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De EBU staat voor het vertalen van de behoefte aan gezond 

stedelijk leven naar meer werkgelegenheid en investeringen. 

En dat doen we met elkaar. Met steun van de nieuwe regering, 

die in haar regeerakkoord het belang van de regio’s erkent. Met 

collega boards Brainport, Innovation Quarter en Amsterdam 

Economic Board, waarmee we steeds vaker samen optrekken. 

En met concrete initiatieven waarin overheden, kennis- en 

onderwijsinstellingen en bedrijven elkaar intensief opzoeken 

met Healthy Urban Living in het achterhoofd.

Iedereen heeft voordeel bij gezond stedelijk leven. Digitalisering 

biedt veel kansen en mogelijkheden om steden gezond en 

leefbaar te houden, maar is tegelijkertijd voor sommige mensen 

een reden voor onrust. En dat is begrijpelijk, denk aan de 

onzekere gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt, 

privacy, veiligheid. Willen we van HUL een gezamenlijke 

toekomst maken, inclusief digitalisering, dan zullen we met die 

onrust rekening moeten houden en de voorwaarde moeten 

stellen dat digitalisering voor iedereen aantrekkelijk is. Dat 

betekent een goede balans tussen de economische kansen en  

de publieke waarden.

Als voorzitter van de EBU ben ik blij om te zien dat we na drie 

jaar mooie voorbeelden hebben van Healty Urban Living. Maar er 

zijn ook nog onbeantwoorde vragen. We zullen de professionals 

van de toekomst moeten voorzien van de benodigde digitale 

vaardigheden. Er zijn nieuwe verdienmodellen nodig om voor 

de circulaire economie voor een echte doorbraak te zorgen. Ook 

moeten we aan de slag met (ethische) spelregels voor de Smart 

City en met vraagstukken als (big) data in de zorg.

2017 was voor ons het jaar van de cross-overs. Neem 

bijvoorbeeld de totstandkoming van de Digital Competence 

Hub; een intensieve samenwerking tussen de domeinen 

Slim en Human Capital Agenda. En de Qoca-wijkpilot in 

Utrecht-Oost; een cross-over tussen de domeinen Gezond en 

Internationalisering. In 2018 slaan de domeinen Gezond en Slim 

de handen ineen om tot initiatieven te komen die oplossingen 

bieden voor zelfmanagement en future health, gebruikmakend 

van kunstmatige intelligentie, big data en privacy-by-design.

Voor u ligt de Terugblik-Vooruitblik 2017/2018 van de EBU. 

Wat waren de mooiste resultaten in 2017? Wat betekent dat 

voor de speerpunten van komend jaar? Per domein leest u een 

introductie, een tabel met terugblik op 2017 en een tabel met 

vooruitblik 2018. In de timelines vindt u per domein de highlights 

van het afgelopen jaar. 

Een volledig overzicht van de initiatieven die we als EBU 

ondernemen en ondersteunen, vindt u op onze website.

www.economicboardutrecht.nl 

Henk Broeders
Voorzitter Economic Board Utrecht

Healthy Urban Living (HUL), ofwel gezond stedelijk 
leven, vormt de gedeelde agenda van de regio. Drie jaar 
geleden hebben we die met elkaar omarmd en is het 
avontuur gestart om de propositie concreet te maken en 
Healthy Urban Living niet te beperken tot een utopie.

Economische kansen 
en publieke waarden 
in balans
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Januari 2017

Circulaire markt van € 180 mln: tijd voor 
verdienmodellen

Circulair bouwen en demonteren biedt enorme kansen als het 
gaat om milieu en werkgelegenheid. Topstukken, gemeente 
Amersfoort en Economic Board Utrecht publiceerden maandag 
23 januari twee onderzoeken over circulaire verdienmodellen en 
wat dit kan betekenen voor de rol van gemeente Amersfoort en 
regio Utrecht als het gaat om bevorderen van circulair bouwen 
en slopen.

Februari 2017

Utrechtse regio 
opnieuw in de top 
van Europa’s meest 
concurrerende regio’s

Juni 2017 

Green Deal Ultra-diepe geothermie getekend 
door consortium GOUD (Geothermie Oost 
Utrecht Duurzaam)

April 2017 

Lancering Netherlands 
Antibiotic Development 
Platform (NADP)

Met Nobelprijs-winnaar Ben  
L. Feringa (Universiteit 
Groningen) als keynote, 
werd met de lancering van 
NADP de publiek-private 
samenwerking gestart, gericht 
op de ontwikkeling van nieuwe 
antibiotica en alternatieve 
therapieën. Onder de partners is 
het NCOH (Netherlands Center 
for One Health).

Juni 2017 

Utrecht/Eindhoven Alliance Day

EBU en gemeente Utrecht hebben als event 
partners bijgedragen aan de Utrecht/Eindhoven 
Alliance Day 2017, ter versterking van de 
samenwerking tussen de regio’s.

Oktober 2017

Get Connected Jaarcongres

EBU . timeline
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Het domein Groen houdt zich onder meer actief bezig met de 

energietransitie en dat is geen simpel dossier. Het vraagt van 

alle betrokken partijen nieuw gedrag, nieuwe werkwijzen en een 

nieuw verdienmodel. Het domein merkt dat de urgentie van ver-

groening doorgedrongen is tot steeds meer stakeholders. Het 

Klimaatakkoord van Parijs heeft dit alleen maar verder bevestigd.

In 2017 resulteerden de inspanningen van de EBU in een aantal 

concrete resultaten. Het Team SNEL (Samen Naar Energiepositief 

Leven) dat in 2016 werd opgericht door de EBU en de provincie 

Utrecht (en toen nog NOM Alliantie Utrecht heette), kreeg in de 

zomer van 2017 zijn officiële doorstart. Het kreeg bovendien een 

plek in het provincie-programma Binnenstedelijke Ontwikkeling. 

Twee experts werden aangesteld om structurele ondersteuning 

te bieden bij concrete projecten en schaalbare aanpakken verder 

te brengen. De naamswijziging van NOM Alliantie Utrecht naar 

Team SNEL sluit aan bij een belangrijke politieke ontwikkeling: 

in december 2016 stelde de toenmalige Minister van Economi-

sche Zaken dat aardgas moet verdwijnen uit de Nederlandse 

huishoudens. Als reactie hierop werd begin 2017 The Green Deal 

Aardgasvrije Wijken getekend door onder andere de gemeente 

Utrecht, Woerden, provincie Utrecht en Stedin. De EBU volgt  

de mogelijkheden en oplossingen voor duurzame warmte  

actief en denkt waar mogelijk mee over benodigde financiële 

arrangementen. 

Belangrijk voor het domein Groen was de oprichting van het con-

sortium BRSW 360 dat van kantoren in de regio Utrecht grond-

stoffendepots gaat maken. Hoe? Door de keten van inkoop, 

schoonmaak, catering- en afval slimmer in te richten (circulaire 

economie). De EBU daagde alle marktpartijen in de sector uit om 

zich in een consortium te organiseren. Zo kreeg iedereen die aan 

de gestelde voorwaarden voldeed de kans om mee te doen. Cir-

ca twintig aanbieders in de afvalketen reageerden op de oproep 

en inmiddels staat een basisbezetting van vier bedrijven en een 

flexibele schil van innovatieve bedrijven klaar om in de hele regio 

aan de slag te gaan. 

Mijlpaal van formaat was de Healthy Urban Office Challenge. 

Met deze challenge zoekt de regio Utrecht naar de meest 

inspirerende projecten op het snijvlak van groene, gezonde én 

slimme kantoren. Op 24 mei werd Warmtebouw Utrecht BV ver-

kozen tot winnaar van de Healthy Urban Office Challenge 2017. 

Groen

Irene ten Dam
Domeinmanager Groen

irene.tendam@economicboardutrecht.nl

Groen . domein

Mooie doorstart voor Team SNEL & kantoren worden 
grondstoffendepots

In 2017 kreeg Team SNEL zijn officiële doorstart. Ook werd het  
consortium BRSW 360 opgericht, dat van kantoren in de regio grond-
stoffendepots gaat maken. In 2018 blijven de thema’s energiepositief 
wonen & werken en circulaire economie centraal staan.



7  EBU TERUGBLIK - VOORUITBLIK 2017-2018

Februari 2017

Get Connected ‘Wijkgerichte aanpak: 
Groen & Gezond wonen’
 
Geïnspireerd door de Bouwbeurs die gelijktijdig plaatsvond in de 

Jaarbeurs, kwam woensdag 8 februari vraag en aanbod bij elkaar 

om vervolgstappen te maken als het gaat om een gecombineerde 

aanpak van nul-op-de-meter en levensloopflexibel wonen. Onder 

meer bouw- en installatiebedrijven, corporaties, gemeenten, 

zorgorganisaties en verenigingen van eigenaren ontmoetten elkaar.

Februari 2017 

ANNE, startpunt voor 
bewoners, geopend tijdens 
start Bouwbeurs

Mei 2017 

We Drive Solar breidt 
verder uit

Oktober 2017

Nieuw consortium 
maakt van kantoren 
grondstoffendepots

September 2017 

Installatie Team SNEL
(Samen Naar Energie-
positief Leven) 

Team SNEL (voorheen NOM Alliantie 

Utrecht) biedt ondersteuning bij concrete 

projecten Energiepositief & Aardgasvrij en 

probeert belemmeringen weg te nemen 

voor kansrijke proposities met zicht op een 

schaalbare aanpak.

Mei 2017 

Warmtebouw Utrecht winnaar van eerste 
Healthy Urban Office Challenge

In het kader van de Healthy Urban Office Challenge gaat de regio 

Utrecht op zoek naar de meest inspirerende projecten op weg naar 

groene, gezonde en slimme kantoren.

Groen . timeline
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Energiepositief wonen & werken

Nul-op-de-Meter wonen   Als schaalbare aanpakken werden geïdentificeerd: jaren ‘60/’70 eengezins-huurwoningen 

(pilots zijn ondersteund in Woerden, Eemnes en Wijk bij Duurstede), renoveren met 

componenten (10 woningen zijn gerealiseerd m.b.v. financiering NOMMIF) en de VvE-aanpak.

  VvE’s van 100 woningen zijn ondersteund bij het aantrekken van financiering. 

  033-energie: € 920.000 aan middelen is aangetrokken voor 4 VNG Innovatieve Aanpakken 

(Eemland, Gooi en Vechtstreek, jaren ’70- en jaren ’90-woningen). 8 NOM-adviseurs zijn 

opgeleid en mobiel 033-energieloket is inzetbaar per wijk.  

Groene, gezonde en 

slimme kantoren

  De Healthy Urban Office Challenge leverde 32 inzendingen op van kantoren die actief zijn als 

het gaat om groene, gezonde en slimme werkplekken. De 10 finalisten zijn kantoren die al 

mooie stappen hebben gezet en mede door de challenge nieuwe stappen kunnen zetten. 

  Een schaalbare aanpak ‘label C+’ is geïdentificeerd: gestandaardiseerd ontzorgingsconcept 

voor kantooreigenaren waaraan ook bestaande aanbieders kunnen deelnemen. 

Smart Solar Charging   Dankzij samenwerking met Syntrus Achmea konden bewoners van 70 appartementen op 

Oudenoord gebruik gaan maken van elektrische deelauto’s van We Drive Solar.   

  City Deal Elektrische deelmobiliteit is voorbereid en wordt getekend in 2018. 

Gebiedsgerichte aanpak   Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) is ondertekend door ministeries Economische Zaken en 

Infrastructuur & Milieu, EBN, TNO en 7 bedrijfsconsortia (o.a. Geothermie Oost Utrecht Duurzaam); 

zij gaan mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart brengen en pilotprojecten opzetten.  

Circulaire economie

Bouw & demontage   10 circulaire bouw- en demontageprojecten zijn geïdentificeerd. Geleerde lessen dienen als 

input voor 2018.

  9 regionale organisaties zijn gestart met de Community of Practise Circulair (ver)bouwen. 

Afvalvrije kantoren   Dankzij de oproep tot participatie van de EBU is een consortium BRSW 360 tot stand gekomen 

dat kantooreigenaren een one stop shop biedt voor inkoop, schoonmaak, afval en catering. 

  7 kantoren hebben zich gecommitteerd om zich in te richten als grondstoffendepot, daarnaast 

toonden 11 kantoren interesse en doorlopen 2 kantoren de potentiescan. 

Dit bereikten we in 2017

Hoe is het nu met…?
Smart Solar Charging (EFRO-financiering 2016)

In 5 proeftuinen in Houten, Driebergen-Zeist, Lombok, Uithof en Beurskwartier wordt een duurzaam energiesysteem  

ontwikkeld en getest. Lokaal opgewekte zonne-energie in elektrische (deel)auto’s wordt via slimme laadpalen opgeslagen 

en terug geleverd aan de wijk. In Lombok zijn 6 We Drive Solar-auto’s ingezet om laden op de zon verder te optimaliseren, 

het Beurskwartier heeft 10 Smart Solar Charging-laadsystemen en de toegangspoort van Jaarbeurs P4 is voorzien van 48 

zonnepanelen. 

Groen . resultaten
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Groen . jaarplan

Energiepositief wonen & werken

Energiepositief

& aardgasvrij wonen

(link met Levensloop 

Aanpasbaar Wonen, 

cross-over domein 

Gezond)

  3 schaalbare aanpakken (jaren 60/70 eengezins-huurwoningen, VvE’s en componenten-

renovatie) worden in de regio uitgerold en minimaal 100 woningen worden gerealiseerd.  

De aanpakken hebben de potentie om eind 2018 meer dan 1.000 NOM/NOM-ready-woningen 

in uitvoering te brengen. Door o.a. het aanjagen van de ontwikkeling van shared service 

faciliteiten, slimmere ketens en een vraagbundelingsconcept.

  Er komt een NOM VvE-fonds. 

  Twee kansrijke, aanvullende aanpakken aardgasvrij inclusief financieringsmogelijkheden 

worden geïdentificeerd.

  In cross-over met HCA worden er ook StiFo-leerwerkplekken gerealiseerd,  

zie tabel 2018 HCA (pagina 27).

  75 HU-studenten en 30 ROC Midden Nederland-studenten nemen deel aan Selficient en 

worden voorbereid op de regionale arbeidsmarkt of de start van een eigen bedrijf.

Groene, gezonde en 

slimme kantoren

  50 inzendingen voor de Healthy Urban Office Challenge 2018. Werving in samenwerking 

met winnaar en genomineerden 2017, gemeenten, provincie en handhavers en door het 

organiseren van 3 inspiratie- en matchmaking sessies.  

  Aan de HUOC 2018 zijn concrete human capital-activiteiten gekoppeld.

  De geïdentificeerde gestandaardiseerde aanpak die de uitvoering en financiering van ‘label C+’ 

kantoren makkelijk maakt, is minimaal 10 keer doorlopen. Door matchmaking en koppelen van 

regionale aanbieders, uitvoerders en financiers.

  50 leningen energiebesparing (klein) MKB gefinancierd. Mogelijkheden van een laagdrempelige 

energiescan worden onderzocht, matchmaking, koppeling regionale aanbieders en uitvoerders.

Circulaire economie

Bouw & demontage   Analyse en onderbouwing: aan welke bouwopgaves, componenten of materiaalstromen 

denkt het bedrijfsleven het snelst geld te kunnen verdienen? Zodat nog bewuster gekozen 

kan worden voor ondersteuning van trajecten met economische meerwaarde, o.a. met behulp 

van regionale projectenkalenders, een werkconferentie op 12 maart en voorbereidende 

gesprekken met marktpartijen en consortia. Als vervolg worden voorbeeldprojecten gevraagd 

zich te melden en consortia ondersteund waar mogelijk.

  In cross-over met HCA worden er ook StiFo-leerwerkplekken gerealiseerd,  

zie tabel 2018 HCA (pagina 27).

Afvalvrije kantoren   Met behulp van een campagne voor vraagontwikkeling en organisatie van inspiratie- en 

activeringssessies voor kantooreigenaren worden 50 kantoren of 10.000 werkplekken ingericht 

als grondstoffendepot door consortium BRSW 360 en een open flexibele schil van innovatieve 

bedrijven.

  Minimaal 8 stageplekken bij deelnemende bedrijven zijn gevuld. 

Overige

Daarnaast biedt de EBU ondersteuning bij concrete hulpvragen van consortia die een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

strategische agenda van het domein Groen, zoals initiatieven als Smart Solar Charging/We Drive Solar, GOUD, Duurzaamheid 

Zorginstellingen, onderzoek toepassing blockchain in de energiemarkt, etc.

Dit gaan we doen in 2018
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Gezond stedelijk leven is een maatschappelijke uitdaging met 

vele kanten en economische mogelijkheden. Het vraagt om 

innovaties en ondernemerschap. Als reactie op deze uitdaging 

wordt in de regio al enige jaren ingezet op zelfmanagement en 

het inbedden van de creatieve industrie in de zorg. Een goede 

stap voorwaarts maar toch kan het beter. 

‘De burger aan zet’ was dan ook het motto van het domein 

Gezond in 2017. Patiënten willen zelf de regie hebben en inzicht 

in hun medische gegevens. Naast thema’s als Langer zelfstandig 

thuis wonen en voeding & gezondheid hield het domein Gezond 

zich daarom intensief bezig met zelfmanagement in de zorg. 

Goed zelfmanagement is een fundamentele kentering, mét 

directe economische kansen voor innovatieve startups in eHealth 

tot gevolg. De EBU helpt deze startups in hun gang naar succes. 

Waar de EBU in 2016 vooral onderzocht welke partijen betrok-

ken zijn bij zelfmanagement, was 2017 het jaar van verbindingen 

maken. Hiervoor heeft de EBU met haar partners onder meer 4 

(accelerator-) platformen opgebouwd en ondersteund, name-

lijk Uzelf, PAZIO, Diagnose voeding & gezondheid en Zorgpact 

Midden-Nederland. 

Samen met het UMCU ondersteunde de EBU PAZIO als digitaal 

platform voor patiënten en werd toegewerkt naar een digital 

common ground. De Uzelf-alliantie die werd opgericht, verbindt 

ondernemers met onderzoekers, zorgverleners, inwoners, 

financiers en beleidsmakers. Dankzij Uzelf kregen in 2017 onder 

andere de startups Healthcoin en de Hypertensie Scan een 

goede start op de markt. De komst van de Versnellingsmakelaar 

– onderdeel van het initiatief Zorginnovatie.nl – droeg in 2017 

verder bij aan een beter klimaat voor innovatieve ideeën. 

In 2018 stoomt het EBU domein Gezond verder door in de 

richting van zelfmanagement. Bestaande middelen worden 

uitgebouwd, de (accelerator-) platformen worden ondersteund 

zodat ze hun doelen kunnen halen en nieuwe initiatieven zien 

het licht. Binnen het nieuwe initiatief Data Driven Smart Health 

wordt in samenwerking met het domein Slim een uitdagende 

challenge opgezet. Zorgaanbieders willen zorg op maat leveren 

maar lopen tegen steeds strengere privacywetgeving aan. Bij de 

challenge wordt gezocht naar startups met innovatieve oplossin-

gen op het snijvlak van kunstmatige intelligentie, big data  

en privacy. 

Jelle van der Weijde
Domeinmanager Gezond

jelle.vanderweijde@economicboardutrecht.nl

Gezond . domein

Gezond

Een flinke stap verder op weg naar slim zelfmanagement

In 2018 stoomt het EBU-domein Gezond verder door in de richting 
van zelfmanagement. Bestaande middelen worden uitgebouwd, 
nieuwe initiatieven zien het licht. Binnen het nieuwe initiatief Data 
Driven Smart Health wordt in samenwerking met het domein Slim 
een uitdagende challenge opgezet.
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November 2016

Nederlands-Vlaams toponderzoek voor 
nierziekten, diabetes type 1 en osteoartritis

Op 7 november tekenden de premiers Mark Rutte en Geert Bourgeois 

in Gent een Nederlands-Vlaams strategisch verdrag voor nauwe 

samenwerking op het gebied van regeneratieve geneeskunde tussen 

het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de universiteit van 

Leuven en het Nederlandse RegMed XB instituut. Zo ontstaat een 

groot Nederlands-Vlaams consortium gericht op creatie van een 

nieuw industriecluster rondom regeneratie van cellen, weefsels en 

organen en op termijn op de markt brengen van een nieuwe generatie 

geneesmiddelen tegen een betaalbare prijs.

Februari 2017

Opening Nutrition Clinical 
Research Unit (NCRU) met 
Nutricia Research

Januari 2017

Bijeenkomst ‘Succesvol 
innoveren van eHealth’ 
van Uzelf

Februari 2017

Physitrack Utrechtse nominatie 
landelijke Zorginnovatieprijs 2017

De Nationale Zorginnovatieprijs is een prijs voor de 

meest innovatieve onderneming in de scale-up fase als 

het gaat om zorginnovaties. Physitrack (gesteund door 

Apple) loodst orthopedische oefeningen het digitale 

tijdperk in. Wereldwijd wordt deze innovatie al door 

20.000 fysiotherapeuten ingezet.

September 2017

Online wijkpilot voor oudere 
inwoners Utrecht Oost

In Utrecht Oost nemen 25 oudere inwoners deel aan 

de QOCA-wijkpilot. Met een tablet kunnen zij online 

informatie opzoeken over de wijk of contact maken 

met andere deelnemers en mantelzorgers. De pilot 

is een initiatief van Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, 

ondersteund door gemeente Utrecht, Economic Board 

Utrecht, Taiwan Globalization Network, ROC  Midden 

Nederland en Quanta Computers.

September 2017

Diagnose Voeding & Gezondheid 
van start

Gezond . timeline
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Zelfmanagement en persoonsgerichte zorg

Uzelf   Uzelf trad in werking en was succesvol; o.a. Healthcoin en Hypertensie Scan  

hebben ondersteuning ontvangen.  

  Dit initiatief ontving in 2017 publieke financiering vanuit de provincie Utrecht  

(via EBU Uitvoeringsverordening).

Zorgpact  

Midden-Nederland

  Cross-over met domein HCA.

  Samen met de EBU werden binnen Zorgpact Midden-Nederland zelfmanagement en 

zorgtechnologie geadresseerd voor curriculum-ontwikkeling en aanvullende bijscholing van 

zorgprofessionals.

  Er werden Living Labs opgezet in Vathorst en Leidsche Rijn waar ondernemers samen met hun 

doelgroep ideeën over zelfmanagement kunnen uitwerken. Hier is onder meer gekeken naar 

het gebruik van zelfzorg technologie, domotica en beeldscherm technologie.

City Deal Health Hub   De samenwerkende partijen in de City Deal Health Hub gingen op inspiratiereis naar Manchester 

en deden daar concrete ideeën op voor het oppakken van Utrecht als modelregio in 2018. 

PAZIO   60% van de Utrechtse huisartsen biedt PAZIO nu aan bij patiënten. Ook in de regio wordt 

PAZIO steeds meer aangeboden in de eerste lijn. PAZIO wordt inmiddels ook veel ingezet in 

MBO beroepsonderwijs en heeft zijn weg gevonden naar het Sociaal Domein in de regio Gooi 

en Vechtstreek.

Langer zelfstandig wonen

Smart leven regio 

Utrecht

  Verschillende volwaardige woningbouwprojecten werden neergezet met zelfstandig wonen 

als commercieel concept. Demowoningen bleken niet meer nodig, hoewel meerdere vormen 

van zelfstandig wonen nog in ontwikkeling zijn.

  N.a.v. de Get Connected ‘Wijkgerichte aanpak: Groen & Gezond wonen’ gingen in Nieuwegein 

partijen aan de slag met de transformatie van kantoren naar woningen. 

  Vanuit de wijk Utrecht-Oost werd de EBU gevraagd mee te werken aan een pilot voor een 

community platform ten behoeve van contact en de aanpak van eenzaamheid. Hierop werd in 

een cross-over met het domein Internationalisering en in samenwerking met het Taiwanese 

bedrijf Quanta en het nieuwe Wijkinformatiepunt een pilot gestart met QOCA. De pilot loopt 

tot en met januari 2018.

Voeding en gezondheid

Diagnose voeding  

& gezondheid

  Het accelerator programma Diagnose voeding & gezondheid werd gestart, met onder andere 

het Vitaliteitsprogramma Be Vital waarmee bedrijven hun medewerkers gezond kunnen houden. 

  De accelerator ontving in 2017 publieke financiering vanuit de provincie Utrecht (via EBU 

Uitvoeringsverordening).

Innovatieve interventies

Vitale wijksamen- 

werking U10

  I.s.m. bestuurstafel U10 Sociaal Domein en gemeente Bunnik is gekeken naar de mogelijkheid 

voor innovaties in Jeugdzorg en wijkgericht werken, als vervolg op de inspiratiereis van 2016. 

De gemeente heeft dit samen met de Sociaal Domein-partners verder opgepakt. 

Zorginnovatie.nl   Samen met het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn werd gewerkt aan opschaling 

van bestaande zorginnovaties in de regio. VWS helpt bij het wegnemen van drempels voor 

opschaling. Daartoe werd de Versnellingsmakelaar gelanceerd en is al een aantal ondernemers 

geholpen door belemmeringen in bijvoorbeeld wetgeving exact in kaart te brengen. De 

Versnellingsmakelaar zit wekelijks bij VWS om deze drempels te bespreken. 

 Dit bereikten we in 2017

Gezond . resultaten
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Zelfmanagement en persoonsgerichte zorg

Uzelf   Evaluatie van het programma op effectiviteit en aansluiting bij de EBU-doelstellingen. 
Aanpassingen en verbeteringen worden voorgelegd aan de stakeholders.

  5 ondernemingen vestigen zich in Utrecht dankzij het gebruik van Uzelf.

Zorgpact  
Midden-Nederland

  In samenwerking met Zorgpact en in cross-over met het domein HCA werken wij aan de ‘well 
being’ van inwoners van deze regio, door te zorgen voor groei naar juiste samenstelling en 
hoeveelheid van professionals in zorg en welzijn, met competenties om zelfmanagement en 
het gebruik van zorgtechnologie te ondersteunen.

City Deal Health Hub   De samenwerkende partijen willen de modelregio op Zelfmanagement gaan inrichten. Dit 
biedt allerlei kansen voor innovaties, nieuwe samenwerkingen en werkgelegenheid. 

  In 2018 verkennen we – bijvoorbeeld door middel van een Get Connected in mei -  hoe we 
als EBU hieraan kunnen bijdragen en hoe we de City Deal Health Hub kunnen gebruiken in de 
overige initiatieven.

PAZIO   Samen met de PAZIO-organisatie en de partijen binnen Utrecht Vitale Regio zetten we in op het 
doel dat eind 2018 alle Utrechters digitale toegang hebben tot hun eigen medische gegevens.

Langer zelfstandig wonen

Smart leven  
regio Utrecht

  Minimaal 2.000 ouderen zijn betrokken bij proeftuin community platform (QOCA).
  In elke gemeente is minimaal 1 plek (woning) waar een demonstratie met 

Gezondheidstechnologie kan plaatsvinden.   

Voeding en gezondheid

Diagnose voeding  
& gezondheid

  De eerste 3 (van in totaal 9 tot 2020) innovatieve startups zijn ingevuld. 
  Acceleratoromgeving is uitgebreid met financiële instrumenten om startups op gebied van voeding 

en gezondheid te helpen groeien. 

Innovatieve interventies*

Zorginnovatie.nl   De Versnellingsmakelaar-aanpak wordt geëvalueerd en zo mogelijk doorgezet, in nauwe 

samenwerking met overige regio’s in Nederland en ministerie VWS.

Cross-overs

Domein Groen   Samen met domein Groen werken we aan Levensloop Aanpasbaar wonen (i.c.m. NOM) en 
duurzaamheid Zorginstellingen (energie, afval en circulair).

Domein Slim :
Data driven Smart 
Health

  D.m.v. Smart Health Challenge waarin startups oplossingen lanceren voor zelfmanagement en 
human capital of future health design waarbij kunstmatige intelligentie, big data en privacy 
gecombineerd worden, worden 2 initiatieven uitgewerkt en gelanceerd.

Domein  
Internationaal:
International Health 
Hub Alliance

  Vanuit Living labs worden vragen opgehaald en wordt gekeken of er vanuit de International 
Health Hub Alliance (in samenwerking met de Taskforce Internationaal van Utrecht Region) 
oplossingen aangeboden kunnen worden. Daar wordt vervolgens een op maat opgesteld soft-
landing-programma voor aangeboden. 

  Samen met het domein Internationaal wordt gewerkt aan het verder uitbouwen van de 
internationale relatie en uitwisseling van initiatieven en bedrijven in het domein Gezond, met 
de regio München (Bayern), Kaohsiung (Taiwan) en Greater Manchester (UK).

Overig

Voor het geven van een podium aan nieuwe initiatieven en om de lopende initiatieven met het netwerk en de stakeholders te 
evalueren, wordt in mei een Get Connected Gezond georganiseerd.

Dit gaan we doen in 2018

Gezond . jaarplan

* Vitale wijksamenwerking U10 is succesvol gelanceerd en blijft operabel. 
Er worden vooralsnog geen nieuwe acties ondernomen in 2018. 
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Dit bereikten we in 2017

Het cluster Life Sciences heeft in 2017 de verbinding met 

nationale en internationale partners verder weten te versterken. 

Vanuit de overtuiging Act local - Think global is gekeken hoe 

datgene waar de regio Utrecht lokaal zeer sterk in is – bedrijfs-

leven, onderzoek, onderwijs en zorg – verbonden kan worden 

met kennis uit andere regio’s en landen. Dit met het doel om 

buitenlandse R&D-investeringen, talent en nieuwe bedrijven aan 

te trekken. 

Verbinden deed het cluster in 2017 vanuit een aantal gerichte 

vertrekpunten, waaronder het lange termijn initiatief Reg-

MedXB. Naast de ondertekening van de Nederlands-vlaamse 

samenwerking, vormde de officiële internationale lancering 

van RegMedXB in Boston een belangrijk wapenfeit. Bij deze 

lancering was ook NTrans Technologies aanwezig, een van de 

Utrechtse bedrijven die zich heeft aangesloten bij RegMedXB en 

die zich dankzij een financiering van de EFRO en de aanvullen-

de TKI-financiering van het ministerie van Economische Zaken 

verder kon ontwikkelen. In Boston kreeg Ntrans de kans zich ook 

internationaal op de kaart te zetten en daarmee de brug te slaan 

tussen Utrecht en de wereld. 

In april vond de officiële lancering van het Netherlands Anti-

biotic Development Platform (NADP) plaats, een samenwer-

kingsverband van verschillende Nederlandse universiteiten en 

Immuno Valley dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe 

antibiotica en alternatieven voor antibioticagebruik. Speciale 

gast bij de opening was Professor Ben Feringa van de Rijksuni-

versiteit Groningen, de Nobelprijswinnaar voor de Scheikunde in 

2016. Later in het jaar maakten de Topsectoren Chemie en Life 

Sciences&Health bekend via het NWO-domein Toegepaste en 

Technische Wetenschappen (TTW) ca. € 8 miljoen vrij te maken 

voor verdere ontwikkeling van projecten in het verlengde van 

het NADP. 

2017 was (in navolging van 2016) het jaar van de tweede leer-

gang van de MBI Life Sciences & Health; een cross-over met de 

EBU-domeinen Human Capital Agenda en Internationalisering. 

Dertig ondernemers van vijftien scale-up bedrijven uit Neder-

land en België ontvingen hun bul in Slot Zeist. Het MBI is een 

samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 

Universiteit Utrecht, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, 

Flanders BIO en de Vlerick Business School in Leuven. 

Dit gaan we doen in 2018

In 2018 zal er vanuit het cluster Life Sciences blijvende aandacht 

zijn voor de bovenregionale samenwerking, maar er zal nog meer 

aandacht komen voor het absorptievermogen en vestigings- 

klimaat van de regio Utrecht. Dat is hard nodig: met veel- 

belovende en snel ontwikkelende initiatieven zoals het NCOH, 

het NADP en RegMedXB en met de komst van de European 

Medicine Agency (EMA) naar Amsterdam in 2019, is het tijd om 

kritisch te kijken naar de lokale uitdagingen die daarbij komen 

kijken. Is onze lobby sterk genoeg? Is er voldoende onder- 

nemerschap en capaciteit om toekomstige investeringsgelden 

te verzilveren? Zijn we op het vlak van regionale samenwerking, 

huisvesting, financiering en bereikbaarheid voldoende in staat 

om bedrijvigheid en talent te behouden en nieuwe onderne-

mers, bedrijven en talenten aan te trekken? 

Gezond . life sciences

Gezond - Life Sciences
Act Local – Think Global

Freek van Muiswinkel
Domeinmanager Gezond – Life Sciences

freek.vanmuiswinkel@economicboardutrecht.nl

Het cluster Life Sciences richt zich voor 2018 verder op  

de volgende acties:

  Investeringen in de kennisbasis: excellentie en schaal

  Bevorderen van de betrokkenheid en het ambassadeur-

schap van regionale bedrijven, overheden en inwoners

  Bevorderen van ondernemerschap, met name in de 

Life Sciences & Health

  Optimaliseren van het regionale starters-, onder-

nemers- en vestigingsklimaat, door het faciliteren 

van voldoende huisvesting voor doorgroeiende Life 

Sciences-bedrijven (Acceleratorgebouw)

  Versterking van de regionale, bovenregionale en 

internationale samenwerking met het oog op het aan-

trekken van innovatiegelden, buitenlandse investerin-

gen en nieuw te vestigen bedrijven

  Acquisitie van een select aantal reputatieversterkende 

en cohesie-bevorderende congressen en kennisevents 

  Optimaal benutten van cross-overs tussen de EBU- 

domeinen Internationalisering, HCA en Slim 



15  EBU TERUGBLIK - VOORUITBLIK 2017-2018

Het domein Slim richt zich op de vraag naar slimme diensten 

die nodig zijn om stedelijke omgevingen in de toekomst gezond 

en leefbaar te houden. Op dat brede terrein zijn in 2017 veel 

nieuwe en veelbelovende verbindingen gelegd tussen diverse 

partijen. De meeste aandacht ging uit naar oplossingen voor 

slimme mobiliteit, slimme zorg en - samen met het domein 

Human Capital Agenda - slimme mensen.

 

Met de provincie Utrecht en het ministerie van Economische 

Zaken organiseerde de EBU in 2017 de Smart Mobility Chal-

lenge. De challenge vloeide voort uit het regionale open data 

convenant dat in 2016 werd gesloten op initiatief van de EBU. 

Bedrijven werden uitgedaagd om met behulp van open data 

slimme oplossingen voor reële maatschappelijke mobiliteits-

vraagstukken te bedenken. De twee winnaars kregen ieder een 

ontwikkelbudget van € 40.000.

Het Utrecht Science Park herbergt sinds november 2017 met 3D 

Medical een officieel fieldlab in de Smart Industry agenda van 

het rijk. Op initiatief van de EBU kwamen de Hogeschool Utrecht, 

Protospace, het UMCU en een aantal bedrijven waaronder de 

Utrechtse startup MRI Guidance overeen hun krachten te bunde-

len op het vlak van 3D printing in het zorgdomein. Deze techniek 

maakt het mogelijk om gepersonaliseerde oplossingen te bieden 

voor patiënten en zo zorg van betere kwaliteit te leveren.

 

De focus op ‘slimme mensen’ heeft het domein Slim al sinds de 

start van de EBU. Het aantal moeilijk vervulbare ICT-vacatures 

groeit en vormt een drempel voor groei van bedrijven. Daarnaast 

vraagt de voortdurende digitalisering dat ook werknemers digi-

taal steeds vaardiger moeten worden. In 2017 kreeg de inzet van 

de EBU (een coproductie van de domeinen Slim en Human Capi-

tal Agenda) op dit vlak vorm in de oprichting van de Digital Com-

petence Hub door een aantal regionale én landelijke partners. 

De Digital Competence Hub brengt partijen en initiatieven bijeen 

die een bijdrage leveren aan een digitaal vaardiger arbeidsmarkt. 

Deze initiatieven worden versterkt en opgeschaald, zodat hun 

impact groter wordt.

 

In 2018 richt het domein Slim zich op de twee thema’s Slim gege-

vens gebruiken en Slim ondernemen. Verschillende initiatieven 

en acties dragen direct of indirect bij aan business development, 

het ondersteunen van de propositie van de regio en het geven 

van een podium aan onderscheidende initiatieven, aantrekken 

en ontwikkelen van talent en creëren van de juiste randvoor-

waarden. Voor al haar activiteiten zal het domein Slim streven 

naar oplossingen die niet alleen slim zijn maar ook bijdragen aan 

een groene en gezonde leefomgeving. Daarbij kiest het domein 

in 2018 voor Gezond als kernthema. 

Heerd Jan Hoogeveen
Domeinmanager Slim

heerdjan.hoogeveen@economicboardutrecht.nl

Slim . domein

Slim

Focus op slimme mobiliteit, slimme zorg en slimme mensen

2017 stond in het teken van de Smart Mobility Challenge, de Digital 
Competence Hub en de benoeming van 3D Medical tot officieel field-
lab in de Smart Industry agenda van het rijk. In 2018 richt het domein 
Slim zich op de twee thema’s Slim datagebruik en Slim ondernemen.
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StartupUtrecht in 2017 
StartupUtrecht heeft in 2017 een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ecosysteem van startups en 
scale-ups in de regio. Door het opzetten van een investeerdersnetwerk konden diverse startups hun eerste 
financiering ophalen. Tijdens het StartupFest Health konden Utrechtse Health-startups waardevolle con-
tacten leggen met corporates en investeerders. Samen met Amsterdam verzorgde StartupUtrecht de star-
tup-track van de missie van Utrecht en Amsterdam naar Zuid-Duitsland. Tien extra partners sloten zich aan bij 
StartupUtrecht. Twee startups konden onder de vleugels van Cap Gemini verder groeien. Engbert Verkoren, 
clustervoorzitter Slim: “De activiteiten van StartupUtrecht focussen heel sterk op het toevoegen van waarde 
voor startups en scale-ups en we zien dat dat ook concrete resultaten oplevert. Dat tien nieuwe partners zich 
hebben aangesloten het afgelopen jaar, onderstreept het belang van het werk van StartupUtrecht. Het verzoek 
van StartupUtrecht om cofinanciering hebben wij dan ook graag gesteund.”

Hoe is het nu met…? 
ICT Lab Utrecht (gefinancierd in 2016)

ICT-Lab Utrecht verwelkomde in 2017 de Hoge-
school Utrecht, het Kennislab voor Urbanisme en 
Civity als nieuwe partners. Samen met hen wer-
den ca. 40 studenten ingezet voor reële projecten 
die initiatiefnemer Dialogic uitvoert. Hoogtepunt 
was de nominatie van ICT Lab Utrecht voor de 
Computable Awards. 

Hoe is het nu met…? 
LoRaWan-netwerk (gefinancierd in 2016)

In 2017 kreeg de regio Utrecht een LoRaWan-net-
werk. Het netwerk van The Things Network is 
kosteloos beschikbaar en biedt daardoor laag-
drempelig de mogelijkheid voor partijen om Inter-
net of Things-diensten te ontwikkelen. Zo kon het 
initiatief Meet je Stad in Amersfoort gebruikma-
ken van The Things Network.

Slim . domein
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Oktober 2017

Schwung en Buurauto+ winnaars 
Smart Mobility Challenge 2017

Schwung, dat fiets- en fietsparkeergedrag structureel 

inzichtelijk maakt voor de gemeente Hilversum, werd 

door de jury positief beoordeeld op innovativiteit en 

tegelijkertijd uitvoerbaarheid. De maatschappelijke 

relevantie van Buurauto+, dat de overcapaciteit van 

elektrische deelauto’s benut voor ouderen, maakte dat 

deze winnaar hoog scoorde.

November 2017

Fieldlab 3D Medical van start

3D printen voor gepersonaliseerde zorg biedt de 

mogelijkheid op individu toegesneden protheses 

en hulpmiddelen te printen, operaties te helpen 

voorbereiden of zelfs weefsel te printen. Startups 

en gevestigde bedrijven krijgen met 3D Medical 

toegang tot onderzoeksfaciliteiten, studenten en 

wetenschappers in een co-creatie setting. De coalitie 

bestaat uit Hogeschool Utrecht, Protospace, UMCU en 

enkele bedrijven zoals MRI Guidance en is onderdeel 

van de landelijke Smart Industry agenda. Het fieldlab is 

gevestigd op Utrecht Science Park.

September 2017

Startup Fest Europe: Boosting Digital Health 
startups and scaleups

EBU heeft in 2017 cofinanciering verstrekt aan StartupUtrecht. 

StartupUtrecht kan daardoor zeker tot eind 2018 haar belangrijke rol 

vervullen als aanjager van het startup en scale-up ecosysteem in de 

regio Utrecht. EBU was ook een van de partners van StartupFest Health. 

Resultaat: succesvolle matches van diverse jonge Utrechtse bedrijven 

met partners die voor groei gaan zorgen.

Juni 2017

Get Connected FinTech

Juni 2017

ICT Lab Utrecht genomi- 
neerd voor Computable 
Awards 2017

Slim . timeline

Juni 2017

Stadion Galgenwaard wordt  
Smart Connected Stadium
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Slim gegevens gebruiken

Living Lab Smart  

Mobility 

  Loopt door in 2018. 

Smart Mobility  

Challenge

  Challenge heeft plaatsgevonden: 2 winnaars (met elk een launching customer + 

dienstenaanbieder) kregen € 40.000 ontwikkelgeld. 

Big Data   Tijdens het jaarcongres was er een werksessie over het thema ‘Big data en gepersonaliseerde 

diensten in de zorg’. Twee partijen hebben na deze sessie besloten samen te werken. 

Slim ondernemen

StartupUtrecht   EBU heeft een verzoek om cofinanciering van StartupUtrecht (€ 325.000) goedgekeurd. 

Hierdoor kan SUU haar activiteiten voortzetten en nieuwe partners aan zich binden. 

  Uit een gezamenlijk onderzoek met de Utrechtse Ondernemers Academie bleek dat de 

drempels van scale-ups om verder te groeien voornamelijk te maken hebben met toegang tot 

kapitaal en goed personeel. Met deze info gaat StartupUtrecht de agenda voor 2018 vullen. 

FinTech   De Get Connected FinTech heeft plaatsgevonden en zorgde voor nieuwe connecties tussen 

betrokken partijen. In 2018 wordt geïnventariseerd wat daaruit gekomen is. 

  De HU is een Blockchain Lab gestart en heeft tijdens de Get Connected FinTech nieuwe 

partners kunnen aantrekken. 

Creatieve industrie   Tijdens de Dutch Media Week organiseerde de EBU samen met de KvK een event over big data.

Gaming   De Dutch Game Garden organiseerde twee events om de zorgsector bewust te maken van de 

mogelijkheden van gaming. In 2018 bouwen DGG en EBU hierop gezamenlijk verder.

Smart industry   3D Medical heeft de officiële status van fieldlab gekregen in de Smart Industry Agenda van het 

rijk, nadat de partners akkoord zijn gegaan met organisatie en financiering.

Slimme infrastructuur

Internet of Things & 

Health

  Geen acties in 2017. Wel is de dekking over vrijwel de gehele provincie Utrecht gerealiseerd en 

is met babbler.io een eerste dienst ontwikkeld. 

Slimme verstedelijking

Urban data platform   De gemeente Utrecht heeft samen met een groot aantal partners en met support van de EBU 

het IRIS-project vanuit de EU gefinancierd gekregen.    

Slimme mensen

Digital Competence Hub 

(voorheen ICT Compe-

tence Center)

  Domein Slim en HCA hebben gezamenlijk de partners bijeengebracht om de Digital 

Competence Hub te starten en de komende 2 jaar te financieren.

 

Dit bereikten we in 2017

Slim . resultaten
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Slim gegevens gebruiken

Smart & Health   Met de Smart Health Challenge worden in cross-over met het domein Gezond nieuwe Smart 

Health-oplossingen gescout en ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Minimaal 2 

gezondheidsvraagstukken worden opgelost en minimaal 2 bedrijven maken kans op groei van 

omzet en werkgelegenheid. 

  Bij de Dutch Phygital Experience (Smart Connected Stadium stadion Galgenwaard) worden 

partners bijeengebracht en initiatieven opgezet. Dit leidt tot € 5 mln directe investeringen,  

€ 5 mln indirecte investeringen en 25 banen. 

Smart City:  

gebiedsontwikkeling

  In 2018 brengen we partners samen die groene, gezonde en slimme gebiedsontwikkeling gaan 

vormgeven. De potentiële waarde is ca. € 50 mln.

Smart City:  

dienstenontwikkeling  

  Na voltooiing van de aanbestedingsprocedure door gemeenten Amersfoort en Hilversum 

voor Smart City Platform kan realisatie van de infrastructuur plaatsvinden. De waarde van 

die infrastructuur is met name gelegen in de dienstenontwikkeling. EBU zet zich in voor het 

vormen van een coalitie die met die dienstenontwikkeling aan de slag gaat. 

Smart City: 

Blockchain

  Om het handelingsperspectief van de EBU te bepalen, wordt in de eerste helft van 2018 

onderzoek gedaan naar de kansen voor blockchaintoepassingen in de domeinen Groen  

en Gezond.

Smart City: Living Lab 

Smart Mobility

  In het Living Lab Smart Mobility komen partijen samen om elkaars kracht te benutten bij het 

oplossen van mobiliteitsvraagstukken. Dit leidt tot € 5 mln directe investeringen, € 5 mln 

indirecte investeringen en 25 banen.

Smart City: EduTech   In EduTech onderzoeken aangesloten partijen of en hoe Utrecht als edutech-stad kan worden 

gepositioneerd. Dit leidt tot tenminste 1 internationale EduTech-missie in 2018.

Smart Industry   Samenwerking tussen partijen in de Smart Industry bewerkstelligen in een fieldlab en 

(bijbehorend) financieel instrument. De potentiële waarde is € 10 mln.

Slim ondernemen

StartupUtrecht    We ondersteunen StartupUtrecht bij het aangaan van relaties met corporates.  

Ook mede-organiseren we een event gericht op startups en scale-ups. 

Digital Agencies   We ondersteunen de gezamenlijke internationaliseringsagenda voor Digital Agencies, leidend 

tot ten minste 1 gezamenlijke missie in 2018.  

FinTech   In Q1 2018 organiseren we een GetConnected FinTech, met als doel partijen samen te brengen 

die een gezamenlijke actie-agenda kunnen opstellen en uitvoeren.

Dit gaan we doen in 2018

Slim . jaarplan

*  De thema’s Slimme infrastructuur, Slimme verstedelijking en Slimme mensen uit het Jaarplan 2017 en de tabel met resultaten 

2017 komen niet als zodanig terug in het Jaarplan 2018, maar zijn ondergebracht in de thema’s Slim gegevens gebruiken en Slim 

ondernemen. Zij zijn namelijk randvoorwaardelijk voor de activiteiten in die thema’s. Het thema Slimme mensen uit het Jaarplan 

2017 heeft bijvoorbeeld met de oprichting van de Digital Competence Hub (DCH) een eigen plek gekregen. De DCH wordt waar 

mogelijk betrokken bij de activiteiten binnen de thema’s Slim gegevens gebruiken en Slim ondernemen.
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Internationalisering . domein

Nadat in 2016 de bouwstenen voor de internationale agenda van 

de EBU waren gelegd, was 2017 het jaar van productiviteit. En 

om tot productiviteit te komen, moesten nieuwe verbindingen 

gemaakt worden. De belangrijkste focus van het domein Inter-

nationalisering was dan ook de samenhang der dingen laten zien. 

Een voorbeeld: het vraagstuk rondom de uitbreiding van de 

International School Utrecht. Een typisch geval van ‘het een 

kan niet zonder het ander’. Wil Utrecht als regio aantrekkelijk 

zijn voor internationale investeringen, internationaal talent en 

internationale bedrijvigheid, dan moet het zorgen dat zaken als 

huisvesting en onderwijs op orde zijn. In 2017 tekenden de ge-

meente Utrecht en de Universiteit Utrecht een Memorandum of 

Understanding waarmee ze aangaven samen te gaan verkennen 

wat de beste nieuwe locatie is voor de internationale school om 

te kunnen uitbreiden naar 1.200 leerlingen. 

Samenhang laten zien deed het domein in 2017 ook door het 

verbinden van haar doelen aan cultuur. De EBU organiseerde  

tot drie keer toe een Cultuurtafel, waar vertegenwoordigers  

uit de regionale culturele sector aanschoven. Op het menu  

stond de vraag hoe cultuur kan worden ingezet bij inkomende  

en uitgaande inter-nationale missies. Dit resulteerde in het  

toevoegen van de Utrechtse pianist Rembrandt Frerichs aan  

het reisgezelschap dat op missie naar Taiwan ging. Met zijn trio 

verzorgde Frerichs twee optredens en liet zien dat Utrecht als 

regio op alle niveaus meetelt. 

Verbinden deed het domein Internationalisering overigens in 

2017 niet alleen met het buitenland. Ook binnen Nederland 

sloeg het domein interessante bruggen. Zo werd de missie naar 

Beieren samen met Amsterdam georganiseerd. In relatie tot 

Taiwan wordt de samenwerking met Brainport Eindhoven en 

Almere steeds intensiever. 

In 2018 gaat het domein uit de startblokken met een baan-

brekend regionaal Talent Trade Invest programma. In februari 

2016 vormde de ondertekening van het Samen meer Rende-

ment Akkoord van de Dom al een mooi startpunt. Nu is de tijd 

aangebroken van afspraken maken, taken verdelen en dan 

vooral: uitvoeren. Binnen het programma werken alle partijen 

die zich in de regio bezighouden met vestigingsklimaat, handel 

en buitenlandse investeringen samen aan een gezamenlijk doel: 

meer rendement halen uit elke Euro die in het aantrekken en 

behouden van buitenlandse bedrijven en buitenlands talent 

wordt gestoken.  

Internationalisering

De internationale én regionale samenhang der dingen

In 2018 gaat het domein uit de startblokken met een baanbrekend 
regionaal Talent Trade Invest programma. In februari 2016 vormde 
de ondertekening van het Samen meer Rendement Akkoord van de 
Dom al een mooi startpunt. Nu is de tijd aangebroken van afspraken 
maken, taken verdelen en dan vooral: uitvoeren.

Jaap Breugem
Domeinmanager Internationalisering

jaap.breugem@economicboardutrecht.nl
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Maart 2017 

Eerste Utrecht Region 
Internationaliseringsontbijt

Op uitnodiging van burgemeester Jan van Zanen en 

in het bijzijn van de leden van de EBU Stuurgroep 

Internationalisering bespreken CEO’s van 15 

internationaal georiënteerde bedrijven uit Utrecht 

Region uitdagingen op het gebied van het aantrekken 

en behouden van internationaal talent.

Juni 2017 

Ondertekening Memorandum of 
Understanding ‘Enabling the Smart 
Living Utrecht Project’

In het bijzijn van wethouder Geldof van de gemeente 

Utrecht ondertekenen EBU voorzitter Henk Broeders 

en CTO/VP Ted Chang van het Taiwanese bedrijf 

Quanta Computers een overeenkomst die het mogelijk 

maakt voor Quanta medewerkers om vanuit JIM aan 

de Qoca wijkpilot in Utrecht Oost te werken. De pilot 

is een initiatief van Wijkinformatiepunt Utrecht Oost 

en wordt ondersteund door de gemeente Utrecht, 

Economic Board Utrecht, Taiwan Globalization Network 

en ROC Midden-Nederland.

Februari 2017 

Amsterdam en Utrecht halen 
banden aan met Beieren

Nederland doet traditioneel veel goede zaken met 

Duitsland, maar de handel met Beieren blijft achter, 

terwijl hier groeikansen liggen voor bedrijven en 

startups in de innovatieve sectoren Digital Media, 

eHealth en Urban Mobility. Ongeveer 50 bedrijven 

en startups uit Amsterdam en Utrecht reizen daarom 

in een economische missie af naar het Zuid-Duitse 

Beieren om de handelsrelaties te versterken.

April 2017

Tweede Royal Welcome Event in 
Utrecht

September 2017

Eerste publicatie welkomstgids voor 
nieuwkomers in Utrecht Region

Oktober 2017

Economische missie Utrecht Region 
naar Taiwan

Internationalisering . timeline
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Foreign Direct Invest en handelsbevordering

Samen meer  

Rendement

  60 Utrechtse en Amsterdamse bedrijven gingen op missie naar Beieren. Dit resulteerde in een 

groot aantal leads voor bedrijven uit de Utrechtse regio.    

  Burgemeester Van Zanen leidde de tweede missie naar Taiwan, met voornamelijk urban 

mobility bedrijven in de delegatie. De missie leverde veel leads op voor de bedrijven. Zo vond 

het Amersfoortse bedrijf Dynniq een distributeur voor de verkoop van traffic control systemen 

op de Taiwanese markt. 

  Missies naar Guangdong en Barcelona (Smart City Expo World Congress).  

  Diverse inkomende missies, zoals vanuit Oberosterreich, Uppsala en München. 

Verbetering internatio-

naal vestigingsklimaat 

Utrecht Region

  Met een tijdelijke werkplek in JIM en intensieve begeleiding kreeg het Taiwanese bedrijf 

Quanta Computers  een soft landing in Utrecht. Quanta leverde de tablets voor de QOCA-

wijkpilot in Utrecht-Oost (cross-over met domein Gezond). 

  De Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht tekenden een intentieverklaring om 

een nieuwe locatie voor de International School Utrecht te verkennen. Onderzoek naar 

haalbaarheid van nieuwbouw op een USP-locatie werd gestart. 

Branding

Utrecht Region   Een Duits- en een Chinees-talige versie van de utrechtregion.com-portal werden gerealiseerd. 

  Utrecht werd door EU uitgeroepen tot ‘second most competitive region of Europe’ (na Londen). 

Talent

International Talent 

Community Utrecht 

Region

  Tijdens 2 internationaliseringsontbijten (Utrecht en Amersfoort) inventariseerden CEO’s 

van internationaal georiënteerde bedrijven uit de regio, de burgemeesters en de board- 

en clusterleden Internationalisering waar internationale bedrijven tegenaan lopen bij het 

aantrekken en behouden van internationaal talent. 

  ITCU telt inmiddels 30 partners die ondersteunende diensten bieden voor internationaal talent. 

Dit bereikten we in 2017

Internationalisering . resultaten



23  EBU TERUGBLIK - VOORUITBLIK 2017-2018

Foreign Direct Invest en handelsbevordering

Samen meer  

Rendement

  We gaan regionaal samenwerken op basis van het Talent, Trade, Invest jaarprogramma.

  Er komt dankzij dit programma extra aandacht voor business intelligence, marketing-

communicatie en missie-ondersteuning. Hierdoor kunnen we doelgerichter en effectiever  

te werk gaan.  

  Utrecht Region wordt steviger vertegenwoordigd aan relevante landelijke tafels op het gebied 

van talent, trade en invest. 

  Samen met StartupUtrecht wordt een uitgaande missie voor startups uitgevoerd. 

Verbetering internatio-

naal vestigingsklimaat 

Utrecht Region

  Werkwijze rondom soft landing van buitenlandse bedrijven wordt gestructureerd  

en georganiseerd.

  Samen met de domeinen Groen, Gezond en Slim zetten we een startup community op voor 5 

startups per domein. Deze startups landen in Utrecht en krijgen voor 6 maanden een werkplek 

en direct exposure richting relevante netwerken. 

Branding

Utrecht Region   Naast de Talent-pijler creëren we een Trade-pijler onder www.utrechtregion.com. In de loop 

van het jaar gaan we na of en hoe een Invest-pijler toegevoegd kan worden. 

Talent

International Talent 

Community Utrecht 

Region

  Er komt een Taskforce Shortstay als antwoord op het tekort aan tijdelijke huisvesting voor 

internationale studenten en werknemers. 

  De kwaliteit van het Expat Center wordt verbeterd. Het wordt beter ingebed in de warm 

welcome-aanpak van Utrecht Region.  

Internationalisering . jaarplan

Dit gaan we doen in 2018 
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Externe ontwikkelingen zoals digitalisering, robotisering en interna- 

tionalisering in relatie tot de veranderende arbeidsmarkt vragen om 

andere competenties van werknemers. De domeinen Groen, Gezond 

en Slim vormen de basis voor de HCA. Het instrumentarium onder-

steunt daarmee de ambities van de regio; van circulair bouwen of 

duurzaam renoveren tot zelfmanagement in de zorg en de digitale 

transformatie van sectoren. Dit geven wij vorm in samenwerking 

met onze partners in de regio, financiële resources en het verbin-

dend vermogen met expertise binnen het netwerk van de EBU.

In 2017 werd de cross-over met het domein Gezond gemaakt 

door binnen het Zorgpact (opgericht in 2016) samen met het 

ROC leerwerkplekken te creëren waarbij zorgstudenten in het 

Living Lab Amersfoort kennismaakten met nieuwe technolo-

gieën. In totaal gingen bijna 200 studenten, 55 docenten en 20 

medewerkers hier aan de slag.

In cross-over met het domein Slim richtte de HCA in 2017 de 

Digital Competence Hub op. Doelen van deze hub zijn gericht 

op het inzichtelijk maken van de gevolgen van digitalisering op 

veranderende competenties in uiteenlopende sectoren. Van de 

mismatch op de arbeidsmarkt op korte termijn, betere aanslui-

ting van het onderwijsaanbod op ontwikkelingen in het bedrijfs-

leven en instellingen op middellange termijn, tot het vroegtijdig 

betrekken en interesseren van (basisschool) leerlingen voor 

de uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt op de 

lange termijn. 

In cross-over met het domein Groen werden in 2017 dankzij het 

regionale Stimuleringsfonds Leren/Werken Utrecht 7 leerwerk-

plekken (bij elkaar 7.200 uren) gerealiseerd waarbij leerlingen en 

werkzoekenden aan de slag kunnen in de duurzame en/of circu-

laire bouw, afbouw en installatiebranche. De uitkomsten van het 

onderzoek naar de aansluiting van (v)mbo op de arbeidsmarkt 

(in opdracht van provincie Utrecht) brachten 4 kernopgaven in 

beeld inzake de urgente kwantitatieve en kwalitatieve frictie. 

Eind 2017 is daarom besloten om toe te werken naar een Tech-

nologieraad waarin partijen uit de triple helix toewerken naar 

een visie en aanpak voor de geformuleerde kernopgaven.

In 2018 zal de Human Capital Agenda nóg meer gaan verbinden, 

zowel tussen als met de verschillende EBU-domeinen en in de 

regio. Dit vraagt om een sterk georganiseerde onderwijskolom in 

de regio. Toepassing van technologie bij kennisoverdracht geeft 

namelijk kansen tot open innovatieprojecten, zowel voor studen-

ten als voor docenten. Daarbij is het aantrekken van voldoende 

gekwalificeerde studenten en docenten voor de regio van 

belang. Het recente initiatief vanuit de Utrechtse onderwijssec-

tor om zich te verenigen in een Onderwijspact past goed binnen 

onze visie op human capital. 

In 2018 werken we tevens aan een nog meer integrale en 

duurzame visie op human capital. Dat wil zeggen dat de Human 

Capital Agenda niet langer buiten de domeinen staat, maar dat 

de domeinen Groen, Gezond en Slim human capital nog meer in 

hun dagelijkse innovatievermogen en executiekracht opnemen. 

It’s all about the talent.

Ramses de Groot
Domeinmanager Human Capital Agenda

ramses.degroot@economicboardutrecht.nl

HCA . domein

Cross-overs met Groen, Gezond en Slim ondersteunen  
regionale ambities 

In 2018 werken we aan een nog meer integrale en duurzame visie op 
human capital. Dat wil zeggen dat de Human Capital Agenda niet lan-
ger buiten de domeinen staat, maar dat de domeinen Groen, Gezond 
en Slim human capital nog meer in hun dagelijkse innovatievermogen 
en executiekracht opnemen.

HCA
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December 2016

Regionaal Stimuleringsfonds Leren/
Werken Utrecht

Om vraag en aanbod van vakbekwaam personeel in de 

bouwsector gelijk te houden, is er vanaf 6 december 

het regionaal Stimuleringsfonds Leren/Werken Utrecht 

(Stifo Utrecht). Dit regionale fonds moet zorgen voor 

100 leerwerkplekken per jaar in bouw, afbouw en 

installatiebranche. Binnen een half jaar na de regionale 

haalbaarheidsverkenningen is het fonds gelanceerd én 

is het eerste project gestart.

Oktober 2017

Digital Competence Hub van start

De digitale transformatie in de economie vraagt 

mensen met de juiste digitale vaardigheden, voor 

vrijwel ieder bedrijf en vrijwel iedere functie. De 

Digital Competence Hub (cross-over met domein 

Slim) verbindt en ondersteunt initiatieven die op 

korte termijn (actuele vacatures), middellange termijn 

(aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt) en lange termijn 

(‘programmeren’ in het PO en VO) hieraan bijdragen.

Oktober 2017

Arbeidsmarktdashboard regio 
Utrecht

Het arbeidsmarktdashboard regio Utrecht is mede 

mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, gemeente 

Utrecht en gemeente Amersfoort in samenwerking 

met de Economic Board Utrecht. Een digitaal portaal 

waar overheden, kennisinstellingen, bedrijven én 

werknemers realtime beschikken over de meest actuele 

arbeidsinformatie. Trends in werkgelegenheid, vraag en 

aanbod in de regio worden in een oogopslag duidelijk.

Oktober 2016

Graduation Ceremony MBI 
LS&Health in Zeist

Juni 2017

Technet Utrecht: Nieuwe lokale 
samenwerking voor meer 
leerlingen in de techniek

Oktober 2017

Feest van de Techniek

HCA . timeline
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HCA Groen

Stimuleringsfonds 

Leren/Werken  

Gebouwde Omgeving

  M.b.v. het Stimuleringsfonds Leren/Werken Utrecht werden 7.200 uren binnen leer-

werkplekken gerealiseerd. De werkwijze van STIFO functioneert anticyclisch en schept de 

voorwaarden voor echte banen.

Circulaire economie en 

doorlopende leerlijn 

MBO/HBO

  ROC MN werkte (samen met HU, Institute of Engineering & Design) aan een opleiding Smart 

Technician, waarin studenten op integrale wijze en met state-of-the art kennis worden 

opgeleid voor verschillende technische vakgebieden.

HCA Gezond

Zorgpact  

Midden-Nederland

  Samen met de EBU werd binnen Zorgpact Midden-Nederland zelfmanagement en 

zorgtechnologie geadresseerd voor curriculumontwikkeling en aanvullende bijscholing van 

zorgprofessionals.

  Proeftuin E-health Gehandicaptenzorg Amersfoort & partners bevond zich in een volgende 

fase en financiering werd definitief toegekend.  

  Project Virtual/augmented reality ontwikkelde zich positief en werd meegefinancierd door 

partners. 

HCA Slim

Digital Competence Hub 

(voorheen ICT Compe-

tence Center) 

  Digital Competence Hub werd opgericht. 

  Kwartiermakersduo haalde € 200.000 aan investeringen op, onder meer bij  

het ministerie van Economische Zaken. 

HCA Techniekpact

Techniekpact   Technet Utrecht werd opgericht om kinderen al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor 

techniek, bèta en technologie. Technet Utrecht organiseerde in november het Feest van de 

Techniek (recordaantal van 1.500 scholieren t.o.v. 1.000 in 2016).

HCA Research

Arbeidsmarktdashboard 

Regio Utrecht

  Arbeidsmarktdashboard.nl werd gelanceerd, waarop overheden, werkgevers, onderwijs 

en individuele werkzoekenden via op maat gemaakte dashboards gratis actuele 

arbeidsmarktgegevens kunnen vergelijken.

Dit bereikten we in 2017

HCA . resultaten
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HCA Groen

Stimuleringsfonds  

Leren/Werken  

Gebouwde Omgeving

  Minimaal 100 STIFO leerwerkplekken worden gerealiseerd.

Circulaire economie en 

doorlopende leerlijn 

MBO/HBO

  Kansen voor doorlopende leerlijnen en/of opleidingen gericht op de circulaire economie 

worden beoordeeld en via het onderwijsnetwerk ingebracht. 

HCA Gezond

Zorgpact  

Midden-Nederland

  In samenwerking met Zorgpact werken we aan de well being van inwoners van deze regio, 

door te zorgen voor groei naar juiste samenstelling en hoeveelheid professionals in zorg 

en welzijn, met competenties om zelfmanagement en het gebruik van zorgtechnologie te 

ondersteunen. 

HCA Slim

Digital Competence Hub   De in 2017 opgerichte stichting zal via cross-overs met de domeinen Groen, Gezond en Slim 

vanuit HCA support ontvangen om haar doelen te realiseren. 

HCA Techniekpact

Techniekpact   Verkennen van de mogelijkheid tot het opzetten van Techniekraad Utrecht (of Technologieraad). 

  Via Technet Utrecht en toekomstige Technologieraad Utrecht wordt het Feest van de Techniek 

ondersteund.

HCA Research

Arbeidsmarktdashboard 

Regio Utrecht

  Promotie van Arbeidsmarktdashboard. I.s.m. de provincie worden bij partneronderwijs-

instellingen gebruikerservaringen opgehaald t.b.v. verdere doorontwikkeling van de applicatie.

HCA Onderwijs

Alliantie voor  

Challenges

  Ondersteuning voor de ontwikkeling van een one- stop-shop-model dat de  

outcome van challenges kan waarborgen.

Dit gaan we doen in 2018 

HCA . jaarplan
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In 2017 heeft samenwerking tussen regionale partners geleid tot 

de realisatie van het nieuwe regionale Energiefonds. Na maan-

den van voorbereiding hebben de colleges van Gedeputeerde 

Staten en de provincie Utrecht besloten gezamenlijk een fonds 

van ruim € 20 miljoen op te richten. Begin 2018 zal het fonds 

gelanceerd worden. Vanuit de EBU heeft Stef Röell als projectlei-

der het proces tussen de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, 

Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) en Bank Nederlandse 

Gemeenten gecoördineerd. Met het Energiefonds kan de SETU 

energieprojecten financieren die bijdragen aan de energietran-

sitie. Het gaat om projecten waarbij – ondanks een sluitende 

business case – financiering een probleem vormt doordat bij-

voorbeeld een track record en eigen vermogen ontbreken.

 

Eind 2017 heeft de EBU samen met de gemeentes Utrecht en 

Amersfoort en de provincie Utrecht opdracht gegeven om de 

capaciteit voor ontwikkeling van business cases en financieel 

instrumentarium in de regio in beeld te brengen. Op basis 

van deze analyse zal geadviseerd worden over optimalisatie 

hiervan en bijbehorende governance. De vraag of we voldoende 

financiële en business development capaciteit hebben, is actueel 

vanwege ontwikkelingen zoals de gemeenteraadsverkiezingen, 

de mid term review van de EBU en de oprichting van Invest-NL. In 

2018 wordt het onderzoek afgerond en gebruikt om eventuele 

lacunes in het financieel instrumentarium of de governance aan 

te pakken. 

Net als in eerdere jaren kreeg de MIT-regeling in 2017 veel aan-

vragen. De EBU is sinds dit jaar actief betrokken bij de beoorde-

ling van de R&D samenwerkingsprojecten - een onderdeel van 

de MIT-regeling - voor MKB’ers die een nieuw product of dienst 

willen ontwikkelen. Deze samenwerking met RVO is succesvol 

en zal in 2018 op dezelfde manier worden ingevuld. Ook via 

het Groen Gezond Slim fonds ondersteunt de EBU innovatieve 

bedrijven. In 2017 is hiervan veelvuldig gebruikgemaakt. In 

totaal zijn 6 initiatieven ondersteund. Dit jaar zijn voor het eerst 

aanvragen voor het NOMMIF (Nul Op de Meter Markt Introductie 

Fonds) ingediend. Het gaat o.a. om een project op Kanalenei-

land, waarbij tien particuliere woningen naar NOM gerenoveerd 

worden. 

Financiering

Domein Financiering in 2017:  
Regionaal Energiefonds werd een feit

In 2017 zijn verschillende initiatieven vanuit de EBU ondersteund. 
Daarnaast heeft samenwerking tussen regionale partners mooie 
resultaten opgeleverd, zoals de realisatie van het nieuwe regionale 
Energiefonds.

Financiering . domein

Stef Röell
Financiering

stef.roell@economicboardutrecht.nl



29  EBU TERUGBLIK - VOORUITBLIK 2017-2018

Financiering . resultaten

Financiële instrumenten

Regionaal revolverend 

Energiefonds

  Het fonds met een waarde van € 21 miljoen werd gerealiseerd 

(officiële lancering op 19 januari 2018).  

Aanjaagfaciliteit energie   Er werd een voorstel uitgewerkt voor de inzet van € 1 miljoen van de provincie Utrecht. 

MIT (MKB Innovatie- 

regeling Topsectoren)

  EBU investeerde € 1,2 miljoen. Hiermee werden ca. 50 initiatieven ondersteund.   

Groen Gezond  

Slim Fonds

  EBU investeerde € 257.204. Daarmee werd het doel om het bedrag van 2016 te verhogen 

behaald. Vanuit het fonds werden 6 initiatieven ondersteund.   

EFRO   EBU nam het initiatief voor verkenning van mogelijkheden voor realisatie van 2 fondsen 

waarbij gebruik gemaakt wordt van EFRO-middelen. Realisatie mid-2018.

Projecten met Nederlands Investerings Agentschap

Financiering  

decentrale warmte- 

netten en zeer diepe 

geothermie

  De mogelijkheden voor realisatie van decentrale warmtenetten en kansen voor zeer diepe 

geothermie werden verkend. Het consortium GOUD is onderdeel van de Green Deal. Daarmee 

maken we aanspraak op 50% cofinanciering vanuit het Rijk op onderzoekskosten voor UDG.

Andere kansen bij NIA   De EBU manager Financiering was 1 dag per week actief bij het NIA.  

Tussen EBU en NIA was contact over:

  • financiering verduurzaming scholen

  • verkenning mogelijkheden VvE-fonds

  • optimaliseren van aanbesteding voor realisatie van slimme lantaarnpalen in  

stad Amersfoort en Hilversum  

Dit bereikten we in 2017

In de afgelopen edities van de voortgangsrapportage van de EBU 

werd op deze plaats een tabel opgenomen met daarin een over-

zicht van de initiatieven die in aanmerking zijn gekomen voor 

publieke financiering vanuit de provincie Utrecht (EBU-verorde-

ning of EFRO). Dit jaar treft u deze informatie in een iets andere 

opzet. Met de tabel uit vorige edities zou de indruk gewekt 

kunnen worden dat genoemde (secundair) uitgelokte investe-

ringen geheel door toedoen van de EBU tot stand zijn gekomen. 

De rol van de EBU verschilt echter per initiatief van initiërend/

regisserend tot veel meer volgend of verbindend. Het toeleiden 

naar een financiële bijdrage uit publieke middelen is slechts in 

enkele gevallen aan de orde, omdat EBU in eerste instantie inzet 

op financiering vanuit de (private) markt. Voor 2017 zien we dan 

ook dat slechts in enkele gevallen een financiële bijdrage vanuit 

het publieke domein nodig was. 

Publiek gefinancierde initiatieven 2017
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NOMMIF
  Alliantie+ Kanaleneiland – renovatie van tien woningen 

in Kanaleneiland naar Nul-op-de-Meter woningen door het 

aanpakken van gevel, dak, vloer en installatie

  Plegt-Vos De Bilt - renovatie van jaren 70-rijtjeswoning in De 

Bilt naar Nul-op-de-Meter woning 

Groen Gezond Slim Fonds
  Graphlr - ontwikkelt next generation back-end  

systemen voor media- en ICT- bedrijven

  Hof van Cartesius – nieuwe groene buitenwerkplek, proef-

tuin voor circulair bouwen en ondernemen

  African Bamboo Bikes – importeert bamboe  

fietsframes uit Afrika die in Duitsland worden  

afgemonteerd tot (stads)fiets

  PickThisUp – bezorgt spullen die gekocht zijn op Marktplaats 

of een veiling bij de koper thuis

  PickupBox - biedt tijdelijke, verzekerde opslag van spullen 

voor de deur 

  Drillster – online adaptief leersysteem voor  

studenten en werknemers om kennis te vergroten  

en te onderhouden

Kennisevenementen
  ISGC - Workshop tijdens 22nd International Stroke  

Genetics Consortium 

  IACR - Internationaal congres van Integraal kanker- 

centrum Nederland 

  PQ Crypto 2017 – International Conference on Post- 

Quantum Cryptography

  Child Health - Nationaal congres Child Health Week 

  NVFL - Nationaal jubileumcongres Nederlandse  

Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en 

Oncologie

  SQM 2017 – International Conference on Strangeness in 

Quark Matter 

  FIWARE - Summit internationaal congres over open cloud 

platform FIWARE voor Smart Cities

  Better together - Nationaal congres van Netherlands Heart 

Institute i.s.m. de consortia van Cardiovasculair Onderzoek 

Nederland (CVON)

  IRSSD - Internationaal congres The International  

Research Society on Spinal Deformities

Initiatief Bijdrage Totale omvang Rol EBU

PAZIO € 800.000,- € 3.132.000,- Opschaling

StartupUtrecht € 325.000,- € 1.981.000,- Mede-initiatiefnemer

Diagnose Voeding  

& Gezondheid

€ 300.000,- € 1.520.000,- Mede-initiatiefnemer

MIT-regeling € 1.000.000,- +/- € 2.000.000,- Beoordelaar (i.s.m. RvO)

i-Top (EFRO) € 322.073,- € 777.859,- Beoordelaar  

(Regionale toets)

GGS-fonds1 € 257.204,- € 1.196.000,- Fondsontwikkelaar

Kennisevenementen1 € 47.604,- € 1.197.000,- Fondsontwikkelaar

NOMMIF1 € 100.000,- € 794.000,- Fondsontwikkelaar

Totaal € 3.151.881,- € 12.597.859,- Variabel

1. Dit betreft uitgaven vanuit fondsen die eerder door EBU zijn ingericht met middelen vanuit de EBU-verordening van de provincie Utrecht.

Deze initiatieven hebben gezamenlijk naar schatting een economische impact van € 40 miljoen (secundair uitgelokte investeringen) 

en ruim 350 banen. Onderstaand een overzicht van de bedrijven en initiatieven die een bijdrage hebben ontvangen vanuit de drie 

genoemde fondsen1.

Financiering . resultaten
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Financiering . jaarplan

Financiële instrumenten

Regionaal  

instrumentarium  

en business  

development  

capaciteit

  Begeleiding opdracht PWC. Doel: van huidig instrumentarium ontwikkelings- 

kansen en bijbehorende governance in beeld brengen. 

  Vertalen adviezen in concrete acties ter versterking van het regionale instrumentarium.  

  In beeld brengen wat de behoefte is aan capaciteit voor business development aan regionale 

stakeholders. Resultaten agenderen en verspreiden bij regionale stakeholders. 

EFRO fonds HUL   Begeleiding opdracht ERAC voor onderbouwing mogelijke EFRO aanvraag  

(concept fonds met governance). 

  (Indien kansrijk) verdere stappen naar realisatie van fonds.

  Verkenning mogelijk bijdrage private co-financiers.

Investeringskaart   Ontwikkeling van regionale investeringskaart waarop regionale projecten met een 

financieringsvraag of ontwikkelopgave worden gepresenteerd. 

  Doel: commitment van stakeholders organiseren en zorgen dat opdracht hiervoor wordt verstrekt. 

Model ter onderbouwing 

publieke bijdrage

  Implementatie financieel model waarmee de hoogte van de publieke bijdrage kan worden 

onderbouwd. 

  Doel is model bij minimaal twee cases in te zetten. 

EFRO fonds VvE   Verkennen mogelijkheden regionaal VvE fonds.

  Bij GO: realisatie en implementatie fonds.

  Afspraken over opschaling maken met het Rijk.

Regionaal revolverend 

Energiefonds

  Officiële lancering Energiefonds op 18 januari. 

  Aandragen projecten.   

Aanjaagfaciliteit energie   Adviseren richting provincie over specifieke inzet van middelen zodat energietransitie versneld 

kan worden.

MIT (MKB Innovatierege-

ling Topsectoren)

  Adviseren richting provincie over optimale inzet van regionale middelen voor MIT-regeling.

Projecten met Nederlands Investerings Agentschap

Detachering bij NIA   De EBU manager Financiering blijft 1 dag per week actief bij het NIA.  

Tussen EBU en NIA zal contact zijn over:

  • financiering verduurzaming scholen

  • verkenning mogelijkheden VvE-fonds

  • optimaliseren van aanbesteding voor realisatie van slimme lantaarnpalen in  

stad Amersfoort en Hilversum  

Invest-NL   Samenwerking tussen Invest-NL en de regio Utrecht optuigen zodat de EBU-middelen en regio 

optimaal kunnen profiteren van de middelen die op Rijks- en Europees niveau beschikbaar 

gesteld worden. 

*Per 1 januari 2018 gaat NIA over in Invest-NL in oprichting.

Dit gaan we doen in 2018 
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De innovatiekracht van de onder-
nemende nieuwe generatie  

Young Economic Board Utrecht

De Young Economic Board Utrecht (YEBU) is een 
community van jonge ondernemende Utrechters en 
legt verbindingen tussen gevestigde partijen en jong 
potentieel uit de regio. Deze community houdt de EBU 
jong en de blikken fris. Hoe kijkt Robbert Maas van de 
YEBU terug op 2017 en waar droomt hij over voor 2018? 

Wat wil de YEBU bereiken?

“Wij willen jonge ondernemende mensen in de regio onderling 

verbinden én hen linken aan het netwerk van de EBU. Er wordt 

voor en door jongeren in de stad Utrecht veel georganiseerd 

maar op regioniveau gebeurt er maar weinig. Terwijl je 

juist als regio de impact kunt vergroten. Het landschap van 

jongerenorganisaties is nu nog erg versnipperd: je hebt een 

Jong Rabobank, een Jong UMC en ga zo maar door, maar zij 

weten elkaar te weinig te vinden om tot mooie dingen te komen. 

Jammer want juist wij als nieuwe generatie kunnen bijdragen 

aan een betere toekomst. In onze levens zijn en worden de 

thema’s waarmee de EBU zich bezighoudt op het vlak van groen, 

gezond en slim heel actueel.” 

Op welke manier werken de YEBU en de EBU samen?

“We zijn complementair. De EBU heeft een zeer stevig netwerk 

opgebouwd. De YEBU heeft de innovatiekracht om samen met 

dit netwerk tot beweging en verandering te komen. Soms krijgt 

de EBU een vraag binnen die ons op het lijf geschreven is; een 

partij die jonge ondernemers zoekt om mee te denken over 

een vraagstuk bijvoorbeeld. De EBU stuurt dit soort verzoeken 

aan ons door. Dat mag wat ons betreft nog veel vaker gaan 

gebeuren!” 
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Kun je een voorbeeld geven van hoe dit  

samenwerken kan gaan?

“Tijdens Het Get Connected jaarcongres van 2016 raakte ik 

aan de praat met iemand van het ROC. Het ROC wilde een 

e-business opleiding starten en was op zoek naar criteria 

waaraan zo’n opleiding moest voldoen om aan te sluiten bij een 

jonge doelgroep. Wij hebben uit ons eigen netwerk een aantal 

relevante ondernemers gehaald en hen aan tafel gezet met het 

ROC. Daar zijn mooie ideeën uitgekomen waarmee het ROC 

aan de slag gaat. De rol van de betrokken ondernemers stopte 

niet bij praten alleen; de kans dat ze betrokken worden bij de 

concrete ontwikkeling van de opleiding is aanzienlijk.” 

Hoe kijk je terug op 2017?

“We hebben gebouwd aan ons eigen netwerk door gesprekken, 

borrels en evenementen te organiseren. Daarnaast hebben 

we onze blik meer naar buiten gericht. Eind 2017 zaten we 

bijvoorbeeld met de bibliotheek aan tafel. De bibliotheek ziet 

haar functie verschuiven van boekenleverancier naar publieke 

plek voor educatie en ontmoeting. En vraagt zich daarom af: 

op welke manier blijven we relevant en economisch gezond? 

Het netwerk van de YEBU kan helpen bij dit innovatievraagstuk. 

Verder was de YEBU in 2017 moderator tijdens een Culturele 

Zondag, waarbij we in gesprek gingen met jonge ondernemers 

over het ondernemersklimaat in de regio Utrecht. Hieruit 

kwamen de thema’s diversiteit en inclusiviteit naar voren, die 

nu hoog op onze agenda staan. We passen ze toe op de wijk 

Overvecht, die voor 75% uit sociale huurwoningen bestaat. 

Woningcorporaties gaan hier de komende jaren veel investeren. 

De wijk loopt op sociale factoren zoals gezondheid en opleiding 

achter. Er zijn veel partijen bezig met de ontwikkeling van 

Overvecht. Wij kijken hoe we op het gebied van jongeren en 

werkloosheid een bijdrage kunnen leveren.”   

Wat zijn je doelen voor 2018?

“De YEBU moet het cement worden dat alle jongerennetwerken 

in de regio Utrecht verbindt. Evenementen zoals een Next Up 

Diner voor jongerenorganisaties uit de regio Utrecht en een 

Ondernemersnacht gaan daaraan bijdragen. Ook streven we 

naar het leggen van een duidelijkere link tussen de YEBU en 

de EBU-domeinen. We gaan ons intern meer laten zien zodat 

de domeinmanagers de YEBU sneller weten te vinden bij een 

relevante casus.” 

“De YEBU moet het 
cement worden dat alle 

jongerennetwerken in de 
regio Utrecht verbindt”

Robbert Maas
Young Economic Board Utrecht

robbert@discoversoon.nl

Young Economic Board Utrecht
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Dit is een uitgave van
Economic Board Utrecht

Deze tekst is afgesloten op
2 januari 2018
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