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Uitnodiging digitale bijeenkomst ‘Utrechtse werklocaties van de toekomst’ op 9 december 
2020 om 19.30 uur  

Op 9 december a.s. organiseren MKB-Utrecht en de U16-gemeenten een digitale bijeenkomst 
waarin we graag met u in gesprek gaan over de toekomst van werklocaties in de regio Utrecht in 
2040.  

De groei van de U16-regio zorgt voor een uitdaging op het gebied van werkgelegenheid. Er zijn 
meer banen en meer ruimte voor bedrijven nodig om de banengroei in de pas te laten lopen met 
de groei van het aantal inwoners in onze regio. Adviesbureau Stec Groep heeft hierover in 
opdracht van de 16 regiogemeenten begin 2020 een advies uitgebracht. Hun visie en advies staan 
in het rapport Toekomstbestendige Werklocaties. Dit rapport is een belangrijk ingrediënt voor de 
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en het regionale Integraal Ruimtelijk Perspectief. Het geeft 
antwoord op de vragen: Waar werken we straks? Hoe zien de werkgebieden van de toekomst 
eruit? Hoeveel ruimte is er nodig? En wat is er nodig om ons regionaal economisch profiel gericht 
op circulaire economie, maakindustrie, gezondheid en een digitale stad, te versterken?   

Voor deze bijeenkomst worden de besturen van ondernemersverenigingen in het U16-werkgebied 
en de wethouders en ambtenaren Economie van de U16-gemeenten uitgenodigd.  

Het programma is als volgt: 
19.30 uur Opening door dagvoorzitter 
19.35 uur Presentatie door Stec Groep over adviesrapport ‘Naar Toekomstbestendige 
                          werklocaties in de regio U16’ 
20.00 uur Pitches door twee bestuursleden van ondernemersverenigingen en twee 
                          wethouders                                                                                                                                           
20.10 uur Break-out sessies*   
                          Keuze uit vier thema’s: Nabijheid & bereikbaarheid, Corona en kansen voor de 
                          toekomst, Versterken van het profiel van werklocaties en Functiemenging                                                                                                    
20.45 uur  Plenaire terugkoppeling uit break-out sessies 
21.00 uur: Sluiting 
 
Om het aantal deelnemers aan de digitale bijeenkomst hanteerbaar te houden kan één bestuurslid 
per ondernemersvereniging aan de bijeenkomst deelnemen. 

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen aan:  
vermeulen@vno-ncwmidden.nl. Hierbij graag aangeven namens welke 
ondernemersverenigingen of gemeente u aan de bijeenkomst deelneemt en aangeven aan 
welke twee break-out sessies* u bij voorkeur wilt deelnemen (hieronder vindt u de toelichting 
op deze sessies). Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een inloglink. 

Wij hopen u op 9 december 2020 digitaal te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groet, 

 

Anton Verbunt, voorzitter MKB-Utrecht 
Klaas Verschuure, wethouder gemeente Utrecht en bestuurlijk trekker Werklocaties U16 
Huib Zevenhuizen, wethouder gemeente Vijfheerenlanden en bestuurlijk trekker Werklocaties U16 

 

 

 

 



*Toelichting thema’s break-out sessies: 

1. Nabijheid & bereikbaarheid 
    - Welke bereikbaarheidseisen stellen we aan onze werklocaties? 
    - Hoe belangrijk is het dat personeel dicht bij mijn bedrijf woont? 
    - Hoe belangrijk is het om in de buurt van bedrijven gevestigd te zijn waar ik zaken mee doe? 
 
2. Corona en kansen voor de toekomst 
    - Wat verwachten ondernemers aan blijvende Corona effecten in hun business? 
    - Hoe kunnen ondernemers en overheden samen inspelen op deze blijvende veranderingen? 
 
3. Versterken van het profiel van werklocaties 
    - Hoe belangrijk is het dat werklocaties een eigen, uniek profiel hebben? 
    - Op welke sectoren leggen we de focus in de U16? 
    - Hoe belangrijk is het dat werklocaties onderling eigen kwaliteiten en vestigingscriteria hebben? 
    - Hoe belangrijk is het dat werklocaties in de regio complementair aan elkaar zijn? 
    - Hoe belangrijk is het dat we in de regio afspraken maken over de bedrijfsterreinprofielen? 
 
4. Functiemenging 
    - Hoe aantrekkelijk zijn werklocaties waar wonen en werken gemengd worden? 
    - Wat moeten we de komende 20 jaar wel en niet doen als het gaat om het mengen van 
       functies? 
    - Welke mix aan functies in een bepaald gebied zou voor uw bedrijf ideaal zijn voor te kunnen 
       groeien?          


