Utrecht,

the beating heart
of a healthy society
Actieagenda
Economic Board Utrecht
voor Metropoolregio Utrecht

Hoe de Metropoolregio
Utrecht bijdraagt aan
de welvaart van Nederland
en aan een gezonde wereld.
Ambitie
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overheden deze ambitie waar te maken.

Nu nog... één team, één taak
Ondanks het feit dat Metropoolregio Utrecht het sterkste en snelstgroeiende
‘gezondheidscluster’ van Nederland is én haar kennis deelt met andere regio’s
wereldwijd, dient de regio om haar internationale ambities waar te maken de link tussen
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en verschillende lokale overheden te versterken.
Raboresearch (2022): Het niveau van publieke kennis (R&D) is heel hoog in Utrecht,
maar er is kennelijk geen sterke link met het bedrijfsleven (valorisatie en naar de markt
brengen van kennis). Met andere woorden: hoewel Metropoolregio Utrecht economisch
goed presteert, haalt ze nog onvoldoende voordelen uit de regionale kwaliteiten die
regio’s laten floreren.
123-
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Provincie Utrecht + Gooi & Vechtstreek
Binnen de Regional Competitiveness Index van de Europese Commissie scoort Utrecht nu 7e op ‘health’, 		
andere competitieve regio’s als Stockholm, Londen, München en Kopenhagen scoren hoger op deze indicator
Europese Commissie (2019), gedeelde 2e plaats met Londen, Stockholm voert de lijst aan

De kennispositie in de regio valoriseert steeds sneller, maar niet snel genoeg. Utrecht
heeft een sterk profiel op het gebied van toegepast onderzoek in gezondheid,
duurzaamheid en digitalisering. Onze regio huisvest de top van Europese gamingindustrie en bio-techbedrijven. Een kwart van alle ingenieurs en bouwbedrijven in het
land die werken aan een gezonde leefomgeving doen dit vanuit Utrecht.
Investeren in en opschalen van toegepast onderzoek in de (beroeps)praktijk is cruciaal
om de hoognodige versnelling van innovatie op de grote opgaves teweeg te brengen.

Economic Board Utrecht
Als nieuwe Economic Board Utrecht (EBU) zijn we blij met het kabinet dat met onze
bedrijven en kennisinstellingen mee investeert in de grote transities, in onderwijs,
innovatie en onderzoek, in brede welvaart en in internationale concurrentiekracht en
connectiviteit. In dit document schetsen wij onze investeringsfocus en acties die we
graag met het Rijk oppakken om Utrecht als wereldwijd hart van gezondheid op de kaart
te zetten en daarmee zowel de regio als het verdienvermogen van Nederland voor de
toekomst te versterken.

Vervolgproces
De ontwikkeling van de regionale actieagenda richting een gezamenlijke
investeringsagenda wordt een proces van co-creatie. Hierin willen we ook graag
de bestuurlijke borging bewerkstelligen door bestuurders vanuit de triple helix
verantwoordelijk te maken voor de voortgang op de verschillende acties om de
hoofdambitie waar te maken. Gezamenlijk met het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en andere ministeries waarvan betrokkenheid op onderwerpen ook nodig is,
willen we hier de komende periode verder invulling aan geven.
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Gezonde mensen
De Utrechtse bijdrage aan missiegedreven
beleid in Gezondheid en Zorg
Nederland staat voor enorme uitdagingen op het gebied van gezondheid. In Utrecht
ligt het grootste en snelstgroeiende Science Park van Nederland, het Utrecht Science
Park (USP). Een campus met een ongekende concentratie aan kennisinstellingen met
een focus op gezondheid. Een kennishart dat zich als een vlek over de regio verspreidt
en met publiek-private tentakels over de hele wereld. Zo is het USP de nucleus van
RegmedXB, huisvest het de enige faculteit diergeneeskunde van Nederland en brengt
het met het RIVM en het nationale exposoom programma data en gezonde leefomgeving
bij elkaar. Het maakt de hele Metropoolregio Utrecht een aantrekkelijke innovatiepartner
voor grote private partijen als Philips, Electa, Genmab, Hyundai, Nike, Royal Haskoning
DHV, Ballast Nedam, FrieslandCampina en vele meer.
Op het USP zijn 130 bedrijven en instellingen gevestigd die op internationale schaal
het concurrentievermogen van Nederland versterken op het thema gezondheid. De
regio Utrecht wil één groot living lab en epicentrum zijn voor innovatie op gebied van
life sciences & health. Door de krachtenbundeling in de Economic Board Utrecht is de
Metropoolregio Utrecht steeds meer de internationale ontmoetingsplek voor state-ofthe-art kennis op het gebied van gezondheid. Onder andere via de Health Hub Utrecht,
waar we meer dan 40 gezondheidswerkgevers (human en life sciences) verbinden aan
innovatieve methoden en technieken. En tijdens de Dutch Health Week zorgen we met
40.000 (inter)nationale bezoekers voor actieve kennisdeling en ontmoetingen tussen life
sciences & health professionals wereldwijd.

We investeren met onze partners en met
het Rijk graag verder in:
•

Investeringsfondsen voor startende en groeiende healthbedrijven (via
ROM en publiek-private Health Seed Funds)

•

Het toepassen van innovaties in de gezondheidszorg (Health Hub)

•

Het versnellen van het preklinische ontwikkelproces van kankermedicijnen
(Oncode-Pact)
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•

Een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde (therapieën voor
chronische ziekten op basis van stamcellen, mini-organen, weefsels en
slimme (bio)materialen) (RegMed XB)

•

Het voorspellen en beheersen van infectieziekten-uitbraken (Apollo-NL)

•

Kennis op het gebied van biotechnologie vertalen naar bedrijvigheid en
producten (Biotech Booster)

•

Transitie naar proefdiervrije innovatie versnellen (Centrum voor
Proefdiervrij Biomedische Translatie)

•

Innovatieve preventieproducten en -diensten om overgewicht te
voorkomen (de Preventie Promotor)

•

Het opzetten van geïntegreerde gezondheidsdata en
onderzoeksinfrastructuur voor een lerende, duurzame en betaalbare
gepersonaliseerde gezondheidszorg (Health-RI)

•

Ontwikkeling Health & Movement Campus tot internationaal
gerenommeerd praktijkinstituut in de preventieve gezondheidszorg (SOMT
University of Physiotherapy)

•

Metropoolregio Utrecht als internationaal centrum van innovatie en
ontmoeting op het thema gezonde mens (Dutch Health Week, Utrecht
Science Week, Future of Health Expo)

•

Vanuit het media en tech ecosysteem werken aan het inzetten digitale
technologieën als VR en gaming ten behoeve van de gezondheid van
mensen (Velicus; Tovertafel)

Voorbeeld: Utrecht Health Seed Fund
Via het Utrecht Health Seed Fund wordt in de regio Utrecht geïnvesteerd in
valorisatie van kennis op het gebied van Life Sciences, Digital Health, Medical
Devices en Animal Health. Het fonds beoogt veelbelovende bedrijven te
helpen versnellen naar scale-up. Het fonds investeert initieel €100.000 tot
€250.000. In 2020 is geïnvesteerd in TargED Biopharmaceuticals, dat een
nieuw medicijn voor stroke ontwikkelt, gebaseerd op fundamenteel onderzoek
in het UMC Utrecht. Na succesvolle technology transfer en met de seed
financiering heeft het bedrijf essentiële proof of concept studies uit kunnen
voeren, wat begin 2022 heeft geleid tot een financiering van €40M door een
consortium van toonaangevende Europese venture capital partijen.
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Gezonde leefomgeving
De Utrechtse bijdrage aan missiegedreven
beleid in Energietransitie en Duurzaamheid
De eerste bidirectionele laadpaal ter

De Metropoolregio Utrecht is de

wereld, de datagedreven opschaling

snelstgroeiende regio van Nederland.

ervan in de hele regio en met als resultaat

In de stedelijke leefomgeving komen

het eerste Vehicle-to-Grid netwerk

de grote bouw- en verbouwopgave,

(geheel op zonne-energie) ter wereld.

mobiliteit, energietransitie en

Samen met partners als Hyundai, Renault,

klimaatadaptatie samen. Dat dwingt tot

Tesla, General Motors en regionale

innovatieve oplossingen. Met publiek-

bouw- en installatiebedrijven tien jaar

private samenwerkingsverbanden

lang consequent investeren. Misschien

als de Data en Kennishub Gezond

wel het meest illustratieve voorbeeld

Stedelijk Leven en Earth Valley werpt

voor de aanpak van Metropoolregio

de regio zich op als landelijk centrum

Utrecht: missiegedreven, publiek-privaat,

voor datagedreven oplossingen voor

lange termijn commitments, tientallen

een gezonde leefomgeving. Van het

innovaties als spin-off en (te) bescheiden

terugdringen van gezondheidsverschillen

onder de radar.

in dichtbevolkte gebieden, tot slimme
energienetten, van materiaalgebruik
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Het Rijk stelt zich ten doel dat in 2040 de

en ontwerp voor een schone

ziektelast als gevolg van een ongezonde

leefomgeving tot slimme reductie van

leefstijl en ongezonde leefomgeving

netverzwaring, van slimme aanpak voor

met 30% is afgenomen. Dat vergt een

stikstofproblematiek tot het stimuleren

heel andere blik op onze leefomgeving.

van meer bewegen in en om het huis.

We investeren met onze partners en het
Rijk graag verder in:
•

De gezondste, verstedelijkte leefomgevingen ter wereld ontwikkelen
d.m.v. datagedreven, evidence-based producten en diensten die een
positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of
recreëert in een stedelijke omgeving (Data-en Kennishub Gezond Stedelijk
Leven via o.a. Rijksinnovatiebudget Digitale Overheid, Earth-Valley)

•

Het terugdringen van gezondheidsverschillen in de regio Utrecht door
innovaties rondom leefstijl, voeding en een groene leefomgeving te
implementeren (Regiodeal Gezond)

•

Het ontwikkelen van integrale ‘4D’ virtuele kopieën van de fysieke en
sociale leefomgeving door databestanden te verbeteren, koppelen, uit te
wisselen en te standaardiseren (Digitale Twin NL)

•

Innovatieprogramma van slimme ICT en (geo)datadiensten rond schoon
(fabrieksmatig, circulair) bouwen en schone bouwlogistiek, met behulp van
(Programma ‘digitalisering in de circulaire bouweconomie’ & Convenant
Duurzaam bouwen)

•

Slimme en duurzame mobiliteitsvernieuwing in relatie tot verstedelijking
door bi-directioneel laden, mobiliteitshubs en slimme stadslogistiek
(Datagedreven Ecosysteem voor Mobiliteit en Smart City, DEMS)
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Vier Internationale showcases
Gezonde Leefomgeving:
Health Innovatie Campus Galgenwaard
Rondom stadion Galgenwaard ontwikkelen wij de eerste 100% duurzame MultiSportcampus, samen met businesspartners van FC Utrecht, 5 (inter)nationale
topsportverenigingen en de kennispartners van het Utrecht Science Park. Een
campus waar wekelijks 30.000 sporters actief zijn. Een voorbeeld voor Nederland.
In Maarschalkerweerd, en specifiek rondom Stadion Galgenwaard, vindt een
unieke gebiedsontwikkeling plaats. Publieke en private partijen bouwen in het hart
van Nederland en de metropoolregio Utrecht aan een showcase voor Gezonde
Leefomgeving. Zowel op de multi-sportcampus als in de gebiedsontwikkeling speelt
onderzoek en innovatie op het gebied van bewegen & health een cruciale rol. Hier wordt
nieuwe kennis vergaard en innovaties getest en gedeeld.

Nike Campus Hilversum
Het EMEA hoofdkwartier van Nike in Hilversum. Nike met meer dan 2000 medewerkers
uit zo’n 80 verschillende landen is een belangrijke speler in de doorontwikkeling van het
Arenapark. Het 30 ha grote Arenapark wordt een groene en bruisende omgeving waarin
werken, wonen en sport hand in hand gaan. Het biedt in de toekomst ruimte voor zeker
2000 extra arbeidsplaatsen en diverse nieuwe sport en beweegfaciliteiten.

Pilot Liendert voor geodata en gezondheid in
jaren ’60 wijken
In dit eerste concrete project van het Earth Valley netwerk werken vijf regionale geoondernemingen, te weten Geomaat, NEO, Hydrologic en Strategis en AeroVision en het
RIVM samen om de Amersfoortse jaren ’60 wijk Liendert in de gemeente Amersfoort
toekomstbestendig te herinrichten op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie
en leefbaarheid. Met behulp van een digital twin worden scenario’s uitgewerkt waarmee
keuzes - bijvoorbeeld groen of parkeerplekken - gemaakt kunnen worden over de
herinrichting van de openbare ruimte. De producten en diensten die in het kader
van het project worden ontwikkeld zijn schaalbaar voor overheden, netbeheerders,
waterbedrijven en andere organisaties.
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5 jaar langer gezond leven in Cartesiusdriehoek
De Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt getransformeerd tot een duurzame, groene
en verkeersarme plek in een stedelijk gebied. Het moet de meest gezonde wijk
van Nederland worden. Het plan is ontwikkeld in nauwe samenspraak met NS
door ontwikkelaars MRP en Ballast Nedam Development en is gebaseerd op een
wetenschappelijke theorie over plekken op de wereld waar mensen langer, gezonder
en gelukkiger leven. De zogenaamde blue zones, vijf gebieden in de wereld – Okinawa,
Nicoya, Loma Linda, Sardinië en Ikaria – waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in
goede gezondheid leven. De start, met het eerste bidrectionale laadnetwerk ter wereld,
is veelbelovend en levert innovatie-investeringen op van bedrijven variërend van
Hyundai tot het Utrechtse We Drive Solar.
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De basis: het beste
vestigingsklimaat van Europa
Metropoolregio Utrecht is na Stockholm de meest competitieve regio van 274 Europese
regio’s. Die kracht zetten we graag in voor Nederland. Daarom blijven we investeren in
een gezond vestigingsklimaat. Metropoolregio Utrecht is het nationale knooppunt van
weg en spoor en de snelstgroeiende regio van Nederland. De druk op het leefklimaat, dat
steeds sterker onderdeel is van het vestigingsklimaat is groot. Foreign Direct Investment
neemt toe in de regio maar de groei ervan wordt ook geremd door gebrek aan betaalbare
ruimte voor wonen en werken. Als de bereikbaarheid van Utrecht onder druk staat, staat
niet enkel de nationale bereikbaarheid onder druk, maar ook de groeipotentie van het
nationale ecosysteem dat werkt aan gezondheid. De bestaande (OV)-infrastructuur kan
het niet langer aan en moet, aanvullend op de inzet op de mobiliteitstransitie, uitgebreid
moet worden om de economische potentie te benutten en de groei in woningen en
arbeidsplaatsen in de regio tot 2040 te faciliteren.

Op het thema vestigingsklimaat werken we
graag met het Rijk verder aan:
Het knooppunt van Nederland mag niet stilstaan
De Metropoolregio Utrecht (MRU) is het belangrijkste vervoersknooppunt van
Nederland voor het spoor- en het wegennet. Als dit vervoershart stil staat,
ervaart heel Nederland de gevolgen. De landelijke mobiliteitsproblemen rond
de snelst groeiende stad van Nederland worden de komende jaren alleen maar
groter. Net als de uitdagingen van de woningnood in de meest gewilde regio
van Nederland. Deze twee factoren belemmeren de economische groei van de
MRU waar o.a. het grootste Science Park van Nederland is gevestigd. Juist in
de regio die zich voor laat staan op een gezonde leefomgeving, willen we samen
met het Rijk investeren in gezonde mobiliteitsoplossingen om gebieden waar
grootschalige verstedelijking plaatsvindt goed te ontsluiten en met elkaar te
verbinden. Concreet gaat het om het mogelijk maken van wonen en werken in
Groot Merwede in Utrecht (ca 42000 woningen tot 2040) en Spoorzones en
A1zone in Amersfoort (ca 16000 woningen) en het ontlasten van knooppunt
Utrecht door investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer bestaande uit de
Merwedelijn, Papendorplijn en Waterlinielijn en het opwaarderen van tramlijn 22
naar Utrecht Science Park.
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Human Capital
De regio Utrecht kent de krapste arbeidsmarkt van het land en de grootste
tekorten in de essentiële beroepen die werken aan gezondheid. Dat remt.
Transities en missies waar de regering in investeert, kunnen alleen waargemaakt
worden als er voldoende vakmensen zijn. Wij willen daarin voorop lopen op de
domeinen van gezonde mens en gezonde leefomgeving en zetten met opleiders
vol in op het beter en moderner opleiden en aantrekken van (internationaal)
talent in medisch-technologische- en zorgberoepen, onderwijs, techniek, ICT,
creatieve sector en data sciences.
We investeren graag met het Rijk in:
•

Intensivering aanpak Utrecht Talent Alliantie: de Utrechtse regio als
proeftuin voor innovatieve arbeidsmarktaanpakken: een regionaal fonds voor
talentontwikkeling en experimenteren met nieuwe skills benaderingen

•

Opschalen Leven Lang Ontwikkelen initiatieven zoals MaakJeStap, het LLOplatform voor regio Utrecht met meer functionaliteiten en een groter aanbod
van LLO

•

International Welcome Centre Utrecht: Versterken en verhogen financiering
expat centra voor aantrekken internationaal talent
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Cross-overs en valorisatie
De breedte van de Utrechtse economie is de kracht ervan, mits het gebundeld
ingezet wordt. De publieke kennis valoriseert steeds meer. Op het thema
gezondheid hebben we elkaar gevonden. De internationaal onderscheidende
kennispositie op Gezonde Mens en Gezonde Leefomgeving verbindt zich steeds
meer met de deelspecialisaties in ICT, media, zakelijke dienstverlening. Daar
bouwen we op door.
We investeren graag met het Rijk in:
•

Een sterke Technologie Transfer Office (TTO) aan de Universiteit Utrecht en
UMC Utrecht. Met het TTO Utrecht Holdings is hier invulling aangegeven. De
regio wil samen met EZK en RVO de inzet hierop versterken bijvoorbeeld ten
aanzien van aanwending van middelen van de regeling TTT, en het Nationaal
Groeifonds

•

Intensiveren op vroege fase (proof of concept - PoC) fondsen voor
risicovolle, hoogtechnologische ontwikkelingen zoals op de SEED fondsen
ondersteund door RVO (maar ook ROM PoC Fonds, ROM Participatiefonds,
Utrecht Health Seed Fund, Utrecht Holdings PoC voucher programma).

11

Media Innovation Campus
De digitale transitie van de Nederlandse samenleving ontwikkelt zich in een
razendsnel tempo. Dit biedt economische kansen, maar ook uitdagingen daar
waar het gaat om fake news, filter bubbles, onafhankelijke nieuwsvoorziening
en privacy vraagstukken. De vernieuwing in de media tech industrie in de
Metropoolregio Utrecht draagt hieraan bij en biedt kansen als ‘enablers’ voor
een gezonde regio en een gezonde samenleving. We zetten als regio in op de
doorontwikkeling van het Hilversum Media Park naar een Media Innovation
Campus met een nationale ontwikkelfunctie als brandpunt voor R&D. Hierin
nemen we naast de digitale mogelijkheden, ook de ethische en mentale
aandachtspunten mee. Zo hebben we recent de Meta Verse werkplaats opgezet,
een initiatief van 6 landelijke Grafische Lycea, waar talenten, docenten en
professionals worden opgeleid in de Metaverse, de 5G Media Hub waar media
bedrijven hun werkprocessen en diensten kunnen testen met de nieuwste
technologie en het AI Media Lab met het DRAMA programma (Designing
Responsible AI for Media Applications).
We investeren graag met het Rijk in:
•

Een nieuwe nationale innovatie agenda voor de media(tech) industrie waarin
media en gaming elkaar treffen rondom het thema immersive (meta verse)
content

•

Ontwikkeling van een publiek-private “digital stack”, waarin wet en
regelgeving, ethiek en technologische digitale uitwisseling samenkomen
om digitale veiligheid (transparantie en traceerbaarheid) en technologische
ontwikkeling (immersive en metaverse techniek) te borgen

•

Een nationale digitale data-infrastructuur waar mediapartijen op een
Europese wijze data delen, waar verificatie en validatie van mediadata
centraal staan

•
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Een immersive contentprogramma in samenwerking met CLICKNL

Waar we ons op vast willen leggen:
•

Ook de komende tien jaar top 3 in Europa’s meest competitieve regio’s en
daarmee een visitekaartje voor Nederland

•

125.000 nieuwe banen met specialisatie op het thema Health

•

165.000 nieuwe woningen

•

> 400 internationale innovatieve bedrijven aangetrokken, aansluitend bij onze
internationale propositie

•

10.500 soepele en veilige overstappen van mensen naar
gezondheidsgerelateerde beroepen per jaar

•

1.000 internationale talenten vestigingen zich in de regio Utrecht per jaar

•

3 Vergunning-luwe zones t.b.v. het testen van innovaties

•

200 ha bedrijventerrein, zowel te realiseren op bestaande terreinen
(intensivering) als op nieuwe bedrijventerreinen

•

Verruimen netcapaciteit in de regio Utrecht om duurzaamheidsambities en
groei te realiseren

•
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Nieuwe labruimtes op en rond het Utrecht Science Park

Facts & Figures Regio Utrecht
Gezonde mensen
•

Hoogste ervaren gezondheid van Nederland

•

Nr. 1 regio in Nederland in farmaceutische investeringen

•

Nr. 1 Nederlandse regio in aantal publicaties op het terrein van Life Sciences

•

Bijna de helft van de nationale uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk op het
gebied van medische wetenschappen en farma loopt via Metropoolregio Utrecht (ca.
190 van de 400 miljoen in 2019)

•

In farmacie, biotechnologie en voedingsmiddelen is het aandeel octrooiaanvragen in
Metropoolregio Utrecht 2x zo groot als gemiddeld Nederland

•

Metropoolregio Utrecht neemt meer dan 20% van de Nederlandse (door EU en Rijk
gesubsidieerde) publiek-private innovatieprojecten in medische wetenschappen en
farma voor zijn rekening

•

De internationale kennispositie van Universiteit Utrecht op medische technologie is
top 10 van de wereld

Gezonde leefomgeving
•

Snelste toename aantal elektrische auto’s

•

Grootste nabijheid tot openbaar en nationale parken

•

Laagste uitstoot van Nederland (0,14 ton per €1.000
economische waarde)

•

In civiele constructies is het aandeel octrooiaanvragen
in Metropoolregio Utrecht 2x zo groot als gemiddeld
Nederland

•

Metropoolregio Utrecht neemt bijna 20% van de
Nederlandse (door EU en Rijk gesubsidieerde)
publiek-private innovatieprojecten in aard- en
milieuwetenschappen voor zijn rekening

•

De internationale kennispositie van Universiteit
Utrecht op geowetenschappen is top 3 in de wereld
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De basis
•

Al tien jaar top drie (van 274) in de meest competitieve regio’s van Europa

•

Hoogste brede welvaart van Nederland

•

Grootste en snelst groeiende Science Park van Nederland in aantal werknemers

•

Nr 1. Media cluster en entertainment cluster van Nederland

•

Nr 2. Nederlandse regio als het gaat om start-up klimaat

•

Hoogstopgeleide beroepsbevolking van Nederland

•

Universiteit Utrecht = beste universiteit van Nederland

•

Snelste groeiende en krapste arbeidsmarkt van Nederland

•

Hoge (9,6 %) bruto toegevoegde waarde in Nederland

•

Bijdrage BBP: 12%

•

>273.000 reizigers per dag op Utrecht Centraal (ProRail, 2020). Dat is meer dan
Schiphol op zijn drukste dag.

•

Met Utrecht centraal als draaischijf groei naar 8 Intercity’s per uur in brede Randstad,
waarbij op diverse corridors versnelling naar 160km/u.

•

Internationale verbinding: 2x/per uur IC-verbinding Amsterdam- Utrecht-Keulen
maakt hier onderdeel van uit (Toekomst Beeld OV)

•

Tenslotte met de doorontwikkeling van Randstadspoor Utrecht ontstaat een
Citysprinter netwerk, vergelijkbaar met S-bahn

Bronnen: kracht van Utrecht (Provincie Utrecht, Monique Roso), Deloitte rapport,
Regional Competetiveness Index, CBS, Shanghai Ranking
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Voorbeeld Human Capital: Maak je Stap!
MaakJeStap is dé online gids die werknemers, werkzoekenden en ZZP’ers
in de regio Utrecht helpt bij hun vragen rondom competentieontwikkeling.
Op één digitale plek een overzichtelijk aanbod van cursussen, trainingen,
opleidingen, coaching, loopbaanadvies en inzicht in financiële mogelijkheden.
MaakJeStap speelt een actieve en centrale rol in het ontwikkelen van de
beroepsbevolking en het oplossen van de ‘van werk naar werk’ opgave in de
regio Utrecht. Het aanbod heeft een focus op de in de Metropoolregio Utrecht
sterke sectoren die het meest bijdragen aan Gezonde Mens en Gezonde
leefomgeving: ICT, Techniek, Creatief, Zorg en Welzijn en Onderwijs.

Ranking Competitiveness Index EU, top tien meest competitieve regio’s (2019),
driejaarlijks, Metropoolregio Utrecht al drie keer achtereen in top 3.
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