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1125 banen en € 84 MLN omzet voor
UtrechtInc bedrijven

Elk jaar doet UtrechtInc onderzoek naar de bedrijven die zij heeft

ondersteund. Vandaag maakt de Utrechtse incubator de nieuwe

resultaten bekend. Het aantal ondersteunde startups sinds 2009 staat

op 157. In 2016 haalden deze bedrijven gezamenlijk een omzet van €

84 miljoen en creëerden zij 1125 banen.

Meer resultaten in 2016

In 2016 telt UtrechtInc 32 jonge startups in huis en daarnaast 67 succesvol

uitgevlogen bedrijven. Sinds 2009 haalden deze bedrijven in totaal voor € 238

miljoen aan investeringen op. Naast kantoorfaciliteiten en een netwerk aan

mentoren, kunnen ondernemers ook bij UtrechtInc terecht voor groeikapitaal.

Het Rabo Pre-seed Fund is een fonds voor startups dat UtrechtInc beheert.

Hieruit is via 155 leningen een totaalbedrag van € 3,5 miljoen verstrekt.

UtrechtInc

http://email.pr.co/track/click/30006470/rabopreseedfund.nl?p=eyJzIjoiWDVmVjIwQXdsbXQxMXI4T2tJdWZGUnNaQlVjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNjQ3MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvcmFib3ByZXNlZWRmdW5kLm5sXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjNiNGE3OWEyYTdjNDRhNWU4YjkxYjZkNTI0NjM1MTA4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjUxNWNjMTA1MmZkZTE2MjRhNWU2ODMxODNlMTJmNzhmOTJiZTkyNVwiXX0ifQ


UtrechtInc is de incubator van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool

Utrecht en ondersteunt onderzoekers en ondernemers bij het succesvol opzetten

van hun (IT) bedrijf. Voor startups in verschillende fasen is er een passend

programma. Hierin werken zij in korte tijd toe naar een schaalbaar business

model, betalende klanten, complementair team en werkend product.

Wetenschappers vinden begeleiding bij hun eerste stappen in ondernemerschap,

of het vinden van een co-founder om de markt op te gaan. Op deze manier wil

UtrechtInc innovaties via bedrijven toegankelijk maken voor een gezonde

leefomgeving en samenleving.

Aanmelden

Meld je aan voor de startup programma's die in september 2017 starten.

Bron resultaten

Survey onder startups en graduates van UtrechtInc.

Meer informatie

UtrechtInc: Elina Schafer | Communicatie | elina@utrechtinc.nl | 06 16 290 321
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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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