
 

 

Overleeft mijn bedrijf 2030?  
 
Overleeft mijn bedrijf 2030? Een prikkelende titel die ondernemers en overheden 
bijeenbracht om gezamenlijk te kijken wat er met het oog op 2030 voor 
verandering gaat zorgen in de verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug.  
 
In de eerste werksessie “scenarioplanning”, dat onderdeel uitmaakt van het Innovatietraject 
verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug, legde Stefan Hartman van CELTH uit dat toekomst 
voorspellen erg lastig is. Daarom maken we toekomstscenario’s. Toekomstscenario’s die gebaseerd 
zijn op wat de deelnemers aan de werksessie zien als kernonzekerheden: trends en ontwikkelingen 
die van grote impact zijn op hoe de verblijfsrecreatie er in de toekomst uitziet maar waarvan we nog 
niet precies weten hoe het uitpakt in de toekomst. Juist door ons te richten op deze 
kernonzekerheden kunnen overheden en ondernemers zich beter voorbereiden op wat de toekomst 
gaat brengen.  
 
Allereerst brainstormden de deelnemers over trends en ontwikkelingen die, met het oog op 2030, 
voor verandering gaan zorgen. Zo werden niet alleen trends als vergrijzing, maar ook ruimtegebrek 
en onafhankelijkheid van energievoorziening genoemd. Al deze ontwikkelingen werden geclusterd, 
waarna uiteindelijk aan de deelnemers de vraag werd gesteld om hoeveel invloed hebben deze 
ontwikkelingen nu op de verblijfsrecreatie van de Utrechtse Heuvelrug. Tot slot mochten de 
deelnemers aangeven welke ontwikkelingen onzekere uitkomsten hebben.  
 
In de tweede werksessie op 6 november in Kasteel Groeneveld hebben ondernemers en overheden 
gezamenlijk de wenselijkheden en onwenselijkheden van de scenario’s bekeken. Daarbij werd 
gebrainstormd over de acties die nodig zijn en bij wie de bal ligt om deze acties op te pakken. Zo 
zouden de deelnemers bij het scenario van de arbeidsmarkt de samenwerking willen zoeken met het 
onderwijs. Ook zou er volgens de deelnemers moeten worden gekeken naar het bundelen van 
werkzaamheden. 
 
Het innovatietraject is met deze twee werksessies niet afgerond, de eerste stappen zijn pas net 
gezet. De komende periode gaat CELTH aan de slag met het uitwerken van strategische keuzes en 
onderzoeken we hoe we samen kunnen komen tot een vitale verblijfsrecreatie op de Utrechtse 
Heuvelrug. In 2019 starten we het vervolg traject met concrete acties en plannen om ons voor te 
bereiden op de toekomst. 
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