
 

 

MEMORANDUM 

PROGRAMMA WERKSESSIE GROEISPRONG UTRECHT 
2040 OP 16 FEBRUARI 2022 

 

1 van 1 

DATUM 09‑02‑2022 

VAN Robert Strijk  

AAN Provinciale Staten 

 

Op woensdag 16 februari 2022 staat er van 19:30 – 22:00 uur een sessie gepland over de Groeisprong Utrecht 

2040. We gaan aan de slag met een ‘game’. Doel van de game is inzicht te krijgen in de impact van inhoudelijke 

keuzes en de financiële consequenties hiervan voor de begroting van de provincie Utrecht. Het gaat om een 

realistische weergave van de toekomst. Geen feitelijke weergave. Doel is om samen te ontdekken wat er gebeurt 

wanneer je bepaalde keuzes maakt.  

Om dit te bereiken gaan we spelenderwijs aan de slag in drie groepen onder externe begeleiding. We gebruiken 

hiervoor een dummy van het financieel model. De uitkomsten van de opdrachten worden tussen iedere ronde 

berekend door het model team (TG/Rebel/PU) in het financieel model en teruggegeven aan de drie groepen 

individueel. Aan het einde presenteert iedere groep de uitkomsten inclusief een toelichting wat opvalt bij toepassing 

van het model op de groeiopgaven. Onderstaand treft u het programma aan voor deze avond. 

Thema Wie Tijd 

Opening en welkom door de voorzitter Marianne de Widt 19:30 - 19:35  

Introductie op de bijeenkomst Robert Strijk 19:35 - 19:45 

Game met financieel model 

Toelichting op het financieel model, de status en de context Matthijs Neerbos 19:45 – 20:00 

Toelichting op het invulling en uitvoering van de Game o.b.v. 

een fictieve casus met realistische invulling van de 

groeiopgaven. 

 

We gaan uiteen in drie deelgroepen: 

Jan Willem de Kleuver 20:00 – 20:15 

Ronde 1 

• Toelichting toekomstig dilemma  

• Invulling geven in een casus 

• Doorrekening van de casus (door modelteam provinciale 

organisatie) 

Begeleiding drie groepen 

Jan Willem de Kleuver 

Martin van der Does 

Tim Brockhof 

20:15 – 20:45 

Pauze 

Ronde 2 

• Toelichting toekomstig dilemma  

• Aanscherping van invulling van de casus 

• Doorrekening van de casus (door modelteam provinciale 

organisatie) 

Begeleiding drie groepen 

Jan Willem de Kleuver 

Martin van der Does 

Tim Brockhof 

21:00 – 21:15 

Ronde 3 

• Bepalen resultaten 

• Plenaire terugkoppeling per deelgroep 

 

Begeleiding drie groepen 

Jan Willem de Kleuver 

Martin van der Does 

Tim Brockhof 

21:15 – 21:30 

Afronding 

Gelegenheid voor toelichtende vragen  21:30 – 21:40 

Korte reflectie en vervolgstappen Groeisprong 2040 Robert Strijk 21:40 – 21:45 

Afsluiting door de voorzitter Marianne de Widt 21:45 uur 

Gelegenheid tot napraten met drankje/hapje  Tot 22:30 uur 

 


