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De vorige Economic Board Utrecht (EBU) beëindigde eind 2020 het merendeel van haar 
activiteiten. Een aantal taken en medewerkers ging over naar de ROM Utrecht Region. Onder 

voorzitterschap van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gaat het onafhankelijke 
gremium van leiders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden een nieuwe 

fase in. Met denk-, netwerk- en lobbykracht wil de EBU de regio Utrecht ontwikkelen tot 
internationale gezondheidsmetropool.

“IK NEEM DE 
HANDSCHOEN GRAAG OP”

Het voorzitterschap van de EBU is voor Sharon Dijksma 
een logische stap. “De komende jaren staat deze regio 
voor een enorme groeiopgave. Daarvoor is een gezonde 
economie en veel werkgelegenheid nodig. Dat gaat niet 
vanzelf. De Economic Board kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het vergroten van de slagkracht van het 
bedrijfsleven en het uitdragen van een onderscheidend 
regionaal profiel. Als wethouder in Amsterdam heb ik er-
varen hoe waardevol de rol van een burgemeester daarbij 

kan zijn. En als staatssecretaris zag ik dat bestuurders in 
Brainport er hard aan trekken om hun regio economisch 
nog beter op de kaart te zetten. Ook ik neem die hand-
schoen graag op.”
 
WERK TE DOEN
De uitgangspositie van Utrecht is uitstekend, benadrukt 
Dijksma. “Dit is een van de meest competitieve regio’s 
van Europa. De bevolking is hoogopgeleid en nergens in 
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Nederland is de brede welvaart zo hoog als 
hier. Ook de centrale ligging is een sterke 
troef.”
Toch is zeker nog werk te doen. “Het 
vestigings- en investeringsklimaat is voor 
verbetering vatbaar. En meer inzet op ken-
nisontwikkeling en innovatie maakt de regio 
nog aantrekkelijker.” Ook Utrecht ervaart 
spanning bij het aantrekken en behouden 
van talent. “Uitdaging is om arbeidskrachten 
beter toe te leiden naar sectoren met grote 
tekorten. Verder is nog winst te halen door 
de regio krachtig en herkenbaar te profile-
ren, zowel landelijk als internationaal.”
 
LAT LIGT HOOG
Zie hier de to-do-list van de nieuwe 
Economic Board Utrecht. Als onafhankelijk 
verbindend netwerk geeft de board gevraagd 
en ongevraagd strategisch advies. Ook draagt 
de EBU bij aan versterking van regionale 
netwerken en zet collectieve lobbykracht in.
Bij de vorming van de nieuwe EBU lag de 
lat hoog. “De board is zo sterk als haar 
leden,” weet Dijksma. “Belangrijk doel was 
om leiders te binden van toonaangevende 
organisaties die nationaal en vaak ook inter-
nationaal actief zijn. Daartoe heb ik ook mijn 
eigen netwerk ingezet, bijvoorbeeld om NS 
en ProRail aan te sluiten.”

UTRECHT TALENT ALLIANTIE
Als EBU-voorzitter zette Sharon Dijksma de 
laatste handtekening op het oprichtingsblad 
van de Utrecht Talent Alliantie. Dit samen-

werkingsverband bestaat uit regionale 
vertegenwoordigers van werkgevers in 
tekortsectoren, overheden, kennis- en 

onderwijsinstellingen, UWV, ROM Utrecht 
Region en Economic Board Utrecht.

 
Samen investeren deze publieke en 

private partijen in een toekomstgerichte 
beroepsbevolking. Hierdoor wordt ieders 
talent optimaal benut en draagt de regio 

bij aan oplossingen voor maatschappelijke 
transities. Tal van initiatieven zijn gericht op 
drie concrete hoofddoelstellingen voor de 

komende zeven jaar:
 

-73.500 soepele en veilige overstappen 
realiseren van mensen naar beroepen met 

tekorten en groeipotentie.
-Een leven lang ontwikkelen stimuleren bij 

600.000 deelnemers.
-Een basisniveau digitale vaardigheden 

bereiken bij 112.000 personen.
 

Meer informatie op utrechttalentalliantie.nl

Op 10 februari vond de eerste bijeenkomst 
van de EBU plaats. Dijksma is blij met de 
samenstelling. “Een mooie mix van grote 
bedrijven, toonaangevende kennisinstel-
lingen en organisaties op het gebied van 
gezondheid en klimaat. Maar bijvoorbeeld 
ook FC Utrecht, een club met een brede 
maatschappelijke functie. Overheden 
hebben in de board vooral een dienende 
rol.”
 
SAMEN VERSCHIL MAKEN
Het commitment van de boardleden moet 
zorgen voor daadkracht en slagkracht. 
“Het zijn drukbezette personen met volle 
agenda’s. Ze zetten zich graag in voor de 
regio, maar hebben nadrukkelijk de am-
bitie uitgesproken om ook echt impact te 
realiseren, om samen verschil te maken.”
Daarbij is focus belangrijk. “Bijna 20% van 
alle beschikbare arbeid in de regio heeft 
een link met gezondheidszorg, inclusief 
veel startups en groeiers. De helft van het 
landelijke onderzoek en ontwikkeling in 
de medische wetenschap vindt hier plaats. 
Wij beschikken over het grootste science 
park van Nederland en het UMC Utrecht 
staat in de Europese top 10. Ook organisa-
ties als Genmab en het Máxima Centrum 
spelen een prominente rol.”

Boardleden van de EBU tijdens de eerste bijeenkomst in Beeld en Geluid.
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PROFIEL MET KANSEN
Met de concentratie van kennis en activi-
teiten op het gebied van gezondheid heeft 
de regio wereldwijd veel impact. Dit zorgt 
voor een kansrijke uitgangspositie, bena-
drukt Dijksma. “Doel is om internationaal 
koploper te worden als het erom gaat, 
mensen en hun leefomgeving gezond te 
houden. Daarbij vormt ook de bedrijvig-
heid op het gebied van digitalisering – 
bijvoorbeeld in Amersfoort en Hilversum 
– een sterke troef. Het verbinden van data 
en data-analyse met life sciences levert 
grote kansen op.”
 
EIGENHEID UITDRAGEN
Met het herkenbare, breed gedra-
gen profiel als basis zet de EBU haar 
lobbykracht in. “Branding is belangrijk 
om het gemeenschappelijke verhaal op 
de juiste manier te laten landen. En zo 
ervoor te zorgen dat de groei van de regio 
ondersteund wordt door de noodzakelijke 
investeringen vanuit Den Haag. Want 

onze enorme woningbouwopgave kan 
niet zonder goed openbaar vervoer.” Ook 
internationaal moet de Utrechtse bood-
schap gehoord worden, stelt de burge-
meester. “Denk aan het binnenhalen van 
EU-subsidies maar ook aan buitenlandse 
handelsmissies.”
 
METERS MAKEN
Voor een succesvolle lobby zijn ook de 
boodschappers van belang. Dijksma: 
“Toen ik bewindspersoon was, kreeg ik 
namens de regio Utrecht vaak te maken 
met veel verschillende gesprekpartners. 
Dat is minder effectief dan wanneer 
slechts een beperkt aantal partijen 
namens een gebied optreedt. Bij de 
Metropoolregio Amsterdam had ik als 
wethouder zelfs mandaat vanuit een 
andere provincie. Dan kun je meters ma-
ken.” Zo’n mandaat vereist vertrouwen. 
“Dat moet groeien. Ook een gemeente als 
Hilversum moet er van op aan kunnen 
dat haar belangen veilig zijn bij de EBU. 

Maar het besef dat een eenduidige boodschap 
namens de hele regio cruciaal is, wordt breed 
onderkend. Zo maken we ons eigen succes.”
 
BEZEMSTEEL
Brainport wordt vaak genoemd als hét 
voorbeeld van succesvolle regioprofilering. 
De onderliggende samenwerking ontstond 
vanuit een sterk gevoelde noodzaak toen veel 
industrie uit Brabant verdween. Hoe hoog is de 
urgentie in deze regio? “Iemand zei me ooit: 
stop in Utrecht een bezemsteel in de grond en 
het wordt vanzelf een prachtige boom,” zegt 
Dijksma. “Een mooie vergelijking, maar het 
beeld klopt niet. Dat het de regio goed gaat, is 
allesbehalve vanzelfsprekend. Om ons heen 
gebeurt van alles; ontwikkelingen versnellen, 
andere regio’s organiseren zich en komen met 
krachtige proposities. Hoe goed de Utrechtse 
uitgangspositie ook is, als we stilstaan worden 
we ingehaald door de werkelijkheid en missen 
de boot. We moeten alles op alles zetten om 
dat te voorkomen. En juist een tandje bijzetten 
en onze sterke punten nog beter benutten. Dit 
besef is de rode draad bij de inzet van de EBU.”
De timing is daarbij in Utrechts voordeel. 
“Door de coronapandemie staat gezondheid 
bovenaan in de perceptie. Van dat momentum 
moeten wij gebruik maken.”

DE ECONOMIC BOARD 
UTRECHT BESTAAT UIT:

a.s.r. – Jos Baeten
Achmea – Lidwien Suur

Arcadis – Lidewij de Haas
Ballast Nedam – Onno Dwars
FC Utrecht – Thijs Otto van Es

FrieslandCampina – Arnoud van den Berg
Gemeente Amersfoort – Fatma Koser-Kaya

Gemeente Hilversum – Gerard Kuipers
Gemeente Utrecht – Klaas Verschuure

Genmab – Jan van de Winkel
Hogeschool Utrecht – Jan Bogerd

Jaarbeurs – Franca Morssink
NPO - Frederieke Leeflang

Nederlandse Spoorwegen - Marjan Rintel
Nyenrode Business Universiteit – Koen Becking

PON – Janus Smalbraak
ProRail – John Voppen

Provincie Utrecht – Robert Strijk
Rabobank – Kirsten Konst

RIVM – Hans Brug
ROM Regio Utrecht – Arjan van den Born

Royal HaskoningDHV – Erik Oostwegel
UMC Utrecht – Margriet Schneider
Universiteit Utrecht – Anton Pijpers
VodafoneZiggo - Jeroen Hoencamp

Sharon Dijksma: “Dat het de regio goed 
gaat, is allesbehalve vanzelfsprekend.” 

(foto Femke van den Heuvel)


