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Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht draagt bij 
aan duurzame inzetbaarheid en inspiratie van hoogopgeleide professionals. Ons onderwijs en aanbod 
kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak en de beste docenten uit de universiteit, het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Daarnaast bieden we een op professionals toegespitst 
interactief onderwijsprogramma, een kleinschalige leeromgeving, interactie met toponderzoekers en het 
creëren van relevante netwerken.
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‘ De regionale 
economie is 
een levend 
netwerk van 
onderne-
mers.’

— prof. dr. Erik Stam

INTRODUCTIE
De masterclass Entrepreneurial Ecosystems is ontworpen om regi-
onale leiders in de publieke en private sector het perspectief, de 
methodologie, en praktische instrumenten te geven die nodig zijn 
om entrepreneurial ecosystems te realiseren die welvaart in de re-
gio stimuleren.

Ondernemerschap – het herkennen en realiseren van kansen voor 
innovatie – is een van de belangrijkste mechanismen voor econo-
mische ontwikkeling. Ondernemen doe je niet alleen en het succes 
is sterk afhankelijk van de context waarin nieuwe initiatieven wor-
den ontplooid. Een ecosysteem waarin de noodzakelijke actoren en 
factoren aanwezig zijn en goed op elkaar afgestemd zijn, is nodig 
om productief ondernemerschap te laten floreren. Zo’n ecosys-
teem voor ondernemerschap omvat het geheel aan van elkaar af-
hankelijke actoren en factoren die zodanig gecoördineerd worden 
dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken in een bepaal-
de regio. 

Goed functionerende instituties worden algemeen erkend als be-
langrijke condities voor economische ontwikkeling. Deze instituties 
bepalen samen met de fysieke infrastructuur en effectieve vraag de 
randvoorwaarden voor economisch handelen in de systeemele-
menten netwerken, leiderschap, financiering, talent, kennis en in-
termediaire diensten. Als dit allemaal op orde is, zijn de optimale 
omstandigheden gerealiseerd voor actoren die ervoor zorgen dat 
productiefactoren op een waardevolle manier worden ingezet, en 
uiteindelijk welvaart gecreëerd kan worden.

Ons team zal de unieke sterktes en zwakten van uw regionale eco-
systeem analyseren, om met u beleid te ontwerpen en te imple-
menteren in uw regio. U zult in staat worden gesteld om impact te 
maken door onderdelen zoals: 
• Diagnose van het ecosysteem
• Dialoog met stakeholders
• Selectie van beleidsdoelen
• Selectie van beleidsinstrumenten
• Implementatie van beleid
• Impact evaluatie

LEERDOEL
De Masterclass Entrepreneurial Ecosystems geeft u: 
• De nieuwste perspectieven in de ontwikkeling van entrepre-

neurial ecosystemen;
• Begrip van de aard van ondernemerschap en een onderne-

mende houding;
• State-of-the-art beoordelingsmethodologieën en praktische in-

strumenten;
• Inzicht in beleidsprocessen en mogelijke interventies;
• De meest relevante casussen van beleid in Nederlandse re-

gio’s en internationaal.

DOELGROEP 
Deze Masterclass is ontworpen voor regionale leiders en aanjagers 
in de publieke en private sector, zoals programmadirecteuren, pro-
grammamanagers en anderen die betrokken zijn bij het ontwikke-
len en verbeteren van entrepreneurial ecosystems in hun stad of 
regio. Door de masterclass komt u in een netwerk, waarmee u 
waardevolle kennis en ervaringen uitwisselt.

‘Beter inzicht in de eigen regio, 
voor beter beleid’
— Prof. dr. Erik Stam

PROF. ERIK STAM

Erik Stam is hoogleraar Strategie, Organisatie 

en Ondernemerschap aan de Utrecht Universi-

ty School of Economics. 

Hij is een wereldwijde autoriteit op het gebied 

van onderzoek naar entrepreneurial ecosys-

tems. Daarnaast is hij veelvuldig adviseur van 

lokale, regionale, nationale en internationale 

overheden en ondernemerschapsorganisaties. 
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DE ESSENTIE

De Masterclass Entrepreneurial Ecosystems 
is ontworpen om regionale leiders in de pu-
blieke en private sector het perspectief, de 
methodologie, en praktische instrumenten 
te geven die nodig zijn om entrepreneurial 
ecosystems te realiseren die welvaart in de 
regio stimuleren.

DOELGROEP

Deze masterclass richt zich op regionale lei-
ders en aanjagers in de publieke en private 
sector zoals programmadirecteuren, pro-
grammamanagers en anderen die betrokken 
zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van 
entrepreneurial ecosystems in hun stad of 
regio.

BASISKENNIS

Geen specifieke voorkennis vereist.

AANMELDEN

Aanmelden kan via onze website 
www.uu.nl/executive/ee of neem voor meer 
informatie contact op met de projectassisten-
te, 030 253 9088, 
executiveonderwijs.rebo@uu.nl

DUUR

4 bijeenkomsten van een halve dag. Daar-
naast krijgt elke deelnemer gratis toegang tot 
de jaarlijkse Entrepreneurial Ecosystem dag.

DATA 

30 augustus, 18 oktober, 
15 november 2018, 17 januari 2019.
Tijd: 15.00 - 20.00 uur.

STUDIEBELASTING

Naast de bijeenkomsten bent u ca. 2-4 uur 
kwijt aan voorbereiding en opdrachten.

LOCATIE

De onderwijsbijeenkomsten vinden plaats op 
in de binnenstad van Utrecht.
Op deze locatie maken we gebruik van goed 
uitgeruste onderwijsruimten.

KOSTEN

De kosten voor deelname bedragen: 
€ 2.200,- (BTW vrijgesteld). Dit bedrag is inclu-
sief analyse van de eigen regio, 
cursusmateriaal en consumpties.

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certifi-
caat van deelname.

Entrepreneurial ecosystems     
in één oogopslag

FACTSHEET

Birch Consultants
Silicon Valley, Brainport, Food Valley; het zijn succesvolle regio’s. Het zijn ook de 
aansprekende voorbeelden voor kennisinstellingen, overheden en bedrijven die 
werken aan een onderscheidend regionaal ecosysteem. Hun geheim? Een duidelij-
ke visie, parallelle belangen, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draag-
vlak. In ecosystemen veranderen partners niet hun strategie en doelstellingen; wel 
vullen ze die anders in.  

Jan Peter van den Toren, werkzaam bij Birch Consultants, is als gespreksleider bij 
het programma betrokken.

Platform 31
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. Ze ver-
binden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot 
een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag 
kunnen. De oplossingen houden ze niet voor zichzelf: iedereen profiteert mee van 
de resultaten.

Amsterdam Economic Board
De Amsterdam Economic Board bestaat uit 25 vooraanstaande bestuurders van 
kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en 
burgemeesters uit de Metropoolregio Amsterdam. Samen formuleren ze de strate-
gie voor de Metropool van de toekomst.

Economic Board Utrecht
Als EBU geloven wij dat we de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de 
regio Utrecht kunnen vertalen naar meer banen en investeringen. Dit vraagt inten-
sieve samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Als EBU 
vormen we daarom in het Get Connected netwerk coalities tussen betrokken partij-
en. Voor het versterken van bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het 
ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Deze masterclass is ontworpen in samenwerking met de volgende program partners.
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DAG 1

15.00-18.00 uur

Introductie en Ondernemerschap
prof. Erik Stam (Universiteit Utrecht)
Ruben Nieuwenhuis (StartupAmsterdam)
Maurice Bakker (HollandStartup)

18.00-19.00 uur
Lichte maaltijd

19.00-20.00 uur
Discussie deelnemers

DAG 2

15.00-18.00 uur

Bedrijfsleven
Harry van Dorenmalen (vml. IBM Europe)
Bernard Wientjes (VNO-NCW)

18.00-19.00 uur
Lichte maaltijd

19.00-20.00 uur
Discussie deelnemers

DAG 3

15.00-18.00 uur

Governance
Ton van Mil (Economic Board Utrecht)
prof. Martijn Groenleer (Universiteit van Tilburg)

18.00-19.00 uur
Lichte maaltijd

19.00-20.00 uur
Discussie deelnemers

DAG 4

15.00-18.00 uur

Afsluiting
prof. Erik Stam (Universiteit Utrecht)

18.00-19.00 uur
Lichte maaltijd

19.00-20.00 uur
Discussie deelnemers
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Programma 
Masterclass

Het programma kent een mix van wetenschap en praktijk, van kennis opdoen en toepassen. Er 
is veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek van regio’s binnen en buiten Nederland, en van 
de eigen regio. In het programma komen zowel sprekers uit de publieke sector alsook uit de 
private sector.

30 AUGUSTUS 2018

18 OKTOBER 2018

15 NOVEMBER 2018

17 JANUARI 2019


