
Corona-ondersteuning voor ondernemers 
in de regio Utrecht

Utrecht Region Economische Corona Alliantie, kortweg URECA



• Sparringpartner nodig?

• Geen budget voor professioneel advies?

• Vragen als:

• Hoe heropen je verantwoord je zaak? 

• Voor welke financiële steunmaatregelen kom je in 

aanmerking?

• Beroep doen op externe geldschieters of juist niet?

• Familiebedrijf met hierdoor extra druk?

• Gewoon een praktische vraag?

Ondernemers staan er niet alleen voor!
URECA: Opgericht door ondernemers voor ondernemers in coronatijd



• Voor elke ondernemersvraag die met corona te 

maken heeft, kun je bij ons terecht. 

• We zijn er voor alle ondernemers in de regio 

Utrecht, groot en klein, uit elke sector. 

Stel je ondersteuningsvraag en vind hulp
URECA: Ervaren ondernemers staan voor u klaar



“Ondernemers die ook in 
coronatijd kunnen 

blijven ondernemen. Dat 
is het doel van URECA”

Projectleider URECA

Gert Jan Jansen op de Haar



• Elke vraag is relevant.

• Het netwerk van deze ondernemers richt zich op het 

vinden van oplossingen: 

• Door ervaring en kennis te delen.

• Als verbinding tussen bijvoorbeeld ondernemer en 

de overheid of banken.

Luisterend oor, klankbord, meedenken
URECA: Stel je ondersteuningsvraag en vind hulp



• Ga naar het online platform van URECA en vul je 

vraag in

• Of: kijk op www.economicboardutrecht.nl/corona

• Of: mail naar mailureca@economicboardutrecht.nl

• Privacy is gewaarborgd.

• Wij koppelen je zo snel mogelijk aan een ondernemer 

of expert die je verder helpt.

Hoe werkt het?
URECA: Neem contact op!

https://www.economicboardutrecht.nl/corona/aanmeldformulier-vraag-corona
http://www.economicboardutrecht.nl/corona
mailto:mailureca@economicboardutrecht.nl


Projectleider URECA

Gert Jan Jansen op de Haar

“We zitten klaar voor alle 
vragen van ondernemers die 

hun bedrijf toekomstbestendig 
willen maken in coronatijd”



• Veel ondernemers in de regio Utrecht voelen het 
economische effect van het coronavirus. 

• Daarom hebben regionale bedrijven, gemeenten en 
provincie Utrecht aan het begin van de coronacrisis de 
handen ineengeslagen, onder de naam URECA.

• Samen leveren ze ondernemers en experts voor het 
kennisteam, uit hun eigen organisaties en hun netwerk. 

• Zo heeft URECA een enorm netwerk van expertise over 
allerlei ondernemerskwesties in vele sectoren.

Over URECA
Utrecht Region Economische Corona Alliantie



Centraal staan: 
• laagdrempeligheid (elke vraag is prima!), 
• geen kosten, 
• geen eigen belang, 
• dienstbaar aan elkaar,
• ervaringen willen delen.

Over URECA
mailureca@economicboardutrecht.nl

In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: 
Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en 
Economic Board Utrecht.



URECA
Utrecht Region Economische Corona Alliantie

I: www.economicboardutrecht.nl/corona

E: mailureca@economicboardutrecht.nl

T: 030-2382858 (EBU)
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