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Onderzoek, innovatieprojecten en
startups speeddaten met mogelijke co-
founders
MYC - Matchmaking event - 11 april - Utrecht - (Flyer)

UtrechtInc en Climate-KIC selecteren innovaties met marktpotentie.

Dit zijn (toekomstige) startups 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.

Wetenschappelijke en innovatieprojecten en startups

Als wetenschapper publiceer je je onderzoek. Wil jij met een toepassing daarvan

impact maken op de samenleving? En zoek je een kartrekker om naar de markt te

gaan? Dan kun je tijdens dit event laagdrempelig kennismaken met mensen die

(samen met jou) graag bedrijven succesvol maken. UtrechtInc is de startup

incubator van o.a. Universiteit Utrecht en UMC Utrecht en organiseert dit event

voor deze kennisinstellingen, maar ook voor proposities vanuit RIVM en TNO.

Daarnaast kunnen IT startups in Health, Educatie en Climate zich aanmelden om

op 11 april te gaan speeddaten met talent dat zij nog in hun team missen.

Ondernemers/co-founders

De ontmoetingen vinden plaats met potentiële co-founders. Met hun

ondernemende vaardigheden sluiten zij zich graag aan bij kansrijke (toekomstige)

startups. Dit in de rol van bijvoorbeeld CFO of CTO, gespecialiseerd in onder

andere Business Development, Sales, Finance, Operations, IT en Marketing.

Herken jij jezelf hierin en wil jij jouw kennis, netwerk en competenties inzetten?

Maar heb je zelf geen briljante proposities? Kom dan op 11 april en wellicht vind

je als complementair teamlid een match?

http://utrechtinc.nl/myc
http://utrechtinc.nl/myc
https://www.tno.nl/nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.umcutrecht.nl/nl/
https://www.uu.nl/
https://www.utrechtinc.nl/
http://utrechtinc.nl/myc
http://www.climate-kic.org/
https://www.utrechtinc.nl/


OVER UTRECHTINC

Matchmaking

Voorafgaand geven wij inzicht de aanmeldingen. Dit doen we via een nieuwsbrief

en een online app. Tijdens het MYC-event presenteren de 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 pitches en speeddaten maken jullie verder kennis met elkaar.

Toekomst

Na 11 april kom je samen met jouw match tot een samenwerkingsovereenkomst

en bepalen jullie de toekomst. UtrechtInc en Climate-KIC kunnen daarbij

ondersteunen. Zij bieden startups toegang tot startkapitaal, kantoorfaciliteiten en

een netwerk aan mentoren. In de startup programma’s werk je versneld naar een

schaalbaar business model, betalende klanten en werkend product.

Aanmelden

Meld je dan aan via utrechtinc.nl/myc

Locatie

UtrechtInc & Climate-KIC

HR. Kruytgebouw | Padualaan 8 | 3584 CH Utrecht | 1e etage

Meer informatie?

Klik hier voor de flyer met meer informatie over dit event.

Heb je vragen? Laat het ons weten:

UtrechtInc: Mare Derks | Event Manager | mare.derks@utrechtinc.nl | +31 (0)30

253 6169

Climate-KIC: Eelco van IJken | Innovation Manager | eelco.vanijken@climate-

kic.org | +31 (0)30 253 20 55
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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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