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De vijf speerpunten van de UDB in 2014  
 
Actief bijdragen aan beïnvloeding van de mentaliteit, inzichten en plannen die in de stad Utrecht 
leven. Helpen opbouwen van nieuwe samenwerkingen. Onder woorden brengen van 
ontwikkelingen in de stad, die ‘vanzelf’ lijken te ontstaan. En een kritische eigen agendering, 
aanvullend op de agenda van de gemeenteraad. 
 
Dat zijn de hoofdlijnen voor het werk van de Utrecht Development Board (UDB) in 2014. De stad 
Utrecht is het werkterrein van de 14 UDB-leden, allen vrijwilligers met hart voor de stad. 
Hoogwaardig en bestuurlijk, met een positief-kritische benadering van de gemeentelijke politiek 
proberen zij zo concreet mogelijk hun motto waar te maken: versnellen, verbinden en verzilveren.  
De UDB ontwikkelde zijn eigen werkwijze na de oprichting in 2008 en het optreden bleek 
activistisch, persoonlijk en lokaal interveniërend. Ofwel: de UDB is geen papieren advieskanaal, 
heeft geen bestuurlijk vertegenwoordigingsmodel, en is geen PR- of lobbybureau. 
 
Voor 2014 staan vijf speerpunten op het werkprogramma. Bij elk voornemen en elke actie zijn 
enkele UDB-leden de hoofdverantwoordelijk, naar gelang hun achtergrond en vakmanschap. Dit 
zijn de plannen: 

1. Conferentie Het Verhaal en Verdienmodel van Utrecht 
2. Utrecht, stad van MVO en van Sociaal Ondernemerschap 
3. Utrecht, stad van Culturele Creativiteit en Industrie 
4. Bestuurlijk Jazz Café 
5. Jong UDB 

 
Met tot slot het plan om ten minste één bemiddeling te doen rond een vastgelopen issue dat 
belangrijk is voor de stad als geheel. Denk aan kwesties als de Bieb++, planvorming Leidsche Rijn 
Centrum, het Maxima Centrum. 
 
Trude Maas, voorzitter UDB, april 2014. 
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TOELICHTING  
 

Conferentie Het Verhaal en Verdienmodel van Utrecht 
 “Waarom Utrecht” staat centraal. Zoeken naar daden in Utrecht als vertaling van recente BCG- en 
WRR-rapporten over het toekomstig Nederlands verdienmodel. Vervolg op UDB-stadslabs 
onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijs-zorg. 
 
Utrecht, stad van MVO en van Sociaal Ondernemerschap 
UDB stimuleert Utrechtse initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal 
ondernemerschap. In de stad ligt daarvoor een stevige basis met o.a. Universiteit Utrecht, Young 
Leaders League, Kenniscentrum MVO Nederland, Stichting Move. 
 
Utrecht, stad van Culturele Creativiteit en Industrie 
Utrecht telt vele takken van creatieve industrie. UDB helpt ze bijeen brengen. Denk aan Dutch 
Game Garden, incubators als StartNU, locaties als Cartesiuskwartier en Werkspoorkathedraal. Het 
gaat om hardware  (locaties) en om software (businessmodellen, verbinding met bedrijfsleven, 
koppelen aan valorisatie-inspanningen hoger onderwijs). UDB kijkt ook naar bijdragen van de 
culturele industrie aan langdurige effecten van de Tourstart.  
 
Bestuurlijk Jazz Café 
UDB brengt periodiek publieke en private bestuurlijke partijen bij elkaar, opdat Utrecht zich beter 
en pro-actiever positioneert in het nationale debat en netwerk. In samenwerking met EBU, gericht 
op regionale stedelijke krachtenbundeling. 
 
Jong UDB 
Van ROC tot Universiteit werft UDB jong talent om ad hoc mee te denken bij concrete kwesties. 
Win-win met creatieve ideeën voor de stad enerzijds en anderzijds netwerken in de stad waar je 
woont en studeert. 

 


