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Trots op onze Raad van Advies
Sinds deze week heeft UtrechtInc een Raad van Advies. Directeur Jorg Kop: "We zijn trots dat we
met deze vijf leden kunnen sparren over onze lange termijn doelstellingen." 

De RvA geeft advies over het jaarplan en de begroting en stelt kennis, ervaring en eigen netwerk
beschikbaar. "Ook als klankbord kunnen zij meedenken over ons beleid om nog meer startups
groot en succesvol te maken", vult Jorg aan.

Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, zit deze raad
voor. "UtrechtInc doet fantastisch werk in het adviseren en ondersteunen van startende
ondernemers. Ondernemerschap zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten worden vertaald naar
innovatieve ideeën die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen."

Hieronder stellen we de RvA van UtrechtInc voor:
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Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht
Voorzitter van Raad van Advies UtrechtInc 
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OVER UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups
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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Onafhankelijk lid
Voormalig MD NPM Capital
Voorzitter Raad van Toezicht Utrecht Science Park

Sigrid Johanisse

Onafhankelijk lid
Director Startup Delta

Over UtrechtInc

UtrechtInc is de bedrijfsincubator van Universiteit Utrecht, UMCU Utrecht en Hogeschool Utrecht.
UtrechtInc heeft tot doel om wetenschappers en alumni van deze kennisinstellingen en andere
startende ondernemers te helpen met het starten van hun bedrijf. UtrechtInc heeft daarvoor
kantoren en andere faciliteiten ter beschikking op Utrecht Science Park. In 2015 is UtrechtInc door
UBI gekozen tot #6 beste incubator van Europa en #11 beste incubator van de wereld.

We believe ambitious entrepreneurship is essential for turning knowledge into innovations that
contribute to a healthy society.UtrechtInc builds healthy companies.
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