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Zes nieuwe startups bij UtrechtInc
Met zes nieuwe startups in huis is incubator UtrechtInc nu 34 startups rijk. Boekzorg,
2daysmood, DialogueTrainer, EdutainmentGames, Faqta en Your Next Concepts zijn
geselecteerd voor de negende lichting van startup programma de Pressure Cooker. 

Na een intensieve Kick O  van twee weken introduceren de nieuwe startups zich vandaag met
hun pitch voor de hele UtrechtInc community. Faqta: “Deze omgeving met andere ondernemers in
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‘hetzelfde schuitje’ geeft energie. Vanuit hier vormen we de komende maanden onze propositie om
tot een succesvol bedrijf.”

Slim ondernemen

UtrechtInc begeleidt op het Utrecht Science Park startups met een innovatie voor de samenleving
naar de markt. “Je wordt hier continue geprikkeld door kennis, advies en kritische vragen”, legt
deelnemer Casper van Schuppen van Your Next Concepts uit. “Ervaren ondernemers, mentors,
investeerders, experts. Het netwerk van UtrechtInc biedt ons inzichten voor slim
ondernemerschap.” Ronald Wissink is Managing Partner van Value Creation Capital en een van de
mentors die gekoppeld wordt voor coaching aan de pioniers. “UtrechtInc is erin geslaagd om zes
veelbelovende startups aan te trekken, waarvan de helft zich richt op educatie. Wat mij betreft is
het niveau weer hoger dan vorig jaar.”

Dit zijn de zes nieuwe startups bij UtrechtInc

Boekzorg | Digitaal platform waar de consument makkelijk een zorgverlener kan zoeken,
vergelijken en boeken. | Founders: Martijn Stalenhoef, Gerben Boot en Jorn de Koning | Link met
HU
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Faqta | De Net ix voor het basisonderwijs; een avontuurlijk programma voor talentontwikkeling en
kennis van de wereld voor groep 3 tot en met 8, voor school en thuis | Founders: Anouk
Binkhuysen en Jan van Wonderen
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Your Next Concepts | Academy Attendance biedt opleidingen realtime (aanwezigheids)informatie
om het hoger onderwijs te verbeteren | Founders: Gijs Bootsen, Peter Boot en Casper Schuppen |
Link met UU
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EdutainmentGames | Educatieve rekengame voor een hoger leerrendement van leerlingen in
primair onderwijs | Founders: Tommie Wildschut en Jeroen Verloop | Link met UU, HU, HKU

2daysmood | Meet voor organisaties de tevreden- en betrokkenheid van personeel door het
dagelijks verzamelen van feedback via een korte interactie en het aanbieden van overzichtelijke
rapporten | Founders: Jan Pronk en Menno Wielbouwer
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OVER UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups

DialogueTrainer | Online tool waarmee studenten en professionals kunnen oefenen met een
virtuele gesprekspartner | Founders: Michiel Hulsbergen, Henk van Zeijts en Prof. Johan Jeuring |
Link met UU

Over UtrechtInc

Bedrijfsincubator UtrechtInc ondersteunt – op het Utrecht Science Park – ondernemers en
onderzoekers bij het succesvol opzetten van hun (IT) bedrijf. In het startup programma werken zij
versneld naar een schaalbaar business model, betalende klanten en werkend product. UtrechtInc
heeft inmiddels 150 startups ondersteund en biedt naast inhoudelijke programma’s ook

nanciering, kantoorruimte, coaching en een startup community. UtrechtInc werkt nauw samen
met o.a.Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en Rabobank Utrecht.

Meer informatie

Voor vragen, een interview (met de zes startups) of meer informatie:

Elina Schäfer | Marketing & Communicatie | elina@utrechtinc.nl | 030 253 6169

Fotograaf: Shody Careman.
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during their rst years of existence. We have created an ecosystem for startups to
build innovative products, develop teams, attract funding and grow a successful
business. Since 2009 we have supported and guided over 100 startups in Utrecht.
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