
Limburg, Nederland. 20 november 2017

Limburg vormt decor voor grootschalig
matchmakingevent tussen investeerders en
high-tech start-ups uit de Benelux
Benelux Venture Forum strijkt neer in de Brightlands-regio.

De 17e editie van het Benelux Venture Forum (BVF) vindt plaats op 21 en 22

november in Maastricht. Tijdens dit unieke matchmaking event krijgen high-tech

start-ups de mogelijkheid in contact te treden met (internationale) investeerders.

Voor Limburg biedt het evenement de gelegenheid zich Euregionaal en

internationaal te profileren als innovatieve en aantrekkelijke regio voor zowel

ondernemers als investeerders. Gedurende twee dagen zijn toonaangevende

financiële experts te gast in onze regio. Brightlands Innovation Factory is de host

van het event, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Limburg, 

LIOF, Chemelot Ventures, Medtronic, DSM, APG en Brightlands.

Campussectoren 

Centraal in het programma staat de mogelijkheid voor 40 bedrijven om te pitchen voor een

panel van (financiële) experts en zich op deze wijze te presenteren aan (internationale)

investeerders. Deze bedrijven worden geselecteerd door een selectie van top investeerders die

lid zijn van de 'International Venture Club'. Een mooie kans om expertise en financiële support

aan boord te halen. De deelnemende bedrijven worden in de voorbereiding van hun pitch

ondersteund door de organisatie van BVF en krijgen hiervoor zelfs een ‘Venture Academy’ die

plaatsvindt op de Brightlands Smart Services Campus, voorafgaand aan het Benelux Venture

Forum. Van de 40 deelnemende bedrijven kunnen de 10 beste bedrijven zich kwalificeren voor

de European Venture Contest die in december in Düsseldorf zal plaatsvinden. De bedrijven zijn

ingedeeld in de focusgebieden van Brightlands Smart Services, Food & Nutrition, Medtech en

Materials. 

Limburg - Innovatie - Talent



Tijdens het avondprogramma van 21 november zal Limburg zich presenteren als sterke

innovatieve regio met een uniek ecosysteem voor ondernemend Limburg en vooral voor high-

tech start-ups. Start-ups van zowel binnen als buiten Limburg. Dit zal gebeuren via een

zogenaamde ‘fireside-chat’ onder leiding van Maurice Olivers (Brightlands Communication &

Branding) en Lia Voermans (Brightlands Director External Strategy). Rondom de thema’s

Limburg, Innovatie en Talent zullen 11 vertegenwoordigers vanuit diverse gremia en

bedrijfsleven hun visie geven op waar Limburg nu staat en de uitdagingen die wij als regio

willen aangaan. Centrale rol is hierin weggelegd voor Constantijn van Oranje.  

Deelnemers aan de fireside-chat zijn: Constantijn van Oranje/Startup Delta, Twan

Beurskens/Provincie, Tys van Elk/LIOF, Robert Jan Galema/INKEF Capital, Paulien

Strijland/Brightlands Innovation Factory,  Leo Kretzers /Medtronic, Joep Beukers/APG, 

Casper Bruens/Chemelot Ventures, Thomas Cleij/Maastricht University, Stefan

Jockenhövel/Maastricht University, Margareta Merke/Boostani,  Herman Wories/DSM, Léon

Klinkers/Brightlands Innovation Factory. 

Samenwerking: kracht van de regio gebundeld

Brightlands Innovation Factory heeft het event naar Limburg gehaald en verzorgt de

organisatie, samen met LIOF, Medtronic, APG, Chemelot Ventures, DSM, Brightlands en

Provincie Limburg. Een gezamenlijke organisatie met één doel: de versterking van de regio om

zo het ondernemerschap in Limburg nog meer te laten groeien. Het Benelux Venture Forum

draagt hier fors aan bij. BVF brengt veelbelovende bedrijven, actieve internationale en regionale

investeerders en bedrijven die investeringen en partnerships zoeken bijeen. BVF speelt een

belangrijk rol op het gebied van innovatie in Europa en de Benelux; het promoot Luxemburg,

België en Nederland als innovatieve, attractieve en interessante landen om zaken mee te doen of

in te investeren.  

Constantijn van Oranje, Startup Envoy: “StartupDelta onderschrijft het Benelux Venture

Forum als een geweldige plek voor high-tech start-ups en investeerders om elkaar te

ontmoeten, ideeën en expertise uit te wisselen en hun business te versnellen. Brightlands is een

sterke broedplaats voor innovatie en internationalisering in de regio. Voor start-ups speelt de

Brightlands regio een belangrijke rol om hen te helpen aan potentiële klanten en kapitaal vanuit

het buitenland te verwerven.”



ABOUT BRIGHTLANDS INNOVATION FACTORY

Brightlands Innovation Factory is the entrepreneurial backbone of the Brightlands ecosystems. We get inspired
by daring ideas for a better and more sustainable world. We empower today’s pioneers in advanced materials,
health, nutrition, and smart services on their journey from a bold idea to a legendary company.

At Brightlands Innovation Factory, all the bases are covered. World-class industry knowledge and expertise are
coupled with expert-supported programs, value-added services and facilities, and access to funding.

Incubate. Accelerate. Validate. Scale. That’s what we do.

Léon Klinkers, CEO Brightlands Innovation Factory: “Ik krijg energie van het feit dat

investeerders 40 veelbelovende Europese bedrijven selecteren en dan samen met deze

bedrijven naar onze regio komen. Aan dit samenspel van investeerders en bedrijven ligt een

uniek format ten grondslag dat door TechTour (de organisatie achter het BVF) sterk wordt

neergezet. Als Brightlands benutten we deze 2 dagen ten volle om de kracht van onze regio

over te brengen door een dynamisch programma aan te bieden dat zich afspeelt in heel

Limburg."

Twan Beurskens, Gedeputeerde economie en Kennisinfrastructuur Provincie Limburg: “Het

Benelux Venture Forum is een gezaghebbende partij in de Europese en Benelux’

innovatiewereld. Het feit dat het BVF twee dagen in onze regio neerstrijkt, onderstreept dat

Limburg meer en meer wordt gezien als een sterke innovatieve regio die dankzij het unieke

Brightlands ecosysteem volop kansen biedt aan innovatieve high-tech start-ups. Met dit soort

hoogwaardige evenementen stimuleren we de groei van het Limburgse ondernemerschap en

laten we de kracht van Brightlands zien voor de beste Europese start-ups en investeerders.”
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