
News Blog

UtrechtInc maakt impact 
Eind 2015 is UtrechtInc door UBI uitgeroepen tot 11e beste universiteitsincubator in de wereld.
Vandaag maakt de Utrechtse incubator meer van haar resultaten bekend. Het aantal
ondersteunde startups sinds 2009 staat op 138. In 2015 hadden deze startups gezamenlijk € 52
miljoen omzet en creëerden zij 740 banen. 

UtrechtInc gelooft dat ondernemerschap essentieel is om kennis en ideeën om te vormen tot
innovaties die bijdragen aan een gezonde samenleving. UtrechtInc directeur Jorg Kop: "Wij
ondersteunen die innovatieve ondernemers bij het maken van impact. En dat doen wij succesvol;
68% van alle 138 startups is in 2015 actief."

Meer resultaten in 2015

In 2015 telt UtrechtInc 34 startups in huis en 60 succesvol uitgevlogen bedrijven (graduates).
Deze bedrijven haalden in zes jaar totaal € 194 miljoen aan investeringen op. Naast
faciliteiten netwerk kunnen ondernemers ook bij UtrechtInc terecht voor groeikapitaal. Het Rabo
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Pre-seed Fund heeft inmiddels voor in totaal € 2,9 miljoen aan leningen verstrekt aan 81 startups.

UtrechtInc

UtrechtInc is de incubator van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht en
ondersteunt onderzoekers, alumni en ondernemers bij het succesvol opzetten van hun bedrijf. In
het startup programma werken zij in korte tijd toe naar een schaalbaar business model, betalende
klanten, complementair team en werkend product. UtrechtInc biedt naast inhoudelijke
acceleratieprogramma’s ook nanciering, kantoorruimte, coaching en een startup community.

Aanmelden

Meld je aan voor de startup programma's die in augustus 2016 starten.

Bron resultaten

Survey onder startups en graduates van UtrechtInc.
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OVER UTRECHTINC

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