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“CONSEQUENTE 
COLLECTIEVE BOODSCHAP 
WERPT VRUCHTEN AF.”

Janna Groot is senior adviseur bestuur en public 
affairs bij de Provincie Utrecht. Haar focus ligt in 
Den Haag; een collega in Brussel richt zich op de 
provinciebelangen in Europa. “Mijn aanspreek-
punten bevinden zich vooral in het politieke en 
maatschappelijke veld.” Daarbij heeft corona veel 
impact. “Normaal zijn er bijeenkomsten waar je 
tal van mensen spreekt. Al deze netwerkevene-

menten zijn weggevallen. Dat vereist een andere 
manier van communiceren.”

ALTIJD IN DIALOOG
Samenwerking is een tweede natuur voor de 
Provincie. “Als middenbestuur zijn wij altijd in dia-
loog met Rijk en gemeenten. Het is een voorwaarde 
voor ons functioneren.” Die samenwerking is pro-
vinciegrensontkennend. “Als opgaven erom vragen, 
trekken we samen op met de regio Foodvalley of 
Gooi en Vechtstreek.” Voor een succesvolle belan-
genbehartiging bij het Rijk is een brede verbinding 
met stakeholders van essentieel belang, benadrukt 

Inwoners ervaren de provincie Utrecht als een aangename plek om te 
wonen en te werken. De kwaliteit van leven is hoog. Uitdaging is om die 
kwaliteit te behouden bij de groei van de komende decennia. Dat vereist 
forse investeringen in mobiliteit en bereikbaarheid. Om het Rijk daarvan 

te overtuigen, is een eendrachtige regionale belangenbehartiging 
cruciaal. Vertegenwoordigers van Provincie, VNO-NCW en Universiteit 

Utrecht schetsen de status quo van de regionale lobby.

bij het herstel van 
Nederland. “Met deze 
showcase plus wen-
senlijst onderbouwen 
we de noodzakelijke 
investeringen door het 
Rijk. Die investeringen zijn een voorwaarde 
om bij de sterke groei toch groen, gezond en 
bereikbaar te blijven.”

KRACHTIG PLEIDOOI
Als reminder werd het Utrechts Aanbod in mei 
aan informateur Hamer gezonden. In vervolg 
hierop deed een Utrechtse alliantie van tiental-
len grote bedrijven, organisaties en overheden 
in juli een oproep aan de formerende partijen 
VVD en D66. Centrale boodschap: om de regio-
nale woningbouwopgave te ondersteunen, zijn 
investeringen in het openbaar vervoernetwerk 
cruciaal. “Ook dit pleidooi werd goed opgepikt 
in de media. Een bewijs dat een consequente 
collectieve boodschap vruchten afwerpt.”

NIET BESCHEIDEN
Bij het uitdragen van de regionale belangen is 
geen reden voor bescheidenheid, benadrukt 
Groot. “We zijn de tweede economie van 
Nederland en Utrecht hoort al jarenlang bij de 
meest concurrerende regio’s in Europa.” Ook 
als het gaat om brede welvaart scoort Utrecht 
hoog. “Verder ligt hier het grootste sciencepark 
van Nederland. En het bedrijfsleven, van groot 
tot klein, herbergt tal van parels.” Alle reden om 
de kracht en het belang van de regio Utrecht 
met verve uit de blijven dragen. “Als bij lande-
lijke gesprekspartners een beter beeld bestaat, 
worden ook de bedreigingen en kansen duide-
lijk. Dat helpt enorm bij de lobby.”

REGIEFUNCTIE
Bij die lobby staan vaak specifieke thema’s 
centraal. “Het onderwerp is veelal bepalend 
voor de partij die de lead neemt. Als het gaat 
om overkoepelende onderwerpen past de rol 
van kartrekker zeker bij de provincie. Zo waren 
wij penvoerder bij het Utrechts Aanbod.”
Daarbij is geen sprake van een top-down-
benadering zoals je die bij sommige andere 
provincies wel ziet, benadrukt Groot. “Dat 
past niet bij deze regio. Wel kijken we bij het 
bepalen van onze strategie steeds verder in 
de toekomst. Daarbij zoeken we partners en 
houden iedereen aangehaakt.” De verbinding 
met het bedrijfsleven verloopt veelal via orga-
nisaties als EBU, ROM en VNO-NCW. “Met in-
dividuele ondernemersverenigingen is minder 
rechtstreeks contact. Niet onlogisch misschien, 
maar daarbij zijn nog wel slagen te maken.”

DOMPER
In april kreeg de regio 
een forse teleurstelling 
te verwerken. Een 
aanvraag ter grootte 
van 2,1 miljard euro 

bij het Nationaal Groeifonds voor financiering 
van een nieuw intercitystation, twee tramlijnen 
en verlenging van de Uithoflijn werd afgewe-
zen. “Dat was een grote domper. Er is door 
veel collega’s hard gewerkt aan de aanvraag. 
Belangrijke motivatie voor de afwijzing was 
dat woningbouw en werkgelegenheid geen 
valide redenen zijn voor een beroep op het 
Groeifonds.” Voor die gedachtegang is iets te 
zeggen. Groot: “Mobiliteit en bereikbaarheid 
zijn fundamenteel voor onze groeiopgave. Op 
grond daarvan zouden de benodigde inves-
teringen uit structurele middelen moeten 
komen, niet uit een incidenteel fonds. Deze 
boodschap brengen wij nu over in Den Haag. 
Want de investeringsnoodzaak blijft bestaan.”

“ER ZIJN MEER KAPERS 
OP DE KUST.”

De contacten tussen bedrijfsleven en 
overheden in Midden-Nederland zijn goed, 
stelt Helga Brenninkmeijer, regiomanager 
provincie Utrecht van VNO-NCW Midden. 
“Dat is ook nodig, want deze regio staat 
voor grote uitdagingen. 100.000 nieuwe 
woningen en 80.000 extra arbeidsplaatsen 
binnen twintig jaar; ga er maar aan staan. 
Ik merk wel dat de woonopgave prioriteit 
heeft, zeker voor gemeenteraden. Samen 
met lokale ondernemingsverenigingen 
blijft VNO-NCW Midden benadrukken dat 
voldoende locaties voor werken hard nodig 
zijn. Het is cruciaal dat deze wens gehoord 
wordt, zeker nu Provincie, U10-gemeenten 
en regio Amersfoort werken aan hun 
bedrijventerreinenbeleid.”

DRUK IS GROOT
Rob Oostermeijer houdt zich bij VNO-NCW 
Midden in vier provincies bezig met lobby en 
beleidszaken. “Denk aan thema’s als infrastruc-
tuur, ruimte en het stikstofdossier. De spanning 
tussen de ruimtebehoefte voor wonen, werken, 
energietransitie en natuur zie je overal. Gezien 
de Utrechtse opgaven en de grootte van de 
provincie is de druk daar wel hoog.” Opgave 
van VNO-NCW Midden is om alert te zijn bij 
relevante thema’s. “En proactief onze stem te 
laten horen. Waar nodig doen we dat samen 

“REGIO UTRECHT MOET 
AAN DE BAL BLIJVEN”

SAMEN STERK BIJ CRUCIALE LOBBY

Groot. “Niet alleen met 
gemeenten, ook met 
bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen en maatschappelijke 
organisaties. Als ik een on-
derwerp onder de aandacht 
breng van een Tweede 
Kamerlid, ziet die mij 
primair als vertegenwoor-
diger van de Provincie. Een 
gezamenlijk verhaal heeft 
veel meer impact.”

UTRECHTS AANBOD
Om een collectieve bood-
schap uit te kunnen dragen, 
is een gezamenlijke agenda 
nodig. “De afgelopen jaren 
is veel energie gestoken 
in dit proces. Het heeft 
onder meer geleid tot het 
Utrechts Aanbod dat eind 
vorig jaar werd opgesteld.” 
In dit document bena-
drukken 33 gemeenten, 
bedrijven, kennisinstellin-
gen, natuurorganisaties en 
Provincie gezamenlijk het 
belang van de regio Utrecht 

LOBBY OF PUBLIC AFFAIRS?
Is er verschil tussen public affairs en 

lobby? “De begrippen worden door elkaar 
gebruikt. Het woord lobby heeft vaak een 

negatieve associatie,” zegt Ludo Koks. 
“Ik zie public affairs vooral als contacten 

leggen en intensiveren, bij lobby gaat het 
echt om een concreet na te streven belang. 
Bij ons als kennisinstelling is het vooral van 

belang dat de juiste kennis en informatie 
tijdig op de juiste plek terecht komt. 

Daar hebben zowel de ontvanger als de 
afzender baat bij.”

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn cru-
ciale randvoorwaarden voor de groei 
(foto T.W. van Urk/Shutterstock.com).

Tekst: Hans Hajée



U T R E C H T  B U S I N E S S  |  N U M M E R  3  |  O K T O B E R  2 0 2 1

21

EEN BETOVERENDE KERST OP KANTOOR?
www.mooistetijdvanhetjaar.nl

Kom terug in het ritme
Agenda’s lopen weer langzaam vol: 

werk, studie, sport en dan ook nog goed 
eten? Met de makkelijke recepten van 

HelloFresh heb je minder gedoe, minder 
afwas én meer tijd om na een drukke 
dag samen van een verse maaltijd te 
genieten. Probeer het zelf! Ga naar: 

www.hellofresh.nl/business

DOSSIER

met lokale ondernemersverenigingen. En 
steeds vaker dragen we ook met regionale 
overheden een gezamenlijke boodschap uit, 
bijvoorbeeld richting Den Haag of Brussel.” 
Het Utrechts Aanbod is een voorbeeld 
van een actie die door alle stakeholders 
wordt gedragen, zegt Brenninkmeijer. 
“Onderliggende drijfveer: de overtuiging 
dat de lobby in Den Haag sterker is als we 
samen optrekken. De som is meer dan het 
geheel der delen.”

KRACHTIG NETWERK
De vorige VNO-NCW-voorzitter Hans de 
Boer stelde drie jaar geleden dat de regio 
Utrecht een scherp profiel ontbeerde. “Bij 
ministers en Kamerleden overheerste 
volgens De Boer de gedachte dat het in de 
regio Utrecht als vanzelf wel goed ging.”
Dankzij een brede inzet is dat beeld van 
de regio in Den Haag zeker veranderd. 
“In gesprekken met Commissaris Hans 
Oosters en burgemeester Sharon Dijksma 
is onze huidige voorzitter Ingrid Thijssen 
geïnformeerd over de Utrechtse situatie 
en knelpunten. Die brengt zij in bij haar 
contacten in Den Haag. Ook burgemeester 
Dijksma heeft daar een krachtig netwerk. 
Daar profiteert niet alleen de stad Utrecht 
maar ook de regio van.”

REALISME
Bij de forse groeiopgave van regio Utrecht 
vormt bereikbaarheid de achilleshiel. 
Oostermeijer: “Er zijn grote investeringen 

nodig in infrastructuur en mobiliteit. De 
Utrechtse wensen op dit gebied bespreken 
wij ook met onze landelijke collega’s. Die 
maken mede de vertaalslag naar de juiste 
beïnvloeders.” De mobiliteitsexperts van 
VNO-NCW in Den Haag benadrukken wel 
dat er meer kapers op de kust zijn. “Als je 
alle regionale investeringsverzoeken op het 
gebied van infrastructuur optelt, overstijgen 
ze bijna de complete rijksbegroting.” Dat 
noopt tot realisme. “Lang niet alle wensen 
kunnen worden gehonoreerd. Daarom is het 
cruciaal om focus en prioritering met elkaar 
af te spreken. Dat doe je door goed samen te 
werken en druk te blijven uitoefenen.”

PLEIDOOI WORDT STERKER
Meer regie is daarbij wenselijk, vindt 
Brenninkmeijer. “Het helpt zeker als één of 
twee partijen het voortouw nemen. Ervoor 
zorgen dat alle stakeholders aangesloten 
blijven en dat de gezamenlijke boodschap 
klopt.” Zijn in andere regio’s voorbeelden 
van een duidelijke kartrekker bij de collec-
tieve lobby? “Dat varieert per thema en in 
de tijd,” weet Oostermeijer. “Uiteindelijk 
gaat het om de bundeling van krachten met 
een duidelijke focus. Dat zie je op tal van 
gebieden. In Nederland, waar de oostelijke 
provincies steeds vaker samen optrekken. 
Maar ook in Europa. Hadden regio’s vroeger 
elk een eigen lobbyist in Brussel, nu worden 
ook daar de krachten gebundeld. Het 
pleidooi wordt daardoor sterker, de kans op 
succes neemt toe.”

ACTIE BLIJFT NODIG
Samen sterk blijft ook wat VNO-NCW 
Midden betreft het credo voor de regio 
Utrecht. “Zowel bij de concrete lobby als 
gaat om infragelden als bij de brede profi-
lering,” zegt Brenninkmeijer. “Want al is het 
beeld van en de kennis over de regio zeker 
verbeterd, we zijn er nog niet. Regio Utrecht 
moet aan de bal blijven.”

“AMBASSADEURS 
KUNNEN DE 
REGIONALE 
BOODSCHAP 
VERSTERKEN.”

Ludo Koks is adviseur public affairs bij de 
Universiteit Utrecht. Eerder was hij onder 
meer woordvoerder van het college van 
bestuur. “Wij waren bij mijn weten een 
van de eerste Nederlandse universiteiten 
die een jaar of vijf, zes geleden extra 
investeerden in eigen public affairs, naast 
de koepelvereniging VSNU. Inmiddels zijn 
er steeds meer adviseurs public affairs 
bij universiteiten.”

INTEGRALE BENADERING
Naast het uitdragen van de naam en faam 
van de universiteit is ook het verantwoor-
den van belastinggeld daarbij een drijfveer. 
“We informeren over de manier waarop 

Utrechts Aanbod: gezamenlijke showcase plus wensenlijst van de regio.
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Jan Snel bouwt en levert woningen van de hoogste kwaliteit.

Hoewel onze woningen er op het eerste gezicht niet anders uit zien, 

biedt onze innovatieve, modulaire bouwmethode grote voordelen. De woningen worden 

namelijk grotendeels in de fabriek vervaardigd waardoor Jan Snel slimmer, sneller én schoner 

bouwt dan traditionele bouw. Onze vernieuwende aanpak levert een tijdwinst op van 

30 tot 50 procent en halveert bovendien de CO2-uitstoot per project. 

Jan Snel brengt de toekomst van de bouw nu al in praktijk.

Jan Snel
bouwt slimmer,
sneller én schoner
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die middelen worden besteed door in het 
(politieke) debat op de juiste momenten 
kennis en inzichten te delen. Belangrijk 
daarbij is onze brede scope. Daardoor kun-
nen wij maatschappelijke vraagstukken 
zoals de energietransitie integraal benade-
ren; zowel de technische als de menselijke 
kant. Een kenmerk waar ook de regio baat 
bij heeft.”

TROTS OP RANKING
Met die regio is de universiteit onlosmake-
lijk verbonden, benadrukt Koks. “Met de 
concentratie van onderwijs en onderzoek 
draagt het Utrecht Science Park bij aan 
de hoge score als innovatieve regio. De 
universiteit is een belangrijke spil op dat 
science park. Trots zijn we op de 50e plek 
in de prestigieuze Shanghai Ranking van 
beste universiteiten ter wereld, als hoogst 
genoteerde Nederlandse vertegenwoor-
diger.”

BELANGRIJKE RANDVOORWAARDEN
Regelmatig brengen Kamerleden een 
werkbezoek aan de Universiteit Utrecht. 
“Ze krijgen hierdoor meer gevoel bij ons 
onderzoek op het gebied van future food 
of life sciences. Onderwerpen die zeker 
bijdragen aan het onderscheidende profiel 
van deze regio.” “Dergelijke beleidsmakers 
en beïnvloeders ervaren tegelijkertijd 
waarom randvoorwaarden als mobiliteit 
en bereikbaarheid zo belangrijk zijn voor 
zowel onze studenten als het onderzoek en 
onderwijs.”

ESSENTIËLE DRAAISCHIJF
Om het profiel van de regio te laten be-
klijven, is continue aandacht nodig. 
“Neem de functie van Utrecht als draai-
schijf van Nederland. Het lijkt inmiddels 
een cliché, maar het is essentieel om keer 
op keer het essentiële belang van de regio 
te duiden.” Snelwegen worden er twee 
keer zo intensief gebruikt als in welke 
andere provincie ook. “Als de logistiek 
hier vastloopt, heeft heel Nederland daar 
last van. Daarom moeten we dit verhaal 
blijven vertellen, als drijver voor de nood-
zakelijke investeringen.”

TIJDIG ANTICIPEREN
In het uitdragen van een gezamenlijke 
boodschap slaagt de regio steeds beter, 

constateert Koks. “Overheden, bedrijfsle-
ven en kennisinstellingen zijn elkaar veel 
meer gaan opzoeken bij het formuleren 
van een gezamenlijk verhaal. Daarbij is 
niet alleen van belang wat we willen zijn, 
maar zeker ook wat we vragen; wat willen 
we precies, wat is ons gezamenlijk belang? 
Uitgangspunt daarbij is om bij de forse 
groeiopgave het groene en gezonde ka-
rakter van de regio te behouden. Dat vergt 
additionele investeringen in infrastructuur 
en mobiliteit. Niet wachten tot de wal het 
schip keert, maar tijdig anticiperen.”

BOEGBEELDEN EN AMBASSADEURS
Deze oproep is een belangrijk element bij 
het Utrechts Aanbod. “Met dit document 
maakt de regio duidelijk dat er een breed 
gedragen collectieve ambitie is. Nu is 
het zaak deze te concretiseren door een 
gestructureerde aanpak, idealiter met een 
strakke regie.” Daarbij kan de inzet van 
stakeholders per dossier variëren. “Ook de-
gene die het voortouw neemt, zal wisselen. 
Soms kan dat een burgemeester zijn, dan 
weer de Commissaris van de Koning of 
een bestuurder.” Ook andere boegbeelden 
kunnen een rol spelen. “Daarvan heeft de 
Universiteit Utrecht er zeker een aantal in 
huis,” zegt Koks. “Mensen met een krachtig 
netwerk, ook internationaal. Als ambassa-
deurs kunnen zij de regionale boodschap 
verder versterken.”

NIEUWE VERBINDINGEN
Voor regionale belangenbehartigers zijn de 

komst van nieuwe volksvertegenwoordigers en 
een ander kabinet belangrijke gebeurtenissen. 
Janna Groot: “Na de verkiezingen moeten we 

opnieuw verbindingen maken en het Utrechtse 
verhaal overbrengen. Denk aan nieuwe woord-

voerders van de verschillende partijen op cruciale 
thema’s zoals infrastructuur.”

Een nieuw kabinet betekent nieuw beleid en een 
andere besteding van middelen. “Dat biedt vaak 
kansen. Welke mensen komen op welke posities, 

wat zijn mogelijke aanknopingspunten voor 
onze lobby?” De contacten met ministeries zijn 
vaak bestendiger. “Daar schuiven de poppetjes 

gelukkig een stuk minder.”
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De Universiteit Utrecht is onlosmakelijk verbonden met de regio 
(foto Lars Fortuin/Shutterstock.com).


