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https://www.co-teach.nl/
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https://jobon.nl/events/futurelab030-ontdek-je-digitalent/
https://www.theyoungdigitals.nl/
http://www.u-techcommunity.nl/
https://open.spotify.com/episode/7cRmnMIE1lxMVmWiSopppS?si=c9acb13d09644fb7&nd=1


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

https://tekkieworden.nl/
https://jobon.nl/events/futurelab030-ontdek-je-digitalent/
https://www.theyoungdigitals.nl/
http://www.u-techcommunity.nl/
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https://u-techcommunity.nl/nieuws/meer-ict-talent-in-de-regio-utrecht-door-utrecht-tech-community-en-itcareer-centre-utrecht-/
https://open.spotify.com/episode/7cRmnMIE1lxMVmWiSopppS?si=c9acb13d09644fb7&nd=1


 

• 

• 

• 

• 



 



Basisinfrastructuur Utrecht Tech Community   

        

      Jaar 1   Jaar 2 Totaal Toelichting 

Kosten Loonkosten p/u Uren    Uren        

Personeelskosten         
Personeelskosten hebben betrekking op alle zoals in het projectplan 
gedefineerde activiteiten in het werkpakket 

Directeur (1 FTE)   €       88,26  1720  €      151.800  1720  €       151.800   €      303.600  De directeur staat aan het hoofd van het kernteam en is een organisatorisch 
zwaargewicht om ervoor te zorgen dat de stichting binnen twee jaar 
zelfvoorzienend is. De kosten komen tot stand o.b.v. een bruto jaarloon voor 
1 FTE van €100.000 euro. Deze post kan ook op ZZP basis ingevuld kunnen 
worden . 

Projectmedewerker (0,8 FTE)  €       36,41  1376  €        50.094  1376  €         50.094   €      100.188  Ondersteuning van de werkzaamheden van de directeur-bestuurder. O.b.v 
bruto jaarloon voor 0.8 FTE van 33000.  

Secretariaat (0,6 FTE)   €       26,48  1032  €        27.324  1032  €         27.324   €        54.648  Administratieve ondersteuning o.b.v bruto jaarloon voor 0.6 FTE van 18000. 

         

Communicatieplan en Branding strategie (WP 1.3)         
Promotie & PR materiaal 

  
 €        15.000  

 
 €         15.000   €        30.000  Voor het op de kaart zetten van de Utrecht Tech Community onder alle 

spelers in het Utrechtse Ecosysteem om nieuwe deelnemers aan te trekken 
voor projecten en als lid. 

Digitaal platforms 
  

 €        20.000  
 

 €         20.000   €        40.000  Digitaal platform om te communiceren over projecten en stakeholders aan 
elkaar te verbinden 

         

Ontwikkelbudget individuele projecten (WP 1.2)         
Stimulering (onderzoek, projectontwikkeling,  businesscases) 

  
 €        25.000  

 
 €         25.000   €        50.000  Het doel is om nieuwe iniatieven m.b.t. mismatch arbeidsmarkt te 

ontwikkelen in het Utrechtse. Daarvoor is er wat handgeld om projecten van 
start te laten gaan.  

         

EFRO Programma management (WP 1.4)        
Het EFRO programma management van het totale project wordt nadat de 
stichting UTC is opgericht overgedragen aan de stichting 

Projectleider (0.2 FTE)  €       61,78  336  €        20.758  344  €         21.252   €        42.010  O.b.v bruto jaarloon voor 0.2 FTE van 14000 

Administratie (0.2 FTE)  €       26,48  336  €          8.896  344  €           9.108   €        18.004  O.b.v bruto jaarloon voor 0.2 FTE van 6000 

 



 

Financieel management (0.2 FTE)  €       35,30  336  €        11.862  344  €         12.144   €        24.006  O.b.v bruto jaarloon voor 0.2 FTE van 8000 

Publicatie & Promotie     €          2.500    €           2.500   €          5.000  
Voor het geven van ruchtbaarheid en communiceren over dit EFRO 
programma.  

         

Totaal kosten      €      333.234     €       334.222   €      667.456   

         

Cofinanciering               

Dekking projectkosten         

Cofinanciering gemeente Utrecht    €      150.000    €       150.000   €      300.000   

         

Totaal cofinanciering      €      150.000     €       150.000   €      300.000   

         

Aanvraag REACT EU               

Totaal bedrag REACT EU    €      183.234    €       184.222   €      367.456   

Percentage aanvraag t.o.v. totaal kosten      55%  

 



 



 

 



 


