WORD PARTNER VAN
NETWERK UTRECHT2040
WAT LEVERT PARTNERSCHAP U OP?
 U PARTICIPEERT IN EEN SECTOR OVERSTIJGEND
NETWERK
 U VERGROOT UW NETWERK EN ONTMOET
INTERESSANTE REGIONALE PARTIJEN
 U DOET NIEUWE EN VERFRISSENDE IDEEËN OP
 U HEBT DE KANS GEZAMENLIJKE PROJECTEN TE
STARTEN
 UW BEDRIJF EN UW AMBITIES WORDEN
ZICHTBAAR IN DE REGIO

MISSIE EN DOELEN
Met Utrecht2040 werken netwerkpartners in de
provincie Utrecht aan het behouden en
versterken van de kernkwaliteiten van de
provincie: ontmoetingspunt van kennis en
creativiteit, met een rijke cultuur in een
gevarieerd landschap. Het lonkend perspectief is
een duurzame en aantrekkelijke provincie
Utrecht in 2040.
Samen streven we naar een provincie:
 waarin ruimte is voor goed wonen, werken
en natuur;
 met een innovatieve kenniseconomie;
 die bereikbaar is met auto, fiets of openbaar
vervoer in een beter milieu;
 die klimaatneutraal en klimaatbestendig is;
 waarin alle mensen meetellen en kunnen
meedoen op school, in hun wijk en in hun
vak;
 met behoud van kwaliteit van natuur en
landschap.

Als partner van Netwerk Utrecht2040 bent
u onderdeel van een actief en levendig
netwerk
van
bedrijven,
overheden,
kennisinstellingen
en
maatschappelijke
organisaties in de provincie Utrecht, die in
allianties samenwerken voor een duurzame
en aantrekkelijke provincie.
Word ook partner en sluit u aan bij Netwerk
Utrecht2040.
Website: www.utrecht2040.nl

VERDRAG VAN UTRECHT
,,Wij willen een goede kwaliteit van leven voor alle
inwoners van onze provincie. Wij streven naar een
duurzaam Utrecht en het behoud van de
aantrekkingskracht van de regio. Wij versterken waar
wij goed in zijn: een ontmoetingspunt van kennis en
creativiteit, met een rijke cultuur in een aantrekkelijk
landschap.
Utrecht is uniek in deze combinatie van kwaliteiten.
Daarom willen we de economie en de sociale
verhoudingen en de kwaliteit van de leefomgeving in
samenhang verder ontwikkelen.
We spreken af om vanaf heden, bij het nemen van
belangrijke beslissingen voor deze regio, het evenwicht
te bewaren tussen people, planet en profit. We werken
aan het verminderen en compenseren en uiteindelijk
voorkómen van de negatieve effecten van onze keuzen
naar andere voorraden, naar volgende generaties en
naar andere gebieden op aarde."

AANBOD PARTNERSCHAP NETWERK UTRECHT2040
Participatie in een sector overstijgend netwerk
U neemt deel aan een interessant en sector overstijgend netwerk van regionale partijen die
bijdragen aan duurzame transities: een netwerk gericht op ontmoeting en uitwisseling, het
realiseren van concrete resultaten en het zichtbaar maken van partners en hun inspanningen.
U vergroot uw netwerk, ontmoet nieuwe partijen en doet verfrissende ideeën op.
Deelname aan projecten en deals met direct economisch en maatschappelijk belang
U hebt de gelegenheid, in samenwerking met andere partners in het netwerk, concrete
initiatieven en projecten in gang te zetten, met direct economisch en maatschappelijk belang
voor de regio. Netwerkpartners worden procesmatig ondersteund voor de doorontwikkeling
van projecten in een concrete regiodeal.
Vanuit het netwerk is voor partners directe verbinding mogelijk met belangrijke regionale
samenwerkingspartijen zoals de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht.
Bovendien is door krachtenbundeling in het netwerk de drempel naar financiering voor
projecten of deals die vanuit het netwerk geïnitieerd worden, lager.
Staat van Utrecht en inspiratiesessies
Netwerkpartners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de Staat van Utrecht en het
ontwikkelen van nieuwe kansrijke scenario’s voor de verduurzaming van de regio en het
vergroenen van de economie.
Netwerkpartners krijgen tegen gereduceerd tarief de mogelijkheid interne inspiratiesessies te
organiseren met projectleiders, management en directie, gericht op het identificeren van
maatschappelijke kansen en marktkansen uit de Staat van Utrecht.
Toegang tot events
Netwerkbijeenkomsten: Als netwerkpartner kan een aantal van uw medewerkers/collega’s
gratis deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten die twee keer per jaar georganiseerd worden.
Tijdens deze netwerkbijeenkomsten – die ook openstaan voor andere partijen tegen betaling –
heeft u volop de gelegenheid andere partijen te ontmoeten, met hen kennis en ervaringen uit
te wisselen, successen te delen en uw eigen organisatie in de schijnwerper te zetten. Als
netwerkpartner heeft u ook de gelegenheid mee te denken over de invulling van deze
bijeenkomsten.
Innovatietafels: Netwerkpartners kunnen vier keer per jaar exclusief deelnemen aan
innovatietafels. Tijdens deze innovatietafels ontmoeten netwerkpartners elkaar in besloten
kring. De innovatietafels richten zich op management/directie niveau voor een inhoudelijke en
strategische discussie. U krijgt de gelegenheid een concreet eigen vraagstuk in te brengen (of
mee te denken met die van een ander) en ontmoet de juiste partijen voor samenwerking.
Exposure en communicatieve uitingen
Als partner heeft u uiteenlopende mogelijkheden gebruik te maken van verschillende
communicatiemiddelen:
 vermelding van uw bedrijf/organisatie op de website van Utrecht2040;
 een eigen online partnerprofielpagina op de website van Utrecht2040;
 de mogelijkheid uw eigen bedrijf/organisatie en uw projecten/initiatieven onder de
aandacht te brengen via uw partnerpagina, de netwerkbijeenkomsten of via
nieuwsbrieven of andere communicatiemiddelen van Utrecht2040;
 ontvangst van de aparte en meer specifieke partnernieuwsbrief (naast de algemene
maandelijkse nieuwsbrief waar u zich op kunt abonneren);
 gebruik van het Utrecht2040-partnerlogo in uw eigen communicatie uitingen;
 de mogelijkheid via sponsoring van bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst uw bedrijf of
organisatie nog meer in de schijnwerpers te zetten.

AANBOD PARTNERSCHAP NETWERK UTRECHT2040
Partner

Niet-partner

Participatie in projecten



Staat van Utrecht en inspiratiesessies

*
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Gratis toegang tot algemene netwerkbijeenkomsten



**

Exclusieve toegang tot innovatietafels
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Vermelding van uw bedrijf op website Utrecht2040



Online partnerprofielpagina op website Utrecht2040



Gebruik van Utrecht2040 partnerlogo



Ontvangst algemene nieuwsbrief



Ontvangst partnernieuwsbrief



Mogelijkheid tot sponsoring (van bijv. netwerkbijeenkomsten)

*



* tegen bijbetaling (partnertarief)
** tegen bijbetaling (niet-partnertarief)

AANMELDEN
Wilt u zich aanmelden voor partnerschap?
Dat kan via: www.utrecht2040.nl/doe-mee
VRAGEN
Heeft u nog een vraag?
Neem dan contact op met Jeannine van Bree
(j.van.bree@nmu.nl, 030-2567358)
MEER INFORMATIE
Website: www.utrecht2040.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief
Utrecht2040 op Linkedin
Utrecht2040 op Twitter

Aantal medewerkers
1 – 10
11 – 50
51 – 100
101 – 250
Meer dan 250

Tarief
€ 175,€ 350,€ 700,€ 1.000,€ 1.500,-

Deze tarieven zijn op jaarbasis en exclusief BTW

