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 Activiteiten Economic Board Gooi en Vechtstreek  

 

Geachte dames, heren, 

 

Sinds 2015 kent Gooi en Vechtstreek een Economic Board waarin regionale samenwerking tussen 

overheid, bedrijfsleven en onderwijs centraal staat. De Regionale Economische Uitvoeringsagenda van de 

Economic Board Gooi en Vechtstreek heeft geleid tot een duidelijkere focus in de samenwerking op de 

regionale economie. Voorbeelden hiervan zijn het project ‘Werkgelegenheid in de zorg’, de versterking van 
de positie van start-ups in de regio  maar ook was de Board initiatiefnemer van de Agenda Digitale 

Creatieve Industrie 2017-2019, die o.m. geleid heeft tot het programma Growth Matters. Daarnaast heeft 

de Board als adviseur en klankbord gefungeerd, onder andere voor het MIRT-onderzoek Oostkant 

Amsterdam, de doorontwikkeling van Toerisme Gooi en Vecht, de werkgeversdienstverlening, de 

Regiodeal en het Werkplan Werklandschappen. 

 

De thema’s van deze tijd; digitalisering, circulariteit, energietransitie, zorg en welzijn hebben  
grote impact op de economie, onderwijs en  bedrijfsleven. We constateren dat het betrekken van 

ondernemers en bedrijven bij deze onderwerpen van grote meerwaarde is. Om de genoemde thema’s 
goed op te pakken, is echter verbreding en intensivering van het debat én van de aanpak nodig. De tijd is 

rijp voor een  nieuwe manier van samenwerking met economische partners in regio Gooi en Vechtstreek.  

 

Ik denk dat wij er goed aan doen wanneer de huidige structuur van vergaderingen met een selecte groep 

actieve ondernemers  overgaat in een netwerkorganisatie waarbij thematische en inspirerende 

bijeenkomsten een grotere groep ondernemers bereiken.  Op deze wijze kunnen de opgaven waarvoor wij 

als regio staan ook door een grotere groep ondernemers en kennisinstellingen gedeeld en gedragen 

worden.   

 

Ik ben benieuwd of een dergelijke aanpak u aanspreekt en rondom welke thema’s u met andere 
stakeholders uit de triple helix bijeen wil komen. Ik verneem heel graag op welke wijze u mee blijft  

denken en werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en innovatieve economie in regio Gooi en 

Vechtstreek. Met uw ideeën kunnen wij vervolgens gezamenlijk aan de slag gaan.  

 

Ik wil u vragen om uw ideeën over de voortzetting van de samenwerking te delen met de 

programmacoördinator economie & innovatie van de regio Gooi en Vechtstreek, Anouk Pols. Haar 

contactgegevens staan bovenaan deze brief.  Met uw gebundelde reacties kunnen wij gezamenlijk 

toewerken naar een nieuwe, verbrede samenwerkingsvorm.  
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Uiteraard kunt u mij ook benaderen naar aanleiding van de voorstellen in deze brief. Ik zie uit naar een 

andere, maar zeker zo vruchtbare samenwerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Pieter Broertjes 

Voorzitter Economic Board Gooi & Vechtstreek 

 


