
 

Oproep voor sessies 
Utrecht Region Get Connected Jaarcongres  

8 oktober 2020 

 

Donderdag 8 oktober vindt het Utrecht Region Get 

Connected jaarcongres plaats. Een regionaal festival met 

een programma vol inspiratie, creatie, samenwerken en 

ontmoeten. Gezien de tijd waarin we leven, wordt de editie 

in 2020 een hele speciale: in een combinatie van online en 

fysieke bijeenkomsten, verspreid over de hele regio, komen 

we ondanks de situatie toch samen. 

Ontmoet (digitaal) het netwerk en draag bij aan de ambitie 

van gezond stedelijk leven.  

 

  

Wilt u (alleen, of met partners) ook een sessie organiseren 

op 8 oktober? In deze memo vindt u alle informatie. 



Over het congres 
Het Utrecht Region Get Connected jaarcongres is een congres van 

en voor de regio. Organiserende partij is Economic Board Utrecht.  

Het congres bestaat uit verschillende sessies en een afsluitend 

plenair programma. Online komt alles samen in een interactief 

platform. Met ruimte voor sessies, lezingen, webinars, interactie en 

netwerken. 

De sessies kunnen zowel fysiek (mits ‘coronaproof’) met een online 

livestream, als volledig online plaatsvinden. De plenaire sessie is 

online te volgen.  

In de verschillende sessies die wij met onze partners organiseren 

komen (regionale) ontwikkelingen aan de orde. De werksessies zijn 

bedoeld om het netwerk te verbinden en (nieuwe) samenwerkingen 

te realiseren en versterken, op onderwerpen die bijdragen aan de 

ambitie van gezond stedelijk leven: een groene, gezonde en slimme 

regio.  

 

  



Thematiek 
Gezond Stedelijk Leven is onze regionale ambitie. Concrete 

voorbeelden van initiatieven die hieraan bijdragen staan centraal in 

de sessies en het plenaire programma.  

Voor een groene, gezonde en slimme regio. 

Tegelijkertijd kunnen we niet om de actualiteiten van de 

coronapandemie heen. Wat zijn de economische effecten daarvan 

op de korte, middellange en lange termijn? Vanuit URECA en de 

ROM Regio Utrecht zijn bijvoorbeeld veel bedrijven geholpen om 

door de huidige crisisfase heen te komen. Bijvoorbeeld voor deze 

bedrijven is er 8 oktober ook plek in het programma. 

Maar naast de crisis die we waarschijnlijk tegemoet zien komen, zijn 

er ook bedrijven en organisaties die juist versneld konden en 

kunnen groeien. Bijvoorbeeld door digitalisering of toegenomen 

vraag.  

Door corona komen verschillende aspecten van gezond stedelijk 

leven bovendien in een nieuwe versnelling terecht. Zoals het 

voorbeeld hieronder. Voor het congres zijn we ook op zoek naar 

deze (concrete) voorbeelden. 

  



Contact en aanmelden 
Om een sessie aan te melden of te verkennen hoe u met uw sessie 

onderdeel kan worden van het Utrecht Region Get Connected 

jaarcongres, neemt u contact op met ons eventbureau: 

Events in Business 

Jan Douwe Rekers 

jdrekers@eventsinbusiness.nl 

035-6783006 

Graag horen we meer over het doel van de sessie, de doelgroep 

voor wie deze sessie interessant is, welke vraag/opgave centraal 

staat en uw eerste gedachten over de opzet van de sessie. 
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Praktisch: wat houdt een sessie in? 
 

- Op 8 oktober programmeren we werksessies tot 16.00u. 

- Het advies is maximaal 1,5u per sessie. 

 

Voor het organiseren van sessies bieden we twee opties: 

 

- Een online sessie 

o Webinar, via het online platform van EBU. Overal 

vandaan bij te wonen. 

o Met veel ruimte voor digitale interactie, gebruik 

van de chat, uiteengaan in subruimtes, etc.. 

 

- Een kleinschalige fysieke bijeenkomst met online stream 

o Op een corona-proof fysieke locatie ergens in de 

regio. 

o Met een livestream via het online platform van 

EBU; daar komen alle sessies van het congres 

samen. 

o Bij sessies die eindigen om 16.00u: gelegenheid 

om na afloop van de sessie op locatie gezamenlijk 

het plenaire te volgen op een scherm en met een 

gezamenlijke borrel.  



Wat kunt u van de EBU verwachten? 
- Logistieke ondersteuning (zowel fysiek als digitaal). 

- Technische ondersteuning (zowel voor webinars als voor 

streaming). 

- Aanmeldings- en ontvangstprocedure. 

- Uw sessie wordt onderdeel van de 

communicatiecampagne die door EBU wordt opgezet en 

uitgevoerd. 

- Meedenken/ondersteuning op inhoud tbv bewaking 

kwaliteit & format. 

Wat vragen wij u? 
- Eigenaarschap over de sessie. Dwz: inhoudelijke 

organisatie (sprekers vastleggen, briefen, etc.). 

- Actieve communicatie in uw eigen netwerk. 

- In het geval van een fysiek evenement: 

o Een corona-proof locatie. Dwz: 

▪ Locatie 

▪ Beperkt aantal deelnemers, passend bij 

de ruimte 

▪ Afstand en andere hygiëne maatregelen 

zijn geborgd 

o Catering 

 

Wilt u een sessie aanmelden? Neem dan contact op met Jan Douwe 

Rekers (jdrekers@eventsinbusiness.nl). Aanmelden van sessies kan 

tot 31 juli. Doorgang vindt plaats in overleg met de organisatie. 
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Extra: Get Connected Blikvangers 
Graag bieden we buiten de werksessies om inspirerende en 

innovatieve initiatieven die bijdragen aan gezond stedelijk leven de 

mogelijkheid zich te presenteren en het netwerk te ontmoeten. 

Hiervoor maken we online artikelen over deze initiatieven. Artikelen 

die we delen via de EBU website en social media en onder de 

aandacht brengen van het Get Connected netwerk en EBU-partners. 

Een contactpersoon van het initiatief vragen we als vervolg daarop 

digitaal aanwezig te zijn op het Utrecht Region Get Connected 

jaarcongres op 8 oktober. Voor verbinding en inspiratie. 

Kent u inspirerende initiatieven die met dit aanbod geholpen 

kunnen zijn? Geef het dan door aan Karien Docter 

karien.docter@economicboardutrecht.nl of Ellen Michels 

ellen.michels@economicboardutrecht.nl.  
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