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REVOLUTION en Antler werken samen om
start-ups te helpen groeien
Tijdens de laatste REVOLUTION Digital, Europa's grootste
mobiliteitsconferentie, kregen start-ups de kans om hun plannen te delen
met onze deskundige jury en het aanwezige publiek. Beide winnaars van
deze "startup pitching competition" nemen nu deel aan het EVBox-
mentorprogramma. Één van de winnaars krijgt ook de kans om mee te doen
met Antler's Startup Amsterdam.

Amsterdam, 26 november 2020—De "startup pitching competition" was een nieuw

onderdeel van REVOLUTION waar cleantech start-ups hun stem konden laten horen.

Van de 31 aanmeldingen kozen EVBox en Startup Amsterdam zes ondernemers die hun bedrijf

mochten presenteren tijdens de digitale REVOLUTION-conferentie op 8 september, 2020. De

jury bestond uit Angelika Berger-Sodian (auteur, spreker en adviseur), Luc Brandts (CEO van

Software Improvement Group en lid van de raad van toezicht van EVBox), Lizann Tjon

(Program Manager for Innovation bij Gemeente Amsterdam) en Hugo Pereira (Chief Staff &

Growth Officer bij EVBox).

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.revolutionconference.com/


De winnaars

De jury koos voor ChargeSim, een start-up die de overgang naar elektrische auto's versnelt door

het verlagen van de kosten voor laadinfrastructuur met behulp van betere modellen en

ontwerpen.

Het publiek koos voor Aikite, een start-up die zich bezighoudt met het waterbeheer van

Indonesische gemeenschappen.

EVBox' mentorsessies

Beide winnaars van de "startup pitching competition" nemen deel aan drie mentorsessies,

georganiseerd door EVBox, met onderwerpen zoals marketing, groei, sales, bedrijfsmodellen,

strategie, financiering en investeerders.

Andrew Rutgers, oprichter van ChargeSim, sluit zich aan bij
Antler's Startup Amsterdam

https://chargesim.com/
http://www.aikite.co/


Antler, REVOLUTION-partner en venture capitalist, geeft Andrew Rutgers deskundig advies en

de juiste middelen om ChargeSim’s marktpositie te verbeteren. Antler brengt in Amsterdam

een diverse groep uitzonderlijke mensen samen, waardoor er ook de mogelijkheid is om

gelijkgestemde ondernemers te spreken. Van technische mensen tot ervaren ondernemers uit

24 verschillende landen. Daarnaast krijgen alle ondernemers toegang tot genoeg kapitaal om de

kosten tijdens de eerste twee maanden te dekken en een kans om hun idee te pitchen aan

Antler's investeringscomité voor een investering van €100.000.

"Ik ben trots om te zien hoe REVOLUTION zich de afgelopen vier jaar heeft
ontwikkeld. We zijn deze beweging gestart om duurzaamheidsfanaten de
mogelijkheid te bieden om ieder jaar samen te komen en gezamenlijk een
duurzamere toekomst voor mobiliteit te realiseren. Vergeleken met traditionele
beurzen, die voornamelijk gericht zijn op producten, wil REVOLUTION de
gemeenschap inspireren en samenwerkingen stimuleren. De eerste "start-up
pitching competition" was een geweldige manier om ondernemers een stem te
geven. Ik ben enorm blij dat wij hen hierbij kunnen ondersteunen."
— Kristof Vereenooghe (CEO van EVBox Group)

"We zijn verheugd om REVOLUTION-partner te zijn en uitzonderlijke
individuen, zoals Andrew Rutgers, te ondersteunen met hun onderneming. Net
als REVOLUTION zien we energie en elektrisch vervoer als belangrijke
innovatiesectoren in Nederland. Nu Andrew deelneemt aan Antler's Startup
Amsterdam krijgt hij de juiste ondersteuning van relevante energie- en
mobiliteitsadviseurs. Ook heeft hij toegang tot de nodige middelen, kapitaal en
het contact met andere ondernemers, waardoor ChargeSim nog beter kan
groeien."
— Youri Doeleman (Partner bij Antler Nederland)

REVOLUTION Digital #3: de eerste dubbele editie gericht op
Europa en Noord-Amerika

https://www.antler.co/amsterdam


Neem deel aan REVOLUTION Digital #3 op 8 december, 2020 om 14.00 uur. Roger Atkins en

Chelsea Sexton presenteren de dubbele editie waarin we kijken naar de kansen en

uitdagingen in Europa als het gaat om elektrisch rijden. Het andere gedeelte focust op de

mobiliteitstrends in Noord-Amerika.

Krijg hier je gratis perspas.

Over Antler
Antler is een venture capitalist die investeert in disruptieve, jonge techbedrijven. Het bedrijf

heeft kantoren verspreid over zes verschillende continenten en in enkele grote steden, zoals

Londen, New York, Singapore en Sydney.

 

Antler is in 2017 opgericht in Singapore en is sindsdien op een missie om de wereld structureel

te verbeteren door te investeren in uitzonderlijke ondernemers die bedrijven van de toekomst

bouwen. Sinds de oprichting heeft Antler geïnvesteerd in meer dan 200 bedrijven. Meerdere

start-ups hebben vervolgens aanvullende investeringen mogen ontvangen van verscheidene

topbedrijven. 40 procent van deze start-ups heeft ten minste één vrouwelijke (mede)oprichter.

Ook hebben de oprichters 70 verschillende nationaliteiten.

https://www.revolutionconference.com/?promo=PressEU&tr=true
http://antler.co/


OVER EVBOX

EVBox Group is opgericht in 2010 en versnelt sindsdien de adoptie van elektrisch vervoer door het bieden van
alles-in-één-laadoplossingen aan bedrijven en particulieren wereldwijd. EVBox Group maakt elektrisch rijden
voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations en (ultra)snelladers van
EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware van Everon.

Als dochteronderneming van ENGIE, loopt EVBox Group voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van
innovatieve laadtechnologieën in meerdere laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit
kantoren in onder andere Parijs, Chicago en Amsterdam, werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere
toekomst voor ons vervoer.

EVBox feiten 

150,000+ laadpunten wereldwijd
5,000+ snellaadpunten wereldwijd geïnstalleerd
70+ landen met EVBox
80,000+ bomen geplant met het OneChargerOneTree-initiatief
500+ EVBoxers achter 1 missie
60+ nationaliteiten en een aantal echte foodies
13 kantoren door Europa en Noord-Amerika

Ons verhaal

Over EVBox Group
EVBox Group is opgericht in 2010 en versnelt sindsdien de adoptie van elektrisch vervoer door

het bieden van alles-in-één-laadoplossingen aan bedrijven en particulieren wereldwijd. EVBox

Group maakt elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan

commerciële laadstations en (ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware

van Everon.

Als dochteronderneming van ENGIE, loopt EVBox Group voorop in onderzoek naar en

ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere laboratoria en fabrieken door heel

Europa en Noord-Amerika. Vanuit kantoren in onder andere Parijs, Chicago en Amsterdam,

werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor ons vervoer.

https://evbox.com/nl-nl/
https://everon.io/


EVBox is opgericht in 2010. Op dat moment waren elektrische voertuigen een uitzondering en laadstations bijna
niet aanwezig. Maar het idee van EVBox was helder: een alles-in-één laadoplossing die eenvoudig aangepast
kon worden aan alle toekomstige technologische ontwikkelingen. En dat is gelukt. Sindsdien is EVBox
uitgegroeid tot de internationale marktleider op het gebied van laadoplossingen en aanvullende diensten voor
elektrische voertuigen.

In 2017 werd EVBox overgekocht door ENGIE FAB, een platform dat is opgericht door de energieleverancier
ENGIE om innovatieve ideëen te promoten en faciliteren.

Met kantoren in Amsterdam, New York, Antwerpen, Milton Keynes, Oslo, Stockholm, Parijs, Bordeaux, München
en Los Angeles biedt EVBox nu meer dan 150.000 actieve laadpunten aan wereldwijd, voor zowel particulieren
en bedrijven, als dienstverleners. Ook is EVBox verantwoordelijk voor de gehele laadinfrastructuur in de
gemeenten Amsterdam en Rotterdam en werkt zij met diverse (overheids-)partijen samen aan uitbreiding binnen
Nederland en Europa.

EVBox
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