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MYC - team up for impact
Het matchmaking event voor (toekomstige) startups 
en potentiële co-founders; in complementaire teams 
innovaties naar de markt en samenleving brengen.  

(Toekomstige) startups
E-Health, E-Climate, E-Learning 
Wetenschappelijk onderzoek met  
marktpotentie van onder andere 
Universiteit Utrecht, UMC Utrecht 
en Hogeschool Utrecht 
Innovatieprojecten met 
marktpotentie van onder andere 
RIVM, TNO en Climate-KIC 
Cleantech innovaties 

Ondernemend talent dat op zoek 
is naar kansrijke (toekomstige) 
startups, om als co-founder bij aan 
te sluiten 
Gespecialiseerd in bijvoorbeeld 
Business Development, Sales, 
Finance, Operations, IT en 
Marketing

Ondernemers

“Het zou jammer zijn als mooie ideeën en waardevol onderzoek niet tot  
uitwerking komen, omdat winnende teams elkaar niet kunnen vinden.”

Marcellien Breedveld, UtrechtInc

UtrechtInc en Climate-KIC selecteren innovaties met marktpotentie. Dit zijn 
(toekomstige) startups en projecten van pioniers, grote onderzoeksinstituten 
of universiteiten. Wat nog mist zijn (mede)ondernemers. Met dit event 
brengen wij beide partijen bijeen om kennis te maken en eventueel een team 
te vormen. Met als doel vanuit een prototype, publicatie of wetenschappelijk 
onderzoek een bedrijfstoepassing op te zetten.

Het MYC-event voor:

Ben jij als (toekomstige) startup of ondernemer op zoek naar een match? 
Meld je dan aan voor dit event en maak kennis met elkaar. 

utrechtinc.nl/myc
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Matchmaking
Voorafgaand aan 11 april geven 
wij inzicht in de aanmeldingen. Dit 
doen wij via een nieuwsbrief en een 
Netwerkapp.

Tijdens het event presenteren 
startups en onderzoekers hun 
proposities met een eigen stand op 
een informele markt. Potentiële co-
founders lopen rond en ontdekken 
in korte sessies of er een match is 
om als complementair teamlid aan te 
haken.

Via matchmakers, plenaire pitches 
en speeddaten maken jullie verder 
kennis met elkaar. 

Team
Na het event kun je samen met 
jouw match komen tot een 
samenwerkingsovereenkomst en 
bepalen jullie de toekomst. 

UtrechtInc en Climate-KIC kunnen 
jullie daarbij ondersteunen. Wij 
bieden startups toegang tot 
startkapitaal, kantoorfaciliteiten 
en een netwerk aan mentoren. In 
de startup programma’s werken 
teams versneld naar een schaalbaar 
business model, betalende klanten 
en werkend product. 
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Innovatieve ondernemers 
(CCO, CEO, CFO, CTO, CMO)

Startup, Onderzoek,  
Innovatieproject

Team

UtrechtInc / Climate-KIC 
programma’s

Climate-KIC 
CLEANTECH BUSINESS

LOUNGE



 
 
Startups  
Mis jij een co-founder in jouw startup team? 
 
Wetenschappelijke en innvatieprojecten  
Wil jij impact maken met een toepassing voor jouw  
onderzoek/project? En zoek jij daarbij een kartrekker  
om naar de markt te gaan? Of ken jij nog (andere)  
onderzoeksprojecten die ondernemers zoeken? 
 
Co-founders 
Wil jij juist jouw kennis, netwerk en competenties inzetten 
en een bedrijf succesvol maken?  
 

Meer informatie  
Heb je vragen? Laat het ons weten: 
 
UtrechtInc, Mare Derks  
mare.derks@utrechtinc.nl 
+31 (0)30 253 6169  
www.utrechtinc.nl

Climate-KIC Benelux, Eelco van IJken  
eelco.vanijken@climate-kic.org  
+31 (0)30 253 20 55 
www.climate-kic.org

Programma 11 april  
17:30 Inloop 
18:00 Welkom 
18:15 Matchmaking 
19:15 Netwerkborrel 
20:00 Einde

Locatie 
UtrechtInc & Climate-KIC  
HR. Kruytgebouw 
Padualaan 8, 1e etage 
3584 CH Utrecht

Partners
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Ook iets voor jou?

Meld je dan aan voor deze matchmaking via utrechtinc.nl/myc


