Extra hulp voor ondernemers in regio Utrecht
Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA
voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collegaondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt
hen belangeloos. Nu is die hulp dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht
uitgebreid.
Ondernemers die als gevolg van corona voor nieuwe uitdagingen komen te staan, kunnen
terecht bij URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Een team ondernemers en
experts kan een klankbord bieden en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden.
Soms is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen.
URECA kan dan een adviestegoed geven. Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten
van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.
Neem contact op met URECA kennisteam
Hoe dat werkt? Het begint met de vraag van de ondernemer. Dus heb je als ondernemer uit
de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit?
Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Of heb je behoefte aan een
persoonlijk gesprek over de toekomst van je bedrijf door corona?
Neem contact op met het kennisteam van URECA. Samen met hen kun je kijken met welke
expertise je het beste geholpen bent.
Ondernemers steunen elkaar
Al tientallen ondernemers wisten de afgelopen weken hun weg naar URECA te vinden. Ze
hadden bijvoorbeeld vragen over de bestaande overheidsregelingen. Of behoefte aan een
persoonlijke sparringsessie over de toekomst van hun bedrijf. Ze stelden hun vragen via het
online platform en kwamen zo in contact met het kennisteam van URECA. Dat team bestaat uit
andere ondernemers en experts uit de regio die belangeloos hun hulp aanbieden.
Wat is URECA?
Veel ondernemers in de regio Utrecht voelen het economische effect van het coronavirus.
Daarom hebben regionale bedrijven, gemeenten en provincie Utrecht aan het begin van de
coronacrisis de handen ineengeslagen. Dat doen ze onder de naam Utrecht Region
Economische Corona Alliantie (URECA). Samen leveren ze ondernemers en experts voor het
kennisteam, uit hun eigen organisaties en hun netwerk. Zo heeft URECA een enorm netwerk
van expertise over allerlei ondernemerskwesties in vele sectoren.
De partners binnen URECA
In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep
regionale partners samen: Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht,
VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
regio Utrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht
Marketing en Economic Board Utrecht. Kun je met je organisatie een nuttige bijdrage leveren?
Neem dan contact op met URECA. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.
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