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versie 13 februari 2023



Arbeidsmarkt
• Wat wil Lage Weide:

• Werkgevers hebben een betere match tussen vraag en aanbod nodig

• Onze acties in 2023: o.a.
• 5 bijeenkomsten voor P&O-ers voor uitwisseling kennis en contacten
• We brengen 10 werkgevers in contact met anderen en dat levert nieuwe 

samenwerkingen op
• we zetten minstens 2 nieuwe arbeidsmarktprojecten op i.s.m. werkgevers, 

bijvoorbeeld taallessen, skillsdenken of gezamenlijke promotiecampagne

• Met als resultaat:
• Deelnemende werkgevers krijgen (iets) meer werknemers op korte én 

langere termijn. Ze waarderen onze ondersteuning met een 7,5.



Arbeidsmarkt projecten 2023 - 2025
project 2023 2024 2025 Totaal 

P&O Netwerk 5 bijeenkomsten 10 bijeenkomsten 15 bijeenkomsten Kennis bij 50 P&O-
ers vergroot

Werkgevers 
verbinden met 
externe relaties

10 werkgevers 
contacten leveren 7 
samenwerkingen op

20+ werkgevers 
contacten leveren 
15 samenwerkingen 
op

30+ werkgevers 
contacten leveren 
24 samenwerkingen 
op

24 nieuwe 
samenwerkingen 

Skillsaanpak & life 
long learning

1 project opgezet 
en uitgevoerd

3 projecten opgezet 
en uitgevoerd

4 project opgezet 
en uitgevoerd

4 initiatieven 
succesvol afgerond

Arbeidsmarkt 
communicatie

1 project opgezet 
en uitgevoerd

2 projecten opgezet 
en uitgevoerd

3 projecten opgezet 
en uitgevoerd

3 initiatieven 
succesvol afgerond

NB: jaarlijkse projectresultaten zijn cumulatief



Arbeidsmarkt investeringen 2023 - 2025
Ureninzet Out-of-pocket 

budget
Totaal

2023 € 32.000,- € 13.000,- € 45.000,-

2024 € 27.000,- € 11.000,- € 38.000,-

2025 € 29.000,- € 10.000,- € 39.000,-

Totaal € 88.000,- € 34.000,- € 122.000,-



Bereikbaarheid: personenvervoer
• Wat wil Lage Weide:

• Werkgevers, werknemers en hun relaties willen snel en veilig naar Lage Weide 
kunnen reizen

• Onze acties in 2023: o.a.
• We helpen werkgevers met het verduurzamen van hun personenverkeer
• We bewaken de afspraken met wegbeheerders om Lage Weide verkeersveiliger te 

maken

• Met als resultaat:
• 1.000 autoritten minder dan vorig jaar, dus iets minder files
• Aantal verkeersongevallen daalt
• Zichtbaar betere infrastructuur voor fietsers



Bereikbaarheid (personenvervoer) projecten
project 2023 2024 2025 Totaal 

Werkgeversaanpak 10 werkgevers 
advies en steun 
gegeven

20 werkgevers 
advies en steun 
gegeven

25 werkgevers 
advies en steun 
gegeven

3.000 autoritten 
minder

Infrastructuur 2 knelpunten 
aangepakt

4 knelpunten 
aangepakt

7 knelpunten 
aangepakt

Zichtbaar betere 
infrastructuur voor 
fietsers

NB: jaarlijkse projectresultaten zijn cumulatief



Bereikbaarheid: goederenvervoer
• Wat wil Lage Weide:

• Het aantal transportbewegingen op en naar Lage Weide neemt toe. Dat 
moet in goede banen worden geleid, anders staan we straks allemaal stil.

• Onze acties in 2023: o.a.
• We pakken minstens 3 acties uit de visie ‘Lage Weide Logistieke Hotspot 

2040’ op

• Met als resultaat:
• Weg, water en spoor worden meetbaar beter benut door logistiek 

dienstverleners

• DC’s functioneren optimaal en krijgen de waardering die ze verdienen



Bereikbaarheid (goederenvervoer) projecten
project 2023 2024 2025 Totaal 

Meewerken aan 
modal shift 

Deelnemen aan 1 
regionale 
samenwerking

Versterken 
regionale 
samenwerking met 
pilot op Lage Weide

2024 + 
3 succesvolle 
ondernemers 
initiatieven

Weg, water en 
spoor worden 
meetbaar beter 
benut door logistiek 
dienstverleners

Samenwerking 
logistieke 
dienstverleners 

Onderlinge 
kennisuitwisseling 
versterkt bij 10 
deelnemers

2023 + 
3 zichtbare 
samenwerkingen 
door ondernemers

2024 + 
50 stakeholders 
hebben kennis 
gemaakt met DC’s
Lage Weide

DC’s functioneren 
optimaal en krijgen 
de waardering die 
ze verdienen

NB: jaarlijkse projectresultaten zijn cumulatief



Bereikbaarheid investeringen 2023 - 2025
Ureninzet Out-of-pocket 

budget
Totaal

2023 € 50.000,- € 39.000,- € 89.000,-

2024 € 42.000,- € 37.000,- € 79.000,-

2025 € 44.000,- € 10.000,- € 54.000,-

Totaal € 136.000,- € 86.000,- € 222.000,-



Community
• Wat wil Lage Weide:

• Een goed vestigingsklimaat. We zijn er om ondernemers verder te helpen, 
maar lang niet iedereen profiteert van de mogelijkheden die we daarvoor 
bieden. Onder meer omdat ze ons niet kennen. 

• Onze acties in 2023: o.a.
• We leggen contact met 100 bedrijven op Lage Weide

• We helpen nog eens 100 bedrijven met raad en daad

• Met als resultaat:
• Het aantal ondernemers dat tevreden is over onze dienstverlening op Lage 

Weide is met 10% toegenomen



Community projecten 2023 - 2025
project 2023 2024 2025 Totaal 

Account 
management

100 ondernemers 
contacten +
100 ondernemers 
ondersteund

150 ondernemers 
contacten +
150 ondernemers 
ondersteund

250 ondernemers 
contacten +
200 ondernemers 
ondersteund

Het aantal 
respondenten dat 
tevreden is over 
onze 
dienstverlening op 
Lage Weide is met 
20% toegenomen

NB: jaarlijkse projectresultaten zijn cumulatief



Community investeringen 2023 - 2025
Ureninzet Out-of-pocket 

budget
Totaal

2023 € 32.000,- € 13.000,- € 45.000,-

2024 € 27.000,- € 11.000,- € 38.000,-

2025 € 29.000,- € 10.000,- € 39.000,-

Totaal € 88.000,- € 34.000,- € 122.000,-



Duurzaamheid
• Wat wil Lage Weide:

• Lage Weide wil bijdragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht. Dat is goed voor de 
wereld en voor het bedrijfsrendement van onze achterban. 

• Onze acties in 2023: o.a.
• We gaan aan de slag met de Green Deal Lage Weide:

• Energietransitie
• Duurzame mobiliteit
• Klimaatadaptatie
• Circulaire economie

• Met als resultaat:
• 10 zichtbare duurzame verbeteringen op Lage Weide waardoor ons bedrijventerrein 

toekomstbestendiger wordt



Duurzaamheid projecten 2023 - 2025
project 2023 2024 2025 Totaal 

Energietransitie 5 ECUB activiteiten 
ondersteund

10 ECUB 
activiteiten 
ondersteund

15 ECUB 
activiteiten 
ondersteund

15 ECUB 
activiteiten 
ondersteund

Duurzame 
mobiliteit

Deelfietsenproject 
in uitvoering

25% toename 
deelfietsers

Deelfietsenproject 
krijgt structureel 
karakter

15.000 ritten op 
deelfietsen afgelegd

Klimaatadaptatie 20 groenscans 
uitgevoerd, 100 
bomen geplant

25 groenscans, 200 
bomen geplant

30 groenscans, 400 
bomen geplant

10 vergroenings
maatregelen 
uitgevoerd

Circulaire economie 1 circulair bouwhub
initiatief 
ondersteund

5 Utrecht Circulair 
acties op Lage 
Weide afgerond

2 productieketens 
meer circulair 
gemaakt

Positie Lage Weide 
als circulaire 
hotspot versterkt

Green Deal regie Green Deal 
ondertekend en 
gestart

6 partners, 20 
betrokken 
ondernemers actief

resultaten leveren 
vervolgprogramma 
op

Samenhangende 
duurzaamheids
aanpak uitgevoerd



Duurzaamheid investeringen 2023 - 2025
Ureninzet Out-of-pocket 

budget
Totaal

2023 € 62.000,- € 24.000,- € 86.000,-

2024 € 76.000,- € 24.000,- € 100.000,-

2025 € 78.000,- € 20.000,- € 98.000,-

Totaal € 216.000,- € 68.000,- € 284.000,-



Veilig Ondernemen
• Wat wil Lage Weide:

• Lage Weide moet schoon, heel en veilig blijven. En daar is nog ruimte voor 
verbetering. 

• Onze acties in 2023: o.a.
• We zorgen voor collectieve camerabewaking en surveillance

• We versterken de KVO-samenwerking

• We informeren ondernemers over nieuwe bedreigingen

• Met als resultaat:
• Constant lage criminaliteitscijfers op Lage Weide



Veilig Ondernemen projecten 2023 - 2025
project 2023 2024 2025 Totaal 

Camerabewaking 50+ wekelijkse 
voortgangs
rapportages 
verwerkt

100+ wekelijkse 
voortgangs
rapportages 
verwerkt

150+ wekelijkse 
voortgangs
rapportages 
verwerkt

Continue 
veiligheids
monitoring en 
preventie 

Surveillance 750 uur inzet op 
Lage Weide

1500 uur inzet op 
Lage Weide

2250 uur inzet op 
Lage Weide

Optimale 
veiligheids
monitoring en 
preventie 

KVO-samenwerking Nieuw KVO-plan 
opgesteld en in 
uitvoering

Extra aandacht 
gegenereerd voor 
cybersecurity en 
ondermijning

Succesvolle 
hercertificering
KVO-B

Criminaliteitscijfers 
blijven op het 
huidige lage niveau

NB: jaarlijkse projectresultaten zijn cumulatief



Veilig Ondernemen investeringen 2023 - 2025
Camera’s Surveillance KVO Totaal

2023 € 91.000,- € 30.000,- € 22.000,- € 143.000,-

2024 € 91.000,- € 30.000,- € 30.000,- € 151.000,-

2025 € 91.000,- € 30.000,- € 34.000,- € 155.000,-

Totaal € 273.000,- € 90.000,- € 86.000,- € 449.000,-
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