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Wetenschap vindt via UtrechtInc weg
naar samenleving
Na 4 maanden van begeleiding bij UtrechtInc presenteerden op 19

januari zes startups voor een onafhankelijke jury en publiek. Vijf

startups, voornamelijk afkomstig van Universiteit Utrecht en UMC

Utrecht, krijgen nu toegang tot het vervolgprogramma en de

mogelijkheid tot startkapitaal van € 18.000.

Het belang van ondersteuning aan startups wordt gisteren onderschreven door

Prins Constantijn tijdens zijn bezoek aan de incubator en in de brief van

staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer. UtrechtInc directeur Jorg

Kop: “We zetten ons in om slimme ideeën en wetenschappelijk onderzoek via

ondernemerschap toegankelijk en toepasbaar te maken voor de samenleving.

Deze startups zijn praktijkvoorbeelden van die meerwaarde.”
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Bedrijf, team en product

Met hun pitch haalden Bolas, LeanLibrary en uCrowds gisteren financiering

binnen. De lening heeft een lage rente, is zonder uitgifte van aandelen en

afkomstig uit een fonds dat UtrechtInc beheert namens Rabobank Utrecht en

Universiteit Utrecht. Samen met Happi en Sensorfact kunnen zij bij UtrechtInc

nu verder bouwen aan hun bedrijf, team en product. Dr. J.E. Arends: “Als

internist-infectioloog heb ik met Happi de stap naar ondernemerschap gemaakt.

Met deze ondersteuning kunnen mijn team en ik onze applicatie doorontwikkelen

om de autonomie van patiënten met HIV te bevorderen.”

Demo Day

Naast toekomststrategieën kijken de startups met Demo Day ook naar hun

voortgang. Een intense tijd. Risicovolle aannames werden in afgelopen maanden

getest en eerste contracten met klanten getekend. Voor (ex Silicon Valley) serial

ondernemer Richard Straver geen onbekend terrein. Hij deelde tijdens de finale

op 19 januari zijn ervaringen als oprichter van onder meer Online Betaalplatform.

Het avondprogramma kreeg een lach met voorzitter en comedian Paul

Schoolderman.

Twee jaar in huis
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Na een succesvolle afronding van Demo Day blijven startups gemiddeld nog twee

jaar bij UtrechtInc in huis. De ondernemers in E-Health, E-Climate of E-Learning

en wetenschappers vinden hier toegang tot startkapitaal, huisvesting,

ondernemers, jong talent, experts, klanten en advies. De incubator telt op dit

moment 30 startups in huis.
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Dekker neemt maatregelen om wetenschap beter te benutten
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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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