
Persoonlijke uitnodiging:
Get Connected met Hans de Boer op 3 juli 2018
Investeren in de transformatie van regio Utrecht

Wat: Get Connected met Hans de Boer

Wie:
Raadsleden, collegeleden, statenleden, voorzitters van ondernemersverenigingen en board- & 
clusterleden van de EBU

Wanneer: Dinsdag 3 juli, inloop 15:30 uur, start programma 16:00 uur

Waar: Conclusion, Utrecht

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden

Op dinsdag 3 juli 2018 organiseert de Economic Board Utrecht (EBU) samen met de provincie Utrecht en 

VNO-NCW een bijeenkomst met Hans de Boer als gastspreker. U heeft eerder een save the date 

ontvangen over deze bijeenkomst. Graag delen wij het programma met u.

Tijdens de bijeenkomst verbinden we onder de titel ‘Investeren in de transformatie van regio Utrecht’ 

maatschappelijke vraagstukken vanuit de overheid met economische kansen voor het bedrijfsleven; groen, 

gezond en slim. Vraagstukken die bijdragen aan toekomstbestendige en leefbare gemeenten, en die tegelijkertijd 

economisch rendement opleveren in de vorm van banen en investeringen. Met oplossingen voor de 

transformaties waar we zowel in de regio als ver daarbuiten voor staan: van fossiele energie naar duurzame 

energie, van ‘wegwerp-‘ naar circulaire economie, gezond leven in een stedelijke regio en de digitalisering van de 

samenleving.

Het programma

 15:30 uur Inloop 

 16:00 uur Opening en welkom, Engbert Verkoren (Conclusion)

 16:05 uur Excellent en duurzaam ondernemers- en vestigingsklimaat 

 Hans de Boer (VNO-NCW)

http://economicboardut.m1.mailplus.nl/nct3589895/TLMnHsemu7FeTCr
http://economicboardut.m1.mailplus.nl/nct3589896/TLMnHsemu7FeTCr


 

- Utrechts ondernemersklimaat
- Nationale en internationale transities en hoe Utrecht daarin te positioneren
- Profiteren van internationalisering
- NL next level

 16:30 uur Kansen in een topregio; versterking van het Utrechtse ecosysteem 

 Pim van den Berg (Provincie Utrecht) 

 
- Synergie tussen innovatie, investeringen en internationalisering
- Naar een slagvaardige en professionele organisatie
- Rol en betrokkenheid van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen

 16:45 uur Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de regio?  

 Ton van Mil (Economic Board Utrecht)

- Maatschappelijke vraagstuken als economische kans
- De brug naar het bedrijfsleven; schaalgrootte en investeerbaarheid
- Stand van zaken fondsvorming regio Utrecht

17:00 uur Paneldiscussie

17:30 uur Afsluitende borrel

Aanmelden

We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, kunt u zich hier 

aanmelden voor de bijeenkomst op 3 juli.  

http://economicboardut.m1.mailplus.nl/nct3589897/TLMnHsemu7FeTCr
http://economicboardut.m1.mailplus.nl/nct3589897/TLMnHsemu7FeTCr

