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ECONOMISCHE HERSTELCONFERENTIE REGIO UTRECHT 

 

 

Outline 
Het provinciebestuur wil Utrechtse ondernemers die de coronacrisis hebben doorgemaakt en zich met nieuwe 
plannen op de toekomst richten, een podium geven. We hebben daarom het initiatief genomen voor een 
online miniconferentie op  

vrijdag 9 juli, tussen 11.30-14u.  
 
De samenleving en de economie bevinden zich dan -naar verwachting- in de laatste fase van de stapsgewijze 
heropening. Dat is ook een samenleving die uit nood plotseling grote (economische) veranderingen heeft 
gerealiseerd: digitaler, flexibeler, bewuster vernieuwend. Door te laten zien hoe ondernemers deze 
veranderingen vorm geven, willen we bijdragen aan inspiratie voor her- of doorstart. Provincie, gemeenten, 
Rijk en regionale partners zoals ROM Utrecht Region en Rabobank ondersteunen daarbij.  
De conferentie zet de ondernemer in de regio Utrecht voorop: ondernemers delen hun ervaringen en tips.  
De miniconferentie is online: efficiënt, effectief én gericht op inspiratie en motivatie. Een netwerkapp 
ondersteunt het leggen en onderhouden van contacten voor, tijdens en na de conferentie. De primaire 
doelgroep is het regionale midden- en kleinbedrijf.  
 
Het programma ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden): 

11.30-12.15 Back in [better] business, talkshow over de staat van het regionale mkb nu en straks. 

Thema's o.a. liquiditeit en toekomstplannen 

12.20-13.05 breakoutsessies: 

- Innoveren doe je zo 

- Vergroenen in en na de crisis 

- Toekomstbestendig personeel 

- Jouw digitale toekomst 

13.10-13.45 Back in [better] business: talkshow over de toekomst van binnensteden en 

winkelgebieden 

13.45-14.00 Afsluiting 

 
Ondernemers gezocht! 
Voor zowel de talkshows als de breakoutsessies zoeken we ondernemers die hun tips en ervaringen willen 
delen met collega-ondernemers. Ben jij of ken jij een ondernemer die door de coronacrisis, of door de vorige 
crisis (2008-2013) de business anders moest inrichten? Een nieuwe markt moest zoeken? Altijd bezig met 
(technologische) innovatie? Of was de coronacrisis dé aanleiding om de business te digitaliseren of te 
verduurzamen? Die ondernemers vragen we om hun bedrijf kort neer te zetten, te vertellen over de 
veranderingen, de kansen die ze zagen en de knelpunten die ze wisten op te lossen. Een gastheer/gastvrouw 
begeleidt het gesprek, vragen komen via de chat. Voor gebruik in de aanloop naar de conferentie nemen we 
met deze ondernemers in juni ook korte filmpjes op.  
 
Contact/vragen: 
Monique Roso, team Economie provincie Utrecht (06-3367 9242, monique.roso@provincie-utrecht.nl 
Gabriella Villanueva, team Economie provincie Utrecht (06-4624 1643, gabriella.villanueva@provincie-
utrecht.nl) 


