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Van de wethouder 
Op de valreep van 2012 de vierde Nieuwsbrief 
Veenendaal ICT-centrum. De dagen rond de 
jaarwisseling bieden altijd wat extra gelegenheid om te 
reflecteren en vooruit te kijken. En dat doe ik met een 
tevreden gevoel, want er is veel tot stand gebracht op 
ICT gebied in het afgelopen jaar. Maar die tevredenheid 
vloeit eigenlijk nog meer voort uit het besef dat wij als 
gemeente hier niet alleen in staan, maar dat 
verschillende partijen in de samenleving zich hiervoor 
gemeld en bij ons aangesloten hebben. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de bedrijven en partijen die 
zich met ons verenigd hebben in het ICT-Platform Veenendaal, de denktank voor ontwikkelingen op 
ICT-gebied waar we ruim een jaar geleden mee gestart zijn. Tezamen met de voormannen van een 
zestal Veense ICT-bedrijven, de Bedrijvenkring Veenendaal en de Stichting ICT-Valley bespreken we 
hier tweemaandelijks ontwikkelingen die voor Veenendaal ICT-centrum van belang kunnen zijn en 
deze bijeenkomsten worden telkens trouw bezocht. Verder noem ik hier ook de stichting Promotie 
Veenendaal, die al vanaf de geboorte van ‘Veenendaal ICT-centrum’ een enthousiaste bijdrage heeft 
geleverd.  
De Ontwikkeling en Profilering van Veenendaal als ICT-centrum, een koers waar we 2 jaar geleden 
nadrukkelijk op ingezet hebben, blijkt zo op een breed draagvlak te kunnen rekenen en veel 
enthousiaste aanhangers op de been te brengen. En dat stemt tot tevredenheid. 
 
Alvorens met u even op reis te gaan langs de gerealiseerde ontwikkelingen in 2012 en de zich 
aftekenende ontwikkelingen voor 2013 wil ik u hier allereerst een goede Kerst en een goed en gezond 
2013 toewensen. 2013: het derde jaar van Veenendaal ICT centrum. Ik heb er het volste vertrouwen 
in dat wij hiervoor in dat nieuwe jaar ook weer de handen ineen kunnen slaan met de vele 
enthousiaste partijen die Veenendaal, net als wij, een warm ICT-hart toedragen! 
 

Wij houden u ook in dit 
nieuwe jaar weer door middel 
van nieuwsbrieven op de 
hoogte van de ontwikkelingen 
rond Veenendaal ICT-
centrum. En ik nodig u uit ook 
regelmatig een kijkje te 

nemen op de gemeentelijke website 
www.veenendaal.nl,  en haar speciale ICT-pagina. 



Wat bracht 2012?  
 
Na een wat minder 2011, waarin als gevolg van het kwakkelende economische tij, de 
werkgelegenheid ook in de ICT-sector in Veenendaal terugliep, gaf 2012 gelukkig weer een herstel en 
lichte groei  van de werkgelegenheid in de ICT sector  te zien (november 2012: 2.212 arbeidsplaatsen / nov. 

2011: 2.200). Hopelijk weten ook de overige economische sectoren dit herstel te volgen in 2013, want 
over de brede linie gaf het totaal aantal arbeidsplaatsen in Veenendaal in 2012 nog een afname te 
zien (nov 2012: 28.650 arb. plaatsen / nov. 2011: 29.303). 

   
Ontwikkelingen op ICT gebied 
Dat de ICT-sector weer de weg van groei is ingeslagen was ook te horen in het ICT Platform 
Veenendaal, waar ontwikkelingen en ideeën over de Ontwikkeling en Profilering van Veenendaal als 
ICT-centrum worden besproken. Dit platform (waarin de leidinggevenden van diverse bedrijven en 
organisaties zitting hebben) dient als klankbord voor de gemeente. Hier worden ideeën en 
ontwikkelingen op ICT gebied besproken. Zo kon hier ook vernomen worden dat vrijwel alle bedrijven 
in de ICT-sector weer in toenemende mate schaarste aan ICT personeel ervaren. Dit Platform is eind 
2011 opgericht en komt met een tweemaandelijkse frequentie bij elkaar. Het Platform blijkt in een 
behoefte te voorzien en mag op een trouwe opkomst rekenen.  
 
Veenendaal ICT-centrum kan inmiddels ook in de Food Valley regio  op brede erkenning rekenen. 
Werd er twee jaar geleden nog met een fronsen van de wenkbrauwen gereageerd op ‘Veenendaal 
ICT-centrum’, tegenwoordig wordt dit niet vreemd meer gevonden. Gesteld kan worden dat 
Veenendaal geaccepteerd wordt als ICT-centrum en dat door een breed scala aan partijen. De al 
eerder genoemde ICT Marktplaats Food Valley is hier een sprekend voorbeeld van: ook voor de 
Wageningen UR is Veenendaal een geaccepteerde ICT-partner. 
 
2012 stond in het teken van een breed scala aan ontwikkelingen. Deels hebben we u hierover al 
geïnformeerd in eerdere nieuwsbrieven. 

• Sinds eind 2011 onderzoeken ROC A12, hogeschool NOVI en de gemeente Veenendaal de 
mogelijkheden om te komen tot een maatwerk ICT-opleiding  in Veenendaal: de 
zogenaamde ‘Associated degree’ (Ad)-ICT-opleiding. Maatwerk in twee opzichten: afgestemd 
op de behoefte van lokale en regionale bedrijven, en: een completer ICT-onderwijsaanbod in 
de regio Ede - Utrecht (Ede niveau 4, Veenendaal niveau 5 en Utrecht niveau 6). 

 
• ICT vindt in Veenendaal ook zijn weg in het zogenaamde ‘Nieuwe Winkelen’ . Het Nieuwe 

Winkelen in Veenendaal is in 2011 gestart als een pilot-project van het Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel (HBD). HDB maakt zich sterk voor het succesvol integreren van nieuwe ICT-
technieken (internet, smartphones, QR-codes) in het fysieke kooppatroon van consumenten.  
Het nieuwe winkelen in het centrum van Veenendaal is 
sinds november 2012 nog gemakkelijker geworden door 
de invoering van ‘free Wifi’  in de binnenstad.  

 
In Veenendaal is ook het landelijk informatiecentrum 
Het Nieuwe Winkelen gevestigd. Voor meer informatie 
zie  www.hetnieuwewinkelen.org. 
 
 

 
• BedrijvenKring Veenendaal en gemeente bekijken gezamenlijk ook of het wenselijk en 

mogelijk is om in Veenendaal te komen tot een ICT-Community-gebouw . Hier kunnen 
bedrijven elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en onderzoek (laten) doen. Ook kunnen hier 



(startende) bedrijfjes een onderdak vinden. Er komt een verkenning waarbij ook ZZP-
Veenendaal betrokken is. 

 
 

• In 2012 ging ook de Stichting ICT Valley  van start, een initiatief van de Veenendaalse ICT-
bedrijven One4marketing, Valkencompany en SB Groep, de BedrijvenKring Veenendaal en de 
stichting Promotie Veenendaal. Deze stichting (die geboren is op één van de eerste ICT-
borrels) richt zich op het creëren van een ‘virtuele marktplaats’ waar vraag en aanbod op ICT-
gebied in brede zin bij elkaar gebracht konden worden en waarop bedrijven zich zouden 
kunnen profileren. Meer over de Stichting ICT Valley kunt u lezen op www.ictvalley.nl. 

 
Activiteiten op ICT gebied 
De ICT-Award , die uitgekeerd wordt tijdens het jaarlijkse Business Event Veenendaal, is dit jaar voor 
de tweede keer meegenomen door een lid van het ICT-Platform: na Info Support vorig jaar was dit 
jaar HUPRA de gekozen winnaar.  
 

 
Naast de virtuele marktplaats van de stichting ICT 
Valley, worden er ook fysieke marktplaatsen 
georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de ICT 
Marktplaats Food Valley , die op 29 november 2012 
voor het eerst plaats vond bij Wageningen UR. Deze 
is georganiseerd door de gemeente Veenendaal en 
de Wageningen UR gezamenlijk. 
De centrale vraag was: “Wat kan Wageningen UR 
en FoodValley betekenen voor ICT-centrum 
Veenendaal en omgekeerd”.  
Velen waren geïnteresseerd in een antwoord op die 

vraag. Het seminar was twee weken voor sluiting van de inschrijving al ’vol’. Het aantal aanmeldingen 
overschreed de verwachting van 100 ruim: er kwamen 150 deelnemers. Binnenkort kunt u op 
www.veendaal.nl/ICT-centrum de resultaten lezen. Gezien de gebleken belangstelling en 
enthousiasme gaan we zeker een vervolg op deze Marktplaats organiseren. 
 
Het regionale zakenmagazine ‘Vallei Business’  heeft in het novembernummer ‘Veenendaal ICT-
centrum’ centraal gesteld. Hierin is ICT-centrum Veenendaal vanuit diverse invalshoeken uitgebreid 
geportretteerd. 
 
De ICT-borrel Veenendaal , met als motto ‘Bier & Bitterballen’ is inmiddels uitgegroeid tot een 
gewaardeerd evenement dat één keer per kwartaal plaatsvindt en waar ICT bedrijven van allerlei 
soorten en omvang elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen treffen. De eerstvolgende ICT borrel is 
op 28 februari 2013. Men kan zich gratis aanmelden via 
http://www.facebook.com/events/calendar#!/events/506197392746322/ 
 
 
Wat brengt 2013? 
 
In januari pakken we de draad weer op met de eerste van een vijftal bijeenkomsten van het ICT-
Platform  Veenendaal. In het eerste overleg gaan we dan ook in gesprek met de mensen van de in 
september te starten ICT-Ad-opleiding , om er voor te zorgen dat deze optimaal aansluit bij de 
behoeften van het Veense ICT-bedrijfsleven. 
Ook gaan we verder met het onderzoek naar de mogelijkheden van het ICT-Community-gebouw en 
gaan we nadrukkelijk aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden om ook in Veenendaal 



een zogenaamde ‘Steve Jobs-school ’ van de grond te krijgen. Vanuit de gemeenteraad is onze 
aandacht voor dit initiatief gevraagd dat begin 2012 door ‘o4nt’ -‘onderwijs voor een nieuwe tijd- is 
opgestart. O4nt streeft vernieuwing van het onderwijsbestel na en ziet grote kansen voor een nieuw 
type onderwijs en scholing waarin de iPad centraal staat en onderwijs permanent beschikbaar is. In dit 
kader is een netwerk ontstaan waarin enkele honderden enthousiastelingen uit de onderwijswereld, de 
wereld van de ICT etc. actief zijn. Eind 2012 is het schoolmodel voor de nieuwe Steve Jobsschool 
door o4nt gelanceerd en begin 2013 wordt gestart met een vijftal pilots in plaatsen als Amsterdam en 
Almere. 
 
Tot slot, RTL7 heeft Veenendaal ICT-centrum ontdekt en vindt dit gegeven de moeite waard om 
Veenendaal te portretteren in de nieuwe reeks ‘Regio Business Magazine’.  
 
En natuurlijk blijven er de ICT-borrels , de graag bezochte gelegenheden voor ICT-ers van alle rangen 
en standen, waar men elkaar laagdrempelig kan treffen. 
  
Kortom: er gloort weer het nodige in het ICT-verschiet en we blijven aan de weg timmeren, hopelijk 
wederom met veel enthousiasme bij betrokken partijen. Volg ons op www.veenendaal.nl,/Veenendaal-
ICT-centrum.  
 
We besluiten met u allen nogmaals prettige feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen en  
 

TOT IN 2013! 
 

 
  
 
Abonnee worden 
Bedoeling is om één keer per kwartaal een 'Nieuwsbrief Veenendaal ICT-centrum' uit te brengen. 
Deze wordt op de gemeentelijke website geplaatst. Als u de nieuwsbrief ook toegestuurd wilt krijgen, 
dan kunt u zich hier als abonnee aanmelden. 
Mocht u, als bedrijf, vermeldenswaardige feiten hebben, laat ons dat dan weten. Waar mogelijk 
nemen we deze graag op in een volgende ICT nieuwsbrief .   
 
 
Contact  
Hebt u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met projectcoördinator Ton Westerhof. 
Zijn emailadres is: ton.westerhof@veenendaal.nl. Zijn telefoonnummer is: 0318 - 53 83 22.  
 


