Voor u verder leest …
De ondernemersvereniging heeft dit najaar een aantal
succesvolle bijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld over
digitale veiligheid, ofwel cyber safety. Het onderwerp begint
te leven, maar de bewustwording moet zeker nog verder
groeien. In tegenstelling tot fysieke beveiliging, bijvoorbeeld met
camera’s, is digitale beveiliging grotendeels onzichtbaar, lijkt
het puur iets voor IT’ers en moet elk bedrijf het zelf aanpakken.
Maar er zijn ook overeenkomsten. Je hoort vaak: als ze bij je
willen inbreken, lukt dat toch wel. Maar zoals je in je bedrijfs
pand de achterdeur niet laat openstaan, moet je dat ook digitaal
niet doen. De goed-bezochte bijeenkomst op 10 oktober was een
eye-opener: het is geen ver-van-je-bed-show. Iedereen krijgt
weleens een phishing-mail. En hoewel de schaamte groot is
als het jezelf overkomt, kent ook iedereen de verhalen over
bedragen die worden overgemaakt in opdracht van ‘de
directeur’ die niet de directeur blijkt te zijn...

“Veel bedrijven houden het liever geheim als
ze met cyber crime te maken hebben gehad.
Dat maakt het moeilijk het onderwerp op de
agenda te krijgen.”
In de bewustwording over cyber safety wil de
ondernemersvereniging alvast een rol
spelen. Het verslag van de bijeenkomst
leest u op pagina 2. Ook de bijeenkomst
over duurzame mobiliteit was een
succes. (Zie pagina 3) We hopen dat
onze ALV op dinsdag 14 november net
zo goed bezocht wordt!
Alice Hendriksen Oostereng,
voorzitter ondernemersvereniging
Businesseiland Utrecht

Digitale nieuwsbrief
Volgend kalenderjaar krijgt u onze nieuwsbrief en
ondernemersnieuws digitaal. Dan bent u sneller op de hoogte
van ontwikkelingen en evenementen. Laat nu vast weten
op welk mailadres u de nieuwsbrief wilt ontvangen via:
info@businesseilandutrecht.nl.
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Cyber Safety
Ondernemer uitgelicht: Berenschot
Duurzame mobiliteit: ov, fietsacties en U15-café
Herindeling Business Eiland Utrecht

Kom naar de ALV!
U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering
van Business Eiland Utrecht op:
dinsdag 14 november om 17.00 uur
bij Berenschot – Europalaan 40
(voldoende parkeergelegenheid en goed met ov bereikbaar)
Na afloop is er een netwerkborrel voor ondernemers en
vastgoedeigenaren uit het gebied.
Dit is de laatste ALV voor alle trekkingsgerechtigde huurders
en eigenaren van niet-woningen uit het oorspronkelijke,
grote trekkingsgebied van Business Eiland Utrecht. (Zie
Herindeling trekkingsgebied Ondernemersfonds op pagina 4).
Sprekers/onderwerpen:
• Bert Strijker over het Energie Collectief Utrechtse
Bedrijven (ECUB), een initiatief dat energiebesparings
potentieel inzichtelijk maakt, en energiebesparing d.m.v.
groene energie, zonnepanelen en/of energiezuinige (led)
verlichting faciliteert. O.a. gemeente Utrecht, Economic
Board Utrecht en Energiefonds Utrecht ondersteunen
ECUB. Mogelijk liggen hier mooie kansen voor
samenwerking met Business Eiland Utrecht.
• Marion Patist, projectleider van mobiliteitsplatform U15
over het project Duurzame Mobiliteit Business Eiland
Utrecht.
• Wij informeren u ook graag over het opgebouwde
financiële trekkingsrecht uit het Ondernemersfonds
Utrecht, de projecten die ermee in gang zijn gezet en de
voorgenomen bestedingen.
Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.
Wij vernemen ook graag welke zaken u belangrijk vindt
voor het nieuwe deelgebied van Business Eiland Utrecht!
De vergaderstukken vindt u op de agenda via
www.businesseilandutrecht.nl.
Aanmelden tot uiterlijk 10 november via:
info@businesseilandutrecht.nl.
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Cyber
Safety
First
Wilt u de risico’s en gevolgen van
cyber crime minimaliseren? Zorg
dan voor goede preventie, detectie
en respons. Bij Cyber Safety First,
op dinsdag 10 oktober, leerden
ondernemers waar ze op moeten
letten en wat te doen bij bijvoorbeeld
een beveiligingslek.
Doe aangifte!
Aansluitend bij een internationale
themaweek over het onderwerp werd
in restaurant Zuiver de tweede editie
gehouden van het Utrechtse Cyber
Safety Event. Erik de Jong, chief
security officer bij Fox-IT, vertelde
over de verschillende soorten cyber
dreigingen. Zoals g
 ijzelingen, waarbij
geld wordt gevraagd om bestanden
terug te krijgen. Niet betalen en altijd
aangifte doen, was het advies. Dave
Maasland, managing director van
ESET, vertelde over de kansen die
nieuwe technologie biedt en gaf een
stappenplan voor een goede
beveiligingsstrategie.
Organisatoren waren Sweco
Parkmanagement, Gemeente Utrecht,
Business Eiland Utrecht,
Bedrijvenkring Oudenrijn en
Ver. Parkmanagement De Wetering.
Een uitgebreid verslag leest u op
www.businesseilandutrecht.nl/nieuws.

in Utrecht geworteld
Organisatieadviesbureau Berenschot bestaat al bijna 80 jaar en heeft 350 mede
werkers wereldwijd. De hoofdvestiging zit aan de Europalaan. Bart Hoex, manager
P&O, vertelt waarom dit gebied al zeventien jaar aantrekkelijk is voor het bedrijf.
‘De oprichter,
B.W. Berenschot,
startte in 1938
met het advies
bureau Berenschot
in Hengelo. Daar
kwamen later
vestigingen bij in
Amsterdam. Sinds
de kantoren in Amsterdam en Hengelo in
de jaren zeventig sloten, is Berenschot in
Utrecht gevestigd: eerst aan de Churchill
laan en in 1986 aan de Bernadottelaan,
pal naast winkelcentrum Kanaleneiland.
Toen we ons in 2000 in een nieuw pand
konden vestigen op de kop van de
Europalaan, was dat een mooie kans.
Het was en is echt een blikvanger, met
onze naam groot erop. En de bereik
baarheid is heel goed, zowel met de auto
als met openbaar vervoer. Bovendien
zitten we vlakbij het centrum en hebben
we voldoende eigen parkeergelegenheid.
We zijn nog steeds blij met onze locatie,
ik zie geen belangrijke verbeterpunten.
Er is al veel geïnvesteerd in het gebied.
Het wordt hipper en er komt een nieuwe
woonwijk achter City Campus Max.
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Gezamenlijke aanpak
Wij zijn voorstander van een gezamenlijke
aanpak door ondernemers: in hun gebied,
in de stad Utrecht en in de regio.
Maatschappelijke betrokkenheid is
daarbij onze drijfveer. We waren één van
de oprichters van Onbeperkt aan de slag
in Utrecht, een initiatief van werkgevers
om de arbeidsmarkt voor werkzoekenden
met een arbeidsbeperking toegankelijk te
maken. Daarnaast zijn we lid van U15, het
werkgeversnetwerk voor duurzame
mobiliteit dat ook hier op Business Eiland
Utrecht actief is.
En op 3 november hebben we
bijvoorbeeld een relatiedag/studiedag
georganiseerd voor bedrijven in Utrecht
en vooral ook voor onze buren op
Kanaleneiland. Maatschappelijke
organisaties konden een vraagstuk
indienen, en kregen in feite een dag gratis
advies. Ook zijn onze medewerkers
individueel maatschappelijk betrokken: ze
geven les aan de Utrechtse Ondernemers
Academie, zitten in de business club van
hockeyclub Kampong, geven taalles aan
allochtonen – noem maar op. We zijn echt
in Utrecht geworteld.’
B USIN ESSEILAND UTRECHT

Overzicht fietsacties voor uw medewerkers
Rij2op5 – fiets 2 van de 5 werkdagen.
175 euro. Daarna kunnen de e-bikers nog
Medewerkers van bedrijven op Business
tot 100 euro bij elkaar fietsen.
Eiland Utrecht kunnen twee weken een
ikwileenebike.nl
e-bike, waaronder de Speedpedelec,
uitproberen om naar het werk te fietsen.
Utrecht in Beweging – voor wie al fietst
Fietsmaatje Guus houdt deelnemers op
Via Op de fiets inBeweging kunnen
de hoogte van alle activiteiten op de
medewerkers van bedrijven uit Utrecht,
rij2op5-kalender. Al 24 bedrijven fietsen
Amersfoort of Nieuwegein die nu al
heel actief mee, waaronder ambassa
fietsen, prijzen bij elkaar fietsen. Ook
deurs Mitros, Ikea en Promedico.
kunnen ze via hun werkgever een e-bike
Ook de e-bike’s in de e-bikepool
aanschaffen. Als de werkgever 300 euro
worden volop gebruikt.
bijlegt, verdubbelt GoedopWeg
www.rij2op5.nl/business
dat bedrag – een korting van
Fitter op je be
aankomen? stemming
eilandutrecht
600
euro voor de medewerker
Ga
fietsen! En ve vaker
cadeaus of ca rdien
dus!
sh.
tot
€ 175
Ikwileenebike.nl
utrecht.inbeweging.eu
Goed op Weg biedt
automobilisten die
Fietsen op Business Eiland
werken bij bedrijven in
Utrecht
Utrecht, Amersfoort en
Een aantal bedrijven op Business
omgeving na aanschaf
Eiland Utrecht heeft meegedacht
van een e-bike een
over de fietsproblematiek in ons
aanschafpremie van
gebied (zie kaart). Samen met de

Neem een OV-dag
Geen last meer van files of parkeerproblemen? Alvast wat werken onderweg?
Neem een OV-dag!
Digitale toolkit: spread the word!
Met de digitale toolkit wijst u uw
medewerkers rechtstreeks op de actie:
www.ovdag.nl/digitaletoolkit.
Mail voor flyers of posters, of met vragen
naar info@ovdag.nl.

Business Eiland Utrecht is heel goed
bereikbaar met de bus, trein of tram.
Het Goedopweg-initiatief Neem een
OV-dag laat uw medewerkers het
openbaar vervoer uitproberen.
Neem een OV-dag werkt met een app.
Deelnemers ontvangen 20 euro voor
hun eerste ov-dagen. En bij elke ov-rit
sparen ze punten. Hiermee kunnen ze
cadeaus uitzoeken in de webshop
zoals Bol.com-bonnen, kansen in de
maandloterij of kortingen bij winkels.
Ook maken ze kans op 2 maanden gratis
reizen in bussen en trams van U-OV in
de regio Utrecht, met het U-OV Gemaks
abonnement. Automobilisten kunnen
zich aanmelden via www.ovdag.nl.
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Slecht wegdek
Hele gevaarlijke
rotonde. Fietsers
hebben voorrang,
maar dit wordt niet
altijd gezien.

Je moet hier afstappen
van de fiets om
uiteindelijk in
Kanaleneiland te komen.
Niet genoeg
fietsenstallingen
bij City Campus MAX

Onprettige tunnel

Rand naast het
fietspad maakt het
onveilig en
ongemakkelijk om af
te slaan. Daarnaast
weinig afritten voor de
fiets op dit fietspad.

‘Olifantenpaadje’
naar bushalte

Geen fijne
looproute van
P+R. Onveilig
tussen de
bosjes

Gevaarlijke oversteek. Hier kruisen fietsers,
voetgangers, brommers en auto's. Fietsers hebben
voorrang, maar automobilisten zien dit wel een
over het hoofd. Daarnaast komen fietsers met een
bepaalde snelheid de kruising op, omdat ze van de
brug af komen.

gemeente en provincie kijkt &Morgen
namens de ondernemersvereniging
naar mogelijkheden om de problemen
aan te pakken.

NIEUW Eén abonnement,
door meerdere werk
nemers te gebruiken
Met U-OV Vrij, op de anonieme
ov-chipkaart voor bedrijven,
kunnen uw werknemers zakelijk
met de bus of tram van U-OV reizen.
U betaalt als bedrijf eenmalig
de abonnementskosten voor dit
reisproduct, dus niet langer aparte
kosten per reis.

U15-café: Duurzame mobiliteit
Het U15-café van 14 september bij Berenschot werd gecombineerd met de
bedrijvenbijeenkomst van Business Eiland Utrecht. Verrassing van de middag was
topspreker Iwan Göbel van Burton Car Company. Zijn motto: leer van gisteren,
droom van morgen en onderneem duurzaam vandaag.
In ons gebied
Jacqueline Vaessen werkt voor Business
Eiland Utrecht aan het project Duurzame
Mobiliteit, samen met Marion Patist,
projectleider duurzame mobiliteit en
projectleider van mobiliteitsplatform
U15. Patist vertelde over de doelstel
lingen en aanpak, zoals het beperken
van parkeeroverlast in het gebied en het
stimuleren van fiets- en ov-gebruik
(zie hierboven).

Jongensdroom
Daarna vertelde Iwan Göbel gepassi
oneerd over zijn pad van jongensdroom
naar succesvolle onderneming. De broers
Iwan en Dimitri bouwden al sinds hun
kindertijd rijdende objecten van ‘oude
rommel’. Tijdens hun studie bouwden ze
hun geliefde lelijke eend om tot een
pick-up en Lomax. Burton Car Company
ontstond in 1993.
>
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> De broers geloven heilig in een
circulaire deeleconomie, ondernemer
schap en duurzaamheid. Het ontwerp van
een sportauto, gebouwd op het chassis
van de 2CV, mondde in 2009 uit in de
meest circulaire sportwagen ter wereld,
van slechts 480 kilo. Op dit moment is
hun Burton Electric de meest duurzame
sportauto ter wereld.
Iwan: “Bij mij koop je geen auto, je koopt
mobiliteit. De jeugd wil niets anders meer.
En het uiterlijk van een auto doet er
allang niet meer zo toe. Een auto kan
ruim 100 jaar mee. Als het maar circulair
is; cradle-to-cradle. En dan elektrisch en
deelbaar. Dat is de toekomst!”

Zijn bedrijf is volledig energieneutraal,
net als zijn eigen woonboot – winst voor
het milieu en voor de portemonnee.
Aanwezigen raakten geïnspireerd zelf
ook na te gaan denken over verduur
zaming van bedijf en woning. Iwan ging
uitgebreid in op alle vragen van het
publiek. We kijken met veel genoegen
terug op deze bijzonder inspirerende
avond.

“Airco? Pff, die kost in een autoleven ruim 4000 liter
brandstof. Weg ermee. We kunnen dit onze kinderen niet
meer uitleggen.”

Herindeling trekkingsgebied Ondernemersfonds
De afgelopen jaren heeft Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht als
vertegenwoordiger van de ‘trekkingsgerechtigden’ de bestedingen uit het
Ondernemersfonds gecoördineerd in trekkingsgebied 9, ofwel Business Eiland
Utrecht. Dit gebied beslaat onder meer de buurten Kanaleneiland, Transwijk en de
Merwedekanaalzone. Ten zuiden van de A12 omvat het gebied ook nog Westraven/
Noordersluis.
Het bleek echter erg moeilijk om breed
gedeelde belangen te vinden in dit grote
en diverse gebied. In nauwe samenspraak
met BU en andere belanghebbenden
hebben wij dan ook afgesproken nog
eens kritisch naar de grenzen van het
werkgebied te kijken. Het resultaat is een
herindeling van het gebied in drie vrijwel
gelijke delen. Zie de (voorlopige) platte
grond voor details. Belangrijk detail is dat
de trekkingsgebieden Kanaleneiland-Zuid
en Kanaleneiland-Noord zullen opgaan in
het nieuwe gebied Kanaleneiland
(deelgebied B).

Diversiteit
Business Eiland Utrecht (verkort: BU)
beslaat een erg groot gebied, met
heel verschillende karakters per
deelgebied. In de praktijk is dat een
drempel gebleken voor het functioneren
van het Ondernemersfonds in dit gebied.
De vrijwillige bestuurders van BU hebben
hun rol vanaf dag één uiterst serieus
genomen en hard gewerkt om het bereik
en de slagkracht van de ondernemers
vereniging te vergroten. Met mooie
resultaten. Samenwerking met partijen
als het ROC, MBO, Mitros en Krachtstation
Kanaleneiland, bijvoorbeeld. Of het
binnenhalen van subsidie van de
provincie om de wijk te verduurzamen.
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Sterker profileren
Ik wil benadrukken dat we in deze
herindeling een grote kans zien voor BU
om zich te richten op de belangen in het
eigen werkgebied (C) en zich zo nog veel
sterker te profileren. Thema’s als bereik
baarheid, veiligheid en verduurzaming
spelen hier een belangrijke rol, door de
concentratie van grote kantoren. Ook de
twee andere deelgebieden hebben een
eenduidiger profiel en veel kansen
voor de toekomst. De Merwede
kanaalzone zal de komende jaren door
woningbouw een ingrijpende gedaante
wisseling doormaken en ook in Kanalen
eiland zien wij veel kansen voor
ondernemers om, samen met onderwijs
instellingen, woningbouwmaatschappijen
en andere belanghebbenden, gericht te
gaan werken aan een sterkere wijk.

Denk mee
Business Eiland Utrecht zal zich als
trekkingsgerechtigde in deelgebied C
blijven inzetten voor de ondernemers
belangen. In beide andere gebieden
ben ik in gesprek met initiatiefgroepen
die zich op eenzelfde manier willen
inzetten voor hun omgeving.
Wilt u meepraten over de koers, of
heeft u ideeën voor bestedingen in
de wijk, laat het ons weten via
info@ondernemersfondsutrecht.nl.
Namens Stichting
Ondernemersfonds
Utrecht
Alan Grommers
Fondsmanager

Colofon
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