt en verder brengt. Ambitie is om daarmee het digitale 
middelpunt te worden van de dynamische vernieuwing van de regionale economie waar de Economic 
Board Utrecht voor staat. 
 

6.3 Communicatiemiddelen 
Nieuwsbrief: de EBU is in januari gestart met het maandelijks verzenden van een digitale nieuwsbrief. 
Deze is bestemd voor het netwerk en belangstellenden, bijeen zo'n 750 mensen. De nieuwsbrief 
bevat nieuws en agendaberichten over de thema's waar de EBU zich op richt te weten vergroenen 
van de economie, zorg en gezondheid, human capital en digitale agenda. De content is afkomstig van 
de EBU en haar partners. 
 
Social media: de EBU beschikt over een twitteraccount (@EBUtrecht) waar dagelijks nieuwtjes van 
EBU en partners worden gepost, retweets worden geplaatst en waar de dialoog met stakeholders 
wordt gezocht. Het twitteraccount volgt daarnaast honderden nieuwsbronnen en heeft daarmee een 
luisterfunctie ten aanzien van regionaal-economische ontwikkelingen. De EBU beschikt ook over een 
groep op LinkedIn waar met enige regelmaat bijeenkomsten worden gemeld en discussies worden 
gestart. De groep telt 163 leden, vooral uit de regio. 
 
Pers en publiciteit: de EBU verstuurt regelmatig persberichten naar regionale media en vakpers. Dit 
gebeurt ter aankondiging van bijeenkomsten en bij de publicatie van onderzoeken. Ook worden 
interviews geïnitieerd en aangeboden bij businessbladen, regionale kranten en websites. Alle 
publiciteitsuitingen worden maandelijks bijeengebracht in een mediamonitor. 
 
 
 

7. Economisch onderzoek 
 
Vanuit haar rollen (stimuleren, ontmoeten, ontwikkelen, opschalen, profileren) heeft EBU inzicht 
nodig in de economische prestaties en prognoses van de provincie Utrecht: 
 
1. welke activiteiten groeien/stagneren, met welke economische effecten (werkgelegenheid, 
toegevoegde waarde, maatschappelijke waarde, innovatie en impact hiervan)? 
Hiervoor is kwantitatief economisch onderzoek nodig: monitoring van indicatoren. Daarbij is het van 
belang om niet alleen de prestaties van Utrecht te monitoren maar juist de prestaties van Utrecht ten 
opzichte van andere Nederlandse en Europese regio's. In combinatie met diepteanalyses geeft dit 
inzicht in sterke en zwakke punten van de Utrechtse economie. Samenwerking met lokale, regionale 
en bovenregionale partners leidt tot gelijkgeschakelde sets van basisindicatoren; dat versterkt de 
vergelijkbaarheid en bespaart kosten.  
 
2. welke knelpunten ondervinden ondernemers in hun groeiambities (netwerken, kennis, 
arbeidsmarkt, werklocaties, proeftuinen)? 
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Dit type onderzoeken is in ontwikkeling: het richt zich niet alleen op traditionele harde 
vestigingsplaats- en groeifactoren (beschikbaarheid grond, geld en mensen) maar ook op zachte 
factoren (netwerken, vermogen tot samenwerking en organisatie). Het vraagt kennis van zowel 
economie als bedrijfskunde, (economische) sociologie en sturing van maatschappelijke, economische 
en politieke processen.  
 
3. welke economische kansen bieden maatschappelijke, technologische en economische trends op 
de korte, middellange en lange termijn? 
Dit vraagt om enerzijds brede trendanalyses (economisch, sociaal, ecologisch, ruimtelijk) en 
anderzijds scenario-analyses die inzicht geven in sleutelonzekerheden voor de toekomst. Ook 
hiervoor geldt dat het onderzoeksveld in ontwikkeling is, zeker waar het gaat om een regionaal-
economische benadering. Echter: de geprognosticeerde ontwikkeling van de Europese economie, 
waarbij de verwachting is dat die structureel zal achterblijven bij de groei in Azië, Latijns-Amerika en 
Afrika, vraagt wel om dit type analyse om kansen en bedreigingen te blijven identificeren.  
 
Uitvoering onder regie van de supportorganisatie 
In de provincie Utrecht zijn een groot aantal partijen actief op het gebied van regionaal-economisch 
onderzoek (publiek, semi-publiek en commercieel). Dat houdt structureel het risico in van 
enquêtedruk onder ondernemers. Afstemming tussen onderzoeken is de minimumvariant, toegang 
tot en benutting van reeds beschikbare databestanden is een volgende stap en bundeling van 
onderzoeksprojecten vormt het eindbeeld. Daarin worden nu de eerste stappen gezet.  
Voorts is het van belang om onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor de meest 
uiteenlopende stakeholders: ondernemers, beleidsmakers, opleidingsmanagers, bestuurders. Op die 
manier worden inzichten gedeeld en kunnen collectieve processen (ontmoeten, ontwikkelen, 
opschalen, profileren) op gang worden gebracht en gehouden.  
 
Rol van de Board 
De rol van de Economic Board ligt hierin dat zij  
1. haar eigen informatiebehoefte helder articuleert 
2. gebruik maakt van het onderzoek om resultaat van EBU inspanningen te volgen en bij te sturen 
3. stuurt op afstemming, samenwerking en bundeling in onderzoeksbeleid regionaal en nationaal. 

 
 
 



Overzicht instrumenten Economic Board Utrecht 
 

Instrument Doel en vorm Rol Board 

Stap: inspireren en ontmoeten 

Get Connected 
bijeenkomsten 

opbouw strategisch netwerk als klankbord, 
voedingsbodem en outlet 

leden DB: actief. Overige leden: op basis van 
thematiek bijeenkomsten 

Inspiration Days identificatie van en doorontwikkeling van kansrijke 
thema’s voor MKB 

EBU: richting geven aan thema’s. Individuele 
leden: incidenteel 

kringen rondom 
Boardmembers 

verbreding van bij EBU aangesloten en betrokken 
organisaties voor agenda- of programontwikkeling 

individuele leden: eigen initiatief, waar nodig 
ondersteuning door supportorg 

Ideas waiting to happen pressurecookersessies voor nieuwe producten/ 
diensten of verkenning maatsch/econ vraagstuk 

endorsement, project is zelfdragend 

   

Stap: ontwikkelen initiatieven 

EBU-agenda richting geven aan en communiceren van 
activiteiten; input vanuit markt en onderzoek 

leden DB: actief. Overige leden: participatie, 
uitdragen. EBU: besluitvormend 

checklist wel/geen steun o.b.v. criteria (commitment Boardmember, passend 
in agenda, impact, marktpartij = eigenaar, 
opschaalbaar, profileerbaar, financierbaar) 

EBU: besluitvormend wel/geen steun 

classificatie steun beoordeling type steun (actief/passief/stil) EBU: besluitvormend type steun 

challenges basis creëren voor allianties (verkenning thema’s, 
realisatie); fysiek en online; 10 challenges in 2 jaar 

EBU: initiatief voor thema’s 

werkgroepen EBU benutten kennis, kunde en netwerk individuele 
Boardmembers 

op initiatief Boardmember of op verzoek DB 

planontwikkeling meer regie op program-/projectontwikkeling  EBU: nog besluitvormend over dit instrument 

   

Stap: realiseren en opschalen van initiatieven 

toegang tot kapitaal 1.fondsen: bestaand->opschalen, nieuw->realiseren 
2.subsidies: agenda aansluiten op EFRO2-periode 

1.EBU: richting geven. Leden: matchmaking 
2.EBU: roadmap. Leden: initiatieven toeleiden 

toegang tot kennis en 
kunde 

1.consortia: vorming versnellen, slaagkans vergroten 
 
2.value platforms (marktproposities vanuit allianties, 
met business-, marketing- en leeraspecten) 

1.EBU: instrumentontwikkeling voor 
versnelling. Leden: coaching, endorsement 
2.EBU: endorsement bij zelfdragend 
allianties; actief verbinden kennisinstellingen-
bedrijfsleven bij startende valueplatforms 

netwerk Boardmembers benutten netwerk voor 1. toetsing haalbaarheid 
initiatieven en 2. realisatie kansrijke initiatieven 

DB: voorbereiding. EBU: besluitvormend. . 
Individuele leden: inzet netwerk waar nodig 

launching customership stimuleren rol overheid als launching customer EBU: identificeren kansen om d.m.v. maatsch. 
bestedingen innovatie aan te jagen 

   

Stap: profilering 

Get Connected Magazine ondersteuning opbouw EBU door uitlichten 
Utrechtse ‘parels’; door te ontwikkelen naar e-zine 

 

website 
economicboardutrecht.nl 

door te ontwikkelen naar site 2.0 met meer 
mogelijkheden voor interactie, incl. sociale media 

 

communicatiemiddelen 1. nieuwsbrief (mei 2013: 750 adressen) 
2. sociale media (mei 2013: 163 volgers) 
3. pers en publiciteit 

 

   

onderlegger 

regionaal-economisch 
onderzoek 

1. monitoring groei/ stagnatie econ. activiteiten  
2. verdiepend onderzoek knelpunten bij 
economische activiteiten t.b.v. EBU-interventies 
3. toekomstverkenningen (trends en scenario’s) 

EBU: articuleren informatiebehoefte, sturen 
agenda o.b.v. onderzoeksresultaten en op 
samenwerking onderzoekers 

 



 

Economic Board Utrecht  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Bijlagen: 

Voorbeelden van regionale initiatieven die 
door Economic Board Utrecht worden 
gesteund 

 
 
 
 
 
 
 
 



  52 

  



  53 

Smart Grid 
Rendement voor iedereen 
 
Doel van het project is het leveren van een bijdrage aan de grootschalige uitrol van smart grids. Dit 
door als regio te fungeren als vliegwiel voor diensteninnovatie op het gebied van smart grids en als 
kennishub op het gebied van het vermarkten hiervan.  
 
In het project experimenteren twaalf partners met nieuwe diensten gebaseerd op lokale smart grids, 
oftewel intelligente elektriciteitsnetten, in diverse woon- én bedrijfsomgevingen.  
In twee living labs wordt gewerkt vanuit unieke gebruikersaanpakken. In de Utrechtse wijk Lombok 
vindt dienstenontwikkeling plaats vanuit de ondernemersdroom van LomboXnet: lokale aanbieder 
van internet met de snelheid van het licht, met de kracht van de zon. In de Amersfoortse wijk 
Nieuwland ontwikkelen burgers zelf diensten, waarmee zij op hun eigen manier antwoord geven op 
maatschappelijke uitdagingen rond energie. Hiermee wordt een serie nieuwe diensten, 
businessmodellen en financieringsvormen ontwikkeld en getest. 
 
Capgemini, DNV KEMA, Ecofys, Eemflow, Hogeschool Utrecht, Icasus, LomboXnet, Rijksuniversiteit 
Groningen, Stedin, Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute zijn partner. Inmiddels 
nemen ook SnappCar, Moorgen, CMS Derks Star Busmann, Net2grid, New Energy Works, Upp Energy, 
Zeeno en Lens BV deel.  
 
De Economic Board Utrecht signaleert kansen die zich voordoen om het platform voor 
diensteninnovatie rond smart grids uit te breiden en verbindt relevante partijen die hierin een 
maatschappelijk en economisch belang zien waarin zij willen investeren.  
 
Aansluiting EBU-agenda 
Dit initiatief draagt bij aan het versnellen van de energietransitie, het toekomstbestendig maken van 
elektriciteitsnetten, het behalen van CO2-reductiedoelstellingen door overheden, kennisvalorisatie bij 
kennisinstellingen en stimuleert bovenal nieuwe bedrijvigheid. Bovendien draagt het project bij aan 
zowel regionale als zeer nadrukkelijk ook landelijke vernetwerking en biedt het kansen voor het 
profileren van de regio. Het heeft daarmee zowel economische als maatschappelijke impact en levert 
op deze manier een bijdrage aan de ambities van de EBU binnen de thema’s groene economie en 
diensteninnovatie. 
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Circular procurement 
Aanjagen van circulair ondernemerschap  
 
Natuurlijke hulpbronnen raken op. Daarnaast produceren we teveel afval en belasten we het 
milieu. Maar kan dit worden voorkomen? Het antwoord is ja, namelijk met een circulaire 
economie.  In plaats van producten te kopen, te gebruiken en weg te gooien, kunnen we de keten 
ook sluiten door goederen niet meer te kopen, maar het gebruiksrecht te hebben. 
 
In een circulaire economie zijn alle materialen van een product te hergebruiken of biologisch 
afbreekbaar. Voorwaarde is dat we anders naar bezit kijken en hier minder waarde aan hechten. 
Deze transitie stimuleert de vraag naar innovatieve dienstenconcepten en leidt tot nieuwe 
verdienmodellen, zoals abonnementen, gebruiksrecht en ‘lease and back’-constructies. Voordeel 
voor ondernemers is dat er een langdurige relatie met de gebruiker wordt aangegaan. Bovendien 
worden producten niet meer onnodig weggegooid, maar gerecycled. Succesvolle voorbeelden van de 
transitie van een product- naar een diensteneconomie zijn de online muziekdienst Spotify, 
dataopslag in the cloud, autodelen, etc. Het aantal deelauto’s in Nederland groeit met 25% per jaar 
en inmiddels maakt 1 op de 5 Nederlandse bedrijven gebruik van een vorm van autodelen voor haar 
medewerkers.  
 
Samen met regionale overheden wil de Economic Board Utrecht een gemeenschappelijke ambitie 
formuleren om 5% circulair in te kopen in 2015. Door hun inkoopbudgetten slim in te zetten 
(procurement), kunnen overheden een belangrijke rol spelen bij de versnelling van de transitie van 
een product- naar diensteneconomie. Bij circulair inkopen worden contracten gesloten op basis van 
functionaliteit, toegang en prestaties, in plaats van het kopen van een product. 
Zodra er een regionale samenwerkingsovereenkomst is getekend, worden marktpartijen uitgedaagd 
om circulaire diensten te ontwikkelen voor specifieke inkooptrajecten.  
 
Er wordt samenwerking gezocht met bestaande initiatieven rond circulaire economie zoals The 
Circular Economy, De Groene Zaak, Utrecht Sustainability Institute, MVO Nederland en bovenal het 
regionale bedrijfsleven. 
 
Aansluiting EBU-agenda 
Via dit initiatief anticipeert de EBU op grondstoffenschaarste en jaagt zij circulair ondernemerschap 
aan. De EBU verbindt partijen die bereid zijn te investeren in het mogelijk maken van circular 
procurement. Dit leidt tot vernetwerking en structuurversterking en heeft daarmee zowel een 
economische als maatschappelijke impact. Hiermee draagt het initiatief bij aan de EBU-ambities 
binnen de thema’s groene economie en diensteninnovatie. 
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Anders op Weg 
Gedragsbeïnvloeding voor betere mobiliteit 
 
Het wegennet in de regio Utrecht heeft regelmatig te maken met files en verkeersopstoppingen. 
Knelpunten liggen met name op wegen die van groot economisch belang zijn. Vanwege hoge 
kosten en de gevolgen voor het milieu is het aanleggen van nog meer asfalt onwenselijk. Maar we 
kunnen ook wat doen aan ons gedrag. Hoe krijgen we het voor elkaar om niet meer tegelijkertijd 
de(zelfde) weg op te gaan of op andere manieren te reizen om daarmee de doorstroming te 
verbeteren?  
 
Doorstromingsproblemen kosten de samenleving geld. Ook zijn files nadelig voor het welbevinden 
van mensen en voor het milieu door de uitstoot van CO2. Voor een gezonde economie is mobiliteit 
echter een noodzaak.  
 
Het initiatief Anders op Weg beoogt het verbeteren van de doorstroming door middel van 
(onbewuste) beïnvloeding van het rij- en reisgedrag van automobilisten. Het initiatief richt zich 
uitdrukkelijk op kleine MKB-bedrijven in de creatieve (ICT) industrie. Zij kunnen meedenken in deze 
problematiek en zogeheten ‘zachte’ oplossingen aandragen voor het geschetste probleem, daarbij 
gebruik makend van digitale en sociale media, gameprincipes enz. De betrokken bedrijven kunnen 
een vergoeding krijgen om hun idee uit te voeren. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van innovatieve 
producten en diensten met een economisch levensvatbare business case. Samenwerking met andere 
bedrijven (met complementaire kennis of juist met een vraagstuk) moedigen we aan. Om tot 
positieve business cases te komen, is het van belang dat de oplossingen opschaalbaar zijn. Daarnaast 
is het opdoen en delen van kennis een tweede doel van Anders op Weg.  
 
Het initiatief biedt een kans om Utrecht te profileren als innovatieve regio op het gebied van 
diensteninnovatie en de inzet van crossovers, bijvoorbeeld met de creatieve industrie en game & 
play. Ook wordt bijgedragen aan economische groei en duurzame versterking van de economische 
structuur. Het vormt een onderdeel van het programma Beter Benutten Midden Nederland en loopt 
tot einde 2014. 
Partner is de U15, een groep van beeldbepalende werkgevers uit de regio Utrecht die zich in 
samenwerking bezighouden met slimmer werken en slimmer reizen. Tot de U15 behoren o.a. 
Achmea, Capgemini, Conclusion, FrieslandCampina, Imtech en Twynstra Gudde. Daarnaast zijn de 
provincie Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Hogeschool Utrecht partner 
in dit initiatief.  
 
Aansluiting EBU-agenda 
Dit initiatief draagt bij aan de ambities binnen de thema’s groene economie en diensteninnovatie van 
de Economic Board Utrecht.  
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Growing Games 
Maatschappelijke markten voor games 
 
Gaming heeft de toekomst, Grote kansen doen zich momenteel voor in de zorg en het onderwijs. 
Hoe zet je bijvoorbeeld een game in als alternatieve behandelmethode? Hoe gebruik je games in 
het onderwijs? Het initiatief Growing Games ondersteunt hierbij.  
 
Growing Games beoogt een duurzame groei van de economie te realiseren door de inzet op 
crossovers tussen gaming & zorg en gaming & onderwijs. Om dit te bereiken, wordt ingezet op de 
verbetering van een aantal randvoorwaarden binnen de gamesindustrie, waaronder 
professionalisering en ondernemerschap. De MKB-ondernemer krijgt toegang tot kapitaal met 
behulp van financiering via seed capital fondsen: investeringsfondsen voor ondernemers specifiek 
gericht op de gamesindustrie. Daarnaast worden er activiteiten geïnitieerd op het gebied van 
matchmaking. 
 
Het programma richt zich op het creëren van bewustwording bij gamebedrijven om games als 
behandeling te ontwikkelen. In de zorgsector wil men bewustwording creëren om deze ontwikkelde 
games ook daadwerkelijk in te zetten. Dit alles met het oog op efficiëntie en kostenreductie in de 
zorg. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld behandeltrajecten waarin de patiënt in zijn eigen tijd en tempo 
het traject doorloopt, waardoor het behandeltraject efficiënter verloopt. Het initiatief biedt een kans 
om de regio te profileren als innovatieve regio op het gebied van gaming. Er wordt gewerkt aan 
opschaling van de gamesindustrie naar andere regio’s, onder andere via vestigingen van Dutch Game 
Garden in Hilversum en Amsterdam.  
 
Dit initiatief is gerelateerd aan initiatieven in de zorg (eUcePS, Europe Network of Personalised 
Health and Selfmanagement) en het onderwijs (Techniekpact). Partijen zijn, aangejaagd door het 
initiatief, aan de slag gegaan met de vorming van een investeringsfonds waarbij ingezet wordt op een 
eerste tranche van acht miljoen euro. Door het opzetten van standaarden voor validatie van games 
werken we aan de acceptatie van games als behandelwijze. Met deze werkwijze lopen we voorop in 
Europa en worden er kansen geboden voor internationalisering.  
 
Partners vanuit het bedrijfsleven zijn Dutch Game Garden en Spil Games. Ook moet het bedrijfsleven 
nadrukkelijk betrokken worden bij de opzet van de seed capital-fondsen: het geld in de fondsen zal 
uit de markt moeten komen. Betrokken vastgoedpartijen zijn CODUM en Hanegraaf. Daarnaast zijn 
er met de HKU, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Syntens, AMC en TU Delft ook kennisinstellingen 
betrokken. Tenslotte hebben iZovator en iMMovator zich aangesloten als intermediaire partijen.  
 
Aansluiting EBU-agenda 
Dit initiatief draagt bij aan de ambities binnen de thema’s gezond leven en diensteninnovatie van de 
Economic Board Utrecht.  
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Wonen zonder Zorgen 
Zakelijke kansen bij wonen zonder zorg(en) voor de regio Utrecht 
 
Nederland vergrijst. In 2040 is het aantal mensen van 65 jaar en ouder  verdubbeld. Meer mensen 
doen daardoor een beroep op de gezondheidszorg. Recent onderzoek van Estea (2013) geeft aan 
dat de komende decennia de vraag naar passende huisvesting voor ouderen sterk toeneemt. Maar 
hoe kan optimaal worden ingesprongen op deze groeiende vraag naar geschikte woningen?  
 
In de provincie Utrecht is er op de middellange termijn (2020) sprake van een tekort aan woningen 
waar ouderen comfortabel kunnen wonen en die geschikt zijn om de benodigde zorg te verlenen. Het 
ligt voor de hand dat dit tekort grotendeels wordt opgelost door aanpassingen van de woning door 
plaatsing van hulpmiddelen, toevoeging van ICT-infrastructuur, domotica-oplossingen, 
communicatietechnologie en door bouwkundige aanpassingen.  
 
De gemeente is met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van voldoende 
aangepaste woningen voor mensen die ‘thuis’ zorg ontvangen en wier eigen woning daarvoor niet 
geschikt (te maken) is. Door de maatregelen op de huurmarkt schorten woningcorporaties bovendien 
geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten op. Dit geldt ook voor investeringen in zorgwoningen. 
De gemeente zal hierin haar rol moeten pakken om zorgaanbieders en bedrijfsleven te mobiliseren 
om noodzakelijke investeringsopgaven, die grotendeels uit eigen middelen van burgers worden 
betaald, te realiseren.  
 
De ambitie is om binnen een jaar betrokken partijen als gemeenten, zorginstellingen, gebruikers, 
MKB en woningbouwcorporaties op regionaal niveau in contact te brengen met elkaar om 
gezamenlijk  investeringsprogramma’s ten aanzien van zorg, corporaties en gemeenten op elkaar af 
te stemmen. Zo kunnen bijvoorbeeld op innovatieve wijze kosten worden bespaard. Dit leidt 
enerzijds tot kansen voor innovatie en bedrijvigheid voor het MKB en anderzijds tot een verbetering 
van de woonsituatie van burgers en hun zelfredzaamheid. Burgers kunnen hierdoor langer 
zelfstandig gezond leven zonder zorg en met eigen regie.  
 
Dit initiatief biedt Utrecht de kans om een leidende positie in te nemen op het gebied van 
diensteninnovatie en heeft, door het ontstaan van technologische innovatieve oplossingen en 
business, een sterke economische en maatschappelijke impact. Het MKB ziet kansen, bijvoorbeeld in 
goed design,  de inzet van domotica, het aanbrengen en begeleiden van slimme technologie in de 
thuissituatie, in het verbouwen van bestaande woningen of het omvormen van een verzorgingshuis 
naar geschikte woningen. Dit initiatief is gerelateerd aan het European Network for Personalised 
Health and Selfmanagement (EuCePS).  
 
De initiatiefnemers zijn KvK Midden Nederland en Economic Board Utrecht. Daarnaast zijn het 
midden- en kleinbedrijf, Aimpact, woningcorporaties, gemeenten in de regio Utrecht, Aedes/Actiz 
Kennis Centrum Wonen en Zorg, en KvK Gooi-, Eem- en Flevoland betrokken. Vanaf september staat 
er een drietal regiobijeenkomsten gepland in nauwe samenwerking met gemeenten.  
 
Aansluiting EBU-agenda 
Wonen zonder Zorgen draagt bij aan een duurzame versterking van de economische structuur en 
vernetwerking en streeft de ambities binnen de thema’s gezond leven en diensteninnovatie van de 
Economic Board Utrecht na. 
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eUcePS - European Network of Personalised Health and Selfmanagement 
Utrecht kiest voor zelfmanagement  
 
Het Utrechtse netwerk European Network of Personalised Health and Selfmanagement (eUcePS) 
positioneert zich nationaal en internationaal als kennis- en expertisenetwerk op het terrein van 
personalised health and selfmanagement. Op de juiste manier toegepast, leidt zelfmanagement en 
gepersonaliseerde zorg tot meer eigen regie en kwaliteit van leven bij burgers, betere zorg, betere 
participatie van burgers, verhoogde arbeidsproductiviteit en kostenreductie.  
 
De ambitie is het maximaal benutten en uitbouwen van de Nederlandse kennisvoorsprong in 
internationaal perspectief en specifiek in de Utrechtse regio. Utrecht heeft een voorsprong op deze 
thema’s door de aanwezigheid van topinstituten, innovatief MKB (bijvoorbeeld de creatieve sector) 
en patiëntenorganisaties in de regio en sluit hiermee aan op de Europese agenda ten aanzien van 
gezondheid, consumentenbeleid en arbeidsvraagstukken. Het netwerk bundelt kennis en helpt bij 
innovatie, verspreiding en toepassing van nieuwe kennis op dit gebied. 
 
Centraal staat het verhogen van het aantal gezonde levensjaren van iedere burger in de regio Utrecht 
en daarbuiten. Op de lange termijn worden hiermee de duurzaamheid en efficiëntie van het zorg- en 
sociale systeem versterkt en wordt de concurrentiekracht van ondernemers vergroot door het 
creëren van een gezonde basis voor groei en innovatie. Daarnaast draagt dit initiatief bij aan het 
profileren van Utrecht en heeft het impact op verschillende industrieën, zoals de bouw, ICT en de 
voedingsindustrie. Met de inzet van onderzoek, opleidingen, valorisatie, validatie, implementatie en 
kennisdeling middels netwerkbijeenkomsten wordt aan deze ambitie gewerkt.  
 
Het initiatief eUcePS is genomen door het consortium CBO/TNO, UMCUtrecht, Universiteit van 
Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU en de EBU. Private partijen zijn van meet af aan betrokken bij de 
ontwikkeling van eUcePS en worden de komende periode nog nadrukkelijker betrokken. Deze 
Utrechtse partijen stellen de agenda op in 2013 en zorgen voor financiële borging van het netwerk.  
 
Aansluiting EBU-agenda 
Het initiatief draagt bij aan zowel de EBU-ambitie binnen de thema’s gezond leven als 
diensteninnovatie en heeft relaties met andere initiatieven op het gebied van zelfmanagement, 
gezonder leven, slimmer thuis blijven wonen, de WMO, AWBZ, etc. Binnen de EBU zijn er relaties met 
initiatieven op het gebied van Growing Games, Healthy society, duurzaamheid en creatieve industrie. 
Binnen het initiatief zijn er verschillende kansen voor uitbreiding en om verbindingen te leggen met 
Europa.  
 
 
  



Knowledge Center for Healthy Urban Living: Smart and Sustainable Solutions 
Kennis inzetten als economische motor 
 
De wereldwijde urbanisatie en stijgende welvaart maken dat er een miljardenmarkt is voor nieuwe 
diensten en producten die gezond en duurzaam leven in stedelijke omgevingen bevorderen. Met een 
bloeiende dienstensector en unieke kennis op het terrein van milieu, gezondheid en duurzaamheid 
heeft Utrecht alles in zich om hieraan invulling te geven.  
 
Utrechtse kennisinstituten willen hun kennis over gezond en duurzaam leven in stedelijke regio’s 
bundelen. Dit vindt plaats in het Knowledge Center for Healthy Urban Living (KC-HUL). Deze 
samenwerking maakt het mogelijk de aanwezige kennis en expertise optimaal in te zetten en te 
ontsluiten naar overheden, bedrijven en individuele burgers zodat er nieuwe vormen van bedrijvigheid 
kunnen ontstaan.  Het initiatief wil bijdragen aan een geïntegreerde kennis- en data-infrastructuur die 
leidt tot een verhoogde doelmatigheid en tot vermindering van (publieke) kosten: eenmalige opslag, 
meervoudig gebruik en een betere toegankelijkheid van onderzoeksgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het 
organiseren van de kennis voor kosten-batenanalyses en MER-studies voor een bepaald gebied. Via 
diverse (interactieve) apps kunnen burgers en bedrijven kennis ontwikkelen over de 
leefomgevingskwaliteit, wat kan bijdragen aan nieuwe initiatieven voor een doelmatig beheer van de 
leefomgeving en/of nieuwe bedrijvigheid.  
 
Voorbeelden van stedelijke vraagstukken die binnen deze samenwerking worden opgepakt, zijn: 
- de kwaliteit van de leefomgeving (zoals schone lucht, veiligheid, duurzame woningen tegen een 
betaalbare prijs, bereikbaarheid van voorzieningen etc.),  
- het duurzaam maken van een stedelijk gebied (door het sluiten en verbinden van kringlopen op het 
gebied van energie, water en materialen),  
- het ontwikkelen van een dashboard en scenario’s voor strategische plannen (governance, hoe kan de 
(ruimtelijke) inrichting van een stedelijke regio meehelpen aan het genereren van gezonde en veilige 
leefomgeving voor haar burgers en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven).  
 
De bundeling van deze kennis op het gebied van Healthy Urban Living is uniek in Nederland. Instituten 
met een sterke internationale positie doen mee. Kennis leidt tot meer kennis, tot de mogelijkheid om 
nieuwe studierichtingen te starten, kennis te exporteren, maar ook tot mogelijkheden voor de 
werkgelegenheid in de regio: er zijn mensen nodig om kennis te ontwikkelen, om toepassingen van 
nieuwe manieren van omgang met burgers te creëren etc. Het MKB kan profiteren: er is onder andere 
behoefte aan (game)programmeurs, ICT-ontwikkelaars, communicatiedeskundigen. Op basis van 
financieel positieve business cases wordt samenwerking gezocht met het bedrijfsleven (bouw, ICT, 
energie, (zakelijke) dienstverlening.) Het idee is dat gemeenten, provincie en rijk 'launching customers' 
worden. De eerste contacten zijn binnen de regio reeds gelegd.  
In deze vroege fase wordt de mogelijkheid verkend om op het Utrecht Science Park een ‘Healthy Urban 
Experience Lab’ op te zetten. Hier komen de bovengenoemde kennis, data, modellen en ontwikkeltools 
samen en worden ze tentoongesteld.  
Instellingen en bedrijven betrokken bij dit initiatief: TNO, KNMI, RIVM, Universiteit Utrecht 
(Geowetenschappen, IRAS), UMC Utrecht, Deltares, Hogeschool Utrecht, Tauw, Stichting Utrecht Science 
Park, Utrecht Sustainability Institute (USI) en anderen. Dit initiatief is gerelateerd aan verschillende 
andere initiatieven, waaronder het OpenInc netwerk voor ICT/big data.  
 
Aansluiting EBU-agenda 
Het initiatief wil de komende jaren actieve bijdragen leveren aan de profilering van de Utrechtse regio als 
toplocatie voor kennisintensieve werkgelegenheid op het terrein van gezonde en duurzame steden. Het 
initiatief sluit naadloos aan bij de economische agenda van de regio en draagt bij aan de ambities binnen 
de thema’s gezond leven, groene economie en diensteninnovatie van de Economic Board Utrecht. Ook is 
er een uitstekende aansluiting met de grand societal challenges en Horizon2020-agenda van de EU.  
KC-HUL wil Utrecht duidelijk op de nationale en internationale kaart zetten als centrum voor Healthy 
Urban Living.  


