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Colofon

Dit onderzoek kwam tot stand door de inzet van de werkgroep Economische Zaken van de D66 afdeling Utrecht. De werkgroepen 
van D66 Utrecht gaan zelfstandig te werken en adviseren de vereniging en de fractie gevraagd en ongevraagd. Een advies van 
een werkgroep is altijd de mening van de leden van de betreffende werkgroep en de standpunten zijn pas officieel als deze zijn 
overgenomen door de Algemene Afdelingsvergadering of fractie. 

 
Voor het onderzoeksrapport ‘Utrecht startupcommunity: Kansen voor de gemeente Utrecht zijn verschillende onderzoeken over 
startups bestudeerd, cases in andere steden onder de loep genomen en interviews gehouden. De lijst met gesprekspartners is 
in de bijlagen te vinden. Aan dit onderzoek werkten mee: Herman van den Berg, Maarten ter Huurne, Floris den Boer, Patrick 
Ruijs, Bodo Verberkt, Joris van der Els. Als gemeenteraadslid was Jony Ferket betrokken. 
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1. Inleiding

Utrecht kent een sterk netwerk van unieke bedrijven, die in staat zijn zich in korte termijn te ontwikkelen tot 
wereldspelers. Deze bedrijven worden ‘startups’ genoemd. De verregaande digitalisering van de samenleving stelt 
deze ondernemers in staat in rap tempo te experimenteren met nieuwe diensten en producten. De oude garde 
van multinationals, de onbeweegbare olietankers, laat zich vervangen door slimme toepassingen van nieuwe 
bedrijven die snel innoveren. Bijzonder is ook dat de startups vaak gebruik maken van bestaande toepassingen 
die zij innoveren door technologie en kans zien daarmee een wereldpubliek aan te trekken. Dit zorgt ervoor dat een 
complete branche in slechts enkele jaren compleet op zijn kop is komen te staan. Van de banengroei in de OECD-
landen komt 60% van jonge ondernemingen1, terwijl merendeels van de banen die verdwijnen, verdwijnen bij oude 
organisaties. Startups bewijzen zichzelf door uit te groeien tot wereldspelers die veel banen opleveren. De effecten 
van Uber op de taxibranche, die van AirBnB op de hotelbranche of aan Utrecht’s eigen Blendle op de krantenindustrie 
zijn ongekend. Blendle  is opgericht in 2013, telde in 2014 100.000 gebruikers en veertien werknemers, en haalde drie 
miljoen euro aan investeringen op van grote Amerikaanse spelers. Dit jaar werken er al meer dan veertig werknemers 
voor Blendle en kwam de organisatie met meer dan honderd ‘titels’ op de Duitse markt. 

De gemeente Utrecht kent tot nu toe geen samenhangend beleid gericht op startups terwijl de kansen ongekend 
zijn. Er wordt samengewerkt binnen de Economic Board Utrecht, er wordt inzet gepleegd op het gebied van 
acquisitie en accountmanagement, organisaties kunnen gebruik maken van het Lokaal Economisch Fonds en 
er is ook beleid en financiële middelen voor creatieve broedplaatsen, maar een samenhangend beleid op het 
gebied van startups is er niet. Gemeentelijk beleid op het gebied van startups is vanwege de digitalisering en 
de intensieve competitie wel nodig. Bovenal omdat alle voorwaarden in huis zijn en alle partners in de stad van 
startups, tot incubators, accelerators, de Universiteit Utrecht, en de Economic Board Utrecht (EBU) de ambitie 
hebben om van Utrecht dé startupstad te maken. Daarbij toont samenhangend beleid in andere gemeenten aan 
dat er voor de gemeente en haar inwoners met relatief minimale inspanning veel winst te behalen valt (zie kader 
Amsterdam). Utrecht heeft alle voorwaarden om aan de ambitie waar te maken als dé startupstad van Nederland: 
een hoogopgeleide bevolking, topopleidingen, uitstekend Engels sprekende inwoners, sterke ICT-faciliteiten en 
een fantastische bereikbaarheid. Deze voorwaarden bieden kansen voor startups in de sectoren waar Utrecht al 
sterk in is. Denk aan life sciences, financials, gaming en de techindustrie in het algemeen.

Door een sterke startupvisie kan de gemeente Utrecht bijdragen aan een plek met groeiende werkgelegenheid, 
excellente citymarketing, een groeiende talentenpool, investeringen in de toekomst, multinationals en een 
uitstekend investeringsklimaat. Kortom, een plek met alle faciliteiten waar startups zich in snel tempo kunnen 
ontwikkelen tot wereldspelers.

1  OECD (2013). Science, Technology and Industry Scoreboard.

Com
pass (2015). The global startup ecosystem

 ranking, p. 11. 
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Wat is een startup?

Startups worden vaak in één adem genoemd met starters, snelgroeiende MKB bedrijven, MKB’ers 
of ondernemers. Maar een startup is binnen de genoemde groepen een specifieke categorie. Een 
startup luistert namelijk naar de volgende definitie: “a startup is an organization formed to search for 
a repeatable and scalable business model.”2 Deze definitie is niet willekeurig en komt uit Silicon Valley 
waar de laatste jaren veel startups zijn uitgegroeid tot grote bedrijven. Startupteams onderzoeken 
continue hoe ze hun product wereldwijd kunnen schalen. Een startupteam wil problemen oplossen 
die universeel zijn, ze wil de wereld veranderen en zoekt net zolang door totdat ze een bedrijf is dat 
zoveel waarde creëert dat er omzet vanaf 100 miljoen in het vooruitzicht ligt. Met minder wordt 
geen genoegen genomen. En deze continue zoektocht en aanpassingen van hun business model 
bepaalt de mindset en aanpak van het ecosysteem waarin ze verkeren.

Meer over hoe een startup denkt en handelt, kan bekeken worden in de videolezingen van Eric Ries 
over de The Lean Startup3 en startup goeroe Steve Blank die als professor verbonden is aan Stanford 
University4.

Wat is een Startup ecosysteem?

Een startup ecosysteem wordt gevormd door startups en een variatie aan organisaties, interacterend 
als een systeem om gezamenlijk nieuwe startups te creëren en te laten groeien (‘entrepreneurial 
ecosystem as a set of interdependent actors and factors coordinated in such a way that they 
enable productive entrepreneurship’ Stam; 2015). De organisaties kunnen worden onderverdeeld 
in verschillende categorieën: (1) universiteiten, (2) ondersteunende organisaties zoals incubators, 
accelerators en co-workings places, (3) investeerders, (4) multinationals, (5) dienstverlenende 
organisaties en (6) onderzoeksorganisaties. Elke organisatie heeft een focus op een specifieke deel 
van het ecosysteem of helpt een startup in een specifieke fase van haar groei.

2  http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/. 
3  https://www.youtube.com/watch?v=fEvKo90qBns. 
4  https://vimeo.com/46569492.
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2. Startups in Utrecht

De stad Utrecht kent op dit moment volgens de cijfers van StartupDelta minstens 173 startups waarbij de 
organisatie zelf stelt dat dit aantal niet compleet is5. Ter vergelijking, Amsterdam telt er 883, Rotterdam 126 en 
Brainport Eindhoven 150. Verschillende Utrechtse startups bevinden zich samen in de incubator die UtrechtInc 
biedt, andere startups vinden hun plek elders in de stad. Utrecht blijft qua aantal startups achter bij Amsterdam 
maar heeft een minstens evengoed startupklimaat. Waar Amsterdam zich richt op alle startups, heeft Utrecht een 
sterke basis in de life sciences en in financials. Daarnaast is Utrecht koploper in de gaming-industrie.

Enkele beroemde startups uit Utrecht: 

De Utrechtse startup GitLab heeft anderhalf miljoen dollar aan investeringen opgehaald. Eén van 
de investeerders is de bekende Amerikaanse acteur Ashton Kutcher. Gitlab biedt een platform waar 
bedrijven software en programma’s gezamenlijk kunnen ontwikkelen en beheren. Er zijn meer dan 
honderdduizend organisaties aangesloten bij Gitlab zoals NASA, Nasdaq en Alibaba. 

Op Blendle is het mogelijk om tegen betaling losse artikelen aan te schaffen uit diverse kranten en 
tijdschriften. Artikelen kosten gemiddeld € 0,20 en 70% van de omzet gaat naar de uitgevers. Ook is het 
mogelijk om hele kranten of tijdschriften te kopen. In 2014 verzekerde Blendle zich van een investering 
van drie miljoen van enkele Amerikaanse partijen, waaronder de New York Times.

Takeaway.com, in Nederland ook bekend als Thuisbezorgd.nl is een Nederlands bedrijf dat websites 
exploiteert voor het bestellen van maaltijden. Takeaway.com verzekerde zich in 2014 van een 
investering van maar liefst 75 miljoen euro.

Utrecht heeft belangrijke randvoorwaarden in huis zoals de aanwezigheid van multinationals, incubators als 
UtrechtInc, de Life Sciences Incubator, de aanwezigheid van Hoger Onderwijsinstellingen, co-working places, en de 
aanwezigheid van het Utrecht Science Park. Daarbij heeft de stad een goede naam op het gebied van life sciences 
en de gamingindustrie. De diversiteit van deze partijen benadrukt de rol van de gemeente. Waar ondernemers zich 
richten op het micro-niveau, kijkt de overheid naar het macro-niveau. Het is aan de gemeente ervoor te zorgen dat 
zo veel mogelijk beleid productief is voor deze doelgroep.6

Samenhang met StartupDelta

Het Nederlandse StartupDelta-initiatief bestaat uit een team met sterke connecties bij multinationals, 
overheid, onderzoek en alle aspecten van de Nederlandse startupcommunity. Het team is aangesteld 
om alle obstakels voor startups te tackelen. StartupDelta, aangestuurd door special envoy Neelie 
Kroes, werkt samen met meer dan tien techhubs in Nederland om het grootste startupecosysteem 
van Europa te creëren. StartupDelta biedt kansen voor Utrecht: Utrechtse startups kunnen een 
podium krijgen, Utrecht kan gebruik maken van het nationale en internationale netwerk van 
StartupDelta om partijen aan te trekken en ook kunnen uitdagingen ingebracht worden. Daarnaast is 
StartupUtrecht van toegevoegde waarde voor StartupDelta omdat producten en diensten in Utrecht 
ontwikkeld en getest, succesvol over het hele land uitgerold kunnen worden.

5  http://startupdelta.org/
6  Brad Feld (2012). Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City
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De Utrechtse startupcommunity heeft de handen ineengeslagen en op 29 juli j.l. hebben onder andere Dutch Game 
Garden, UtrechtInc, Utrecht Centre for Entrepreneurship, Holland Startup en de EBU een convenant ondertekend 
waarmee zij hebben aangegeven te willen investeren in een initiatief genaamd StartupUtrecht. Hoewel de gemeente 
Utrecht verenigd is in de EBU, ontbrak de gemeente in het handtekeningenlijstje. Doel van StartupUtrecht is om 
de Utrechtse startupcommunity te versterken en verrijken. Dit door founders, angels, accelerators, incubators, 
universiteiten, multinationals en vele andere partijen aan elkaar te koppelen. Via de EBU kent StartupUtrecht op 
dit moment een liaison officer. Zijn rol is om vanuit de regio StartupUtrecht op te zetten en alle partijen bij elkaar 
te brengen. Een vergelijkbaar voorbeeld komt uit Amsterdam. Die stad kent het programma StartupAmsterdam. 
Dit programma is geïnitieerd door de gemeente Amsterdam en kent een grote betrokkenheid van de gemeente. 
Dit programma heeft zowel een public als een private director. De public  director is werkzaam bij de gemeente en 
de private director is ingehuurd om de startupcommunity te vertegenwoordigen.

De gemeente Utrecht kenmerkte zich tot nu toe als facilitator. Zo ondersteunt de gemeente partijen als UtrechtInc, de 
Life Sciences Incubator, Utrecht Science Park, Dutch Game Garden en de Economic Board Utrecht zowel financieel als 
met mankracht. De gemeente heeft daarbij economisch beleid waar ook startups van kunnen profiteren, maar er is geen 
specifiek beleid op het gebied van startups terwijl hier grote kansen liggen voor Utrecht. Kansen bieden voor Utrechtse 
startups zorgt voor banengroei, minder werkloosheid waardoor niet alleen hoger- maar ook lageropgeleiden profiteren. 

StartupAmsterdam is een programma gelijk aan vele actieprogramma’s van over de hele wereld. 
In eerste instantie begonnen met een public director, een private director en twee werknemers. 
Inmiddels uitgegroeid tot een team van zeven medewerkers. De gemeente Amsterdam heeft 
StartupAmsterdam geïnitieerd en participeert hier actief in. Wethouder Kajsa Ollongren heeft voor 
de duur van dit programma (2015-2018) ruim vijf miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt 
aangevuld met enkele miljoenen vanuit private partijen. Uniek is de invulling en de uitvoering. Het 
actieprogramma bevat vijftien maatregelen gebaseerd op de vijf pijlers voor een startup: talent, 
klanten, netwerk, investeringen en omgeving. Samen met de startupcommunity zijn maatregelen 
bedacht die kunnen helpen om de hele startupcommunity te versterken. De gemeente zorgt binnen 
elke maatregel voor de verbinding door partners bij elkaar te brengen die als team de maatregel 
uitvoeren. Dit team bespreekt of de maatregel daadwerkelijk nog relevant is en op welke manier 
deze uitgevoerd kan worden. In eerste instantie met in een relatief kleine versie van de oplossing. 
Deze wordt getest en er wordt bedacht hoe deze op te schalen, waarna het initiatief aan de markt 
wordt overgedragen.

Het StartupAmsterdam-team en ook de teams die alle maatregelen uitvoeren, werken zelf ook als 
een startup. Eerst wordt een product of dienst getest en bij een product/market-fit wordt geschaald. 
Indien er geen fit is, wordt een alternatieve oplossing gekozen. Er is expliciet uitgesproken dat binnen 
het programma alle maatregelen tegelijkertijd worden uitgevoerd, zodat snel grote stappen gemaakt 
kunnen worden. De kwaliteit die bedoeld is met het programma wordt in deze snel-veranderende 
omgeving gewaarborgd door de controle vanuit een focusgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
uit de hele startupcommunities. Vertegenwoordigers van startups, multinationals, lokale overheid, 
politiek, kennisinstellingen, financiers, etc. Dit met onder andere Amsterdam Capital Week7, 
StartupFest8, Startup In Residence9 en CodeUur10 tot gevolg. 

7  http://www.amsterdamcapitalweek.com/.
8  http://www.startupfesteurope.com/.
9  http://startupinresidence.com/.
10  http://www.codeuur.nl/.
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3. Kansen voor de stad Utrecht
 
Jonge ondernemingen zijn goed voor 60% van de banengroei in de OECD-landen. Door hierin te investeren haalt 
de gemeente Utrecht meer talent naar Utrecht, en zorgt zij ervoor dat talent dat al in Utrecht is hier ook blijft. 
Utrecht kent een goede startupcommunity met veel partijen die willen investeren om van Utrecht een fantastische 
startupcommunity te maken. Het ontbreekt deze partijen echter aan capaciteit om het overzicht te bewaken, een 
visie op het hele speelveld te creëren, en de startupcommunity aan te jagen en te ondersteunen. 

De gemeente is op dit moment in al haar beleid nog niet specifiek afgestemd op dit soort ondernemingen en 
daardoor worden kansen gemist. Een tijdelijke en incidentele stimulans is nodig omdat onze wij hoge ambities op 
werkgelegenheid hebben. Startups zijn jonge bedrijven die op een andere manier werken en kansen hebben op 
snelle groei. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de banen van de toekomst te vinden zijn bij startups, ook 
vanwege het schalende businessmodel. Het netwerk van startende startups is nog gering en schiet tekort om deze 
ambities waar te maken. Vanwege de economische situatie is het bovendien lastig voor startende ondernemingen 
om aan startkapitaal te komen bij banken. Ten slotte zijn investeringen in het Utrechtse startupklimaat ten 
opzichte van andere steden wenselijk omdat de randvoorwaarden hier optimaal zijn. Eerder zijn al genoemd de 
hoogopgleide beroepsbevoling, de aanwezigheid van veel vooraanstaande onderwijsinstellingen, een sterke life 
sciences sector die hoog aangeschreven staat en sterker geëtaleerd kan worden. 

De gemeente Utrecht kan verschillende functies vervullen volgens de startupcommunity. De gemeente kan in haar 
eigen beleid meer inspelen op startups, kansen voor de stad pakken en zelf meer gebruiken maken in het inkoopbeleid: 

Aanjager en spelverdeler           
De gemeente kan het gesprek tussen alle stakeholders opzetten, aanjagen en levend houden. De gemeente kan 
het overzicht bewaren en zorgen voor continuïteit in het beleid op startups in de stad. Belemmeringen kunnen 
worden verzameld en de gemeente kan deze via haar netwerk inbrengen om de belemmeringen op te lossen. 
Vanuit dit overzicht kan de gemeente de kwaliteit waarborgen; zien wat er goed gaat en mist. 

Jonge ondernemingen zijn goed 
voor 60% van de banengroei in de 
OECD-landen.
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Toegangspoort en visitekaartje   
De gemeente heeft een sterke status als betrouwbare partner en opent daarmee deuren die voor veel andere 
partijen gesloten blijven. Daarnaast begrijpt de gemeente als geen ander de lokale context en hoe deze te gebruiken 
is op internationaal vlak. De experts op het gebied van lokale wetgeving werken voor de gemeente aan regels voor 
huisvesting en de gemeente weet welke ingangen er zijn bij de EU, waar de startupcommunity van kan profiteren. 
Daarbij zorgt de naam van ‘de gemeente Utrecht’ op het affiche voor een versterkend effect!  

Acquisitie en promotie  
De gemeente kan via haar netwerk Utrechtse startups verbinden met andere partijen. En zelfs Utrecht als 
startupcity ‘verkopen’ aan relevante partijen. Dit versterkt het vestigings- en investeringsklimaat. Met een stijgende 
werkgelegenheid en een sterkere talentenpool ondersteunt de gemeente huidige multinationals in het vinden van 
talent. Daarnaast ondersteunt de gemeente multinationals in hun innovatiedoelstelling door hen te verbinden 
aan startups. Dit kan uiteindelijk resulteren in partnerships, klant-opdrachtgever-relatie of zogeheten acquihire, 
waarbij de multinational de startup overneemt om talent en producten binnen te halen.

Talentbeleid en Launching customer  
In gesprekken met het Utrechtse onderwijsveld kan onderzocht worden hoe talentbeleid vormgegeven kan 
worden. De gemeente Utrecht kan daarbij zelf ook producten en diensten afnemen van Utrechts startups en zelfs 
actief wedstrijden promoten en uitzetten tussen startups. 

Door op bovenstaande punten in te zetten versterkt de stad Utrecht zich op de twee basispijlers die een startup 
succesvol maken: talent en klanten. Belangrijk is dat de gemeente haar middelen kan inzetten om Utrecht als 
startupstad te positioneren. Dit is promotie van en voor de stad. Veel partijen kijken naar de gemeente om 
deze rol te pakken. Dit kan door de samenwerking te zoeken met StartupUtrecht. StartupUtrecht kan uitgroeien 
tot een sterker merk en mogelijk ook een ‘keurmerk’ van kwaliteit voor alle belangrijke onderdelen van de 
startupcommunity. De gemeente kan hier nog verder in gaan door de evenementenagenda te promoten en te 
faciliteren. Sterke concepten, events en activiteiten kunnen versterkt worden doordat de gemeente Utrecht deze 
extra etaleert, partijen aan elkaar koppelt waardoor meer startups, multinationals, talenten en investeerders 
elkaar weten te vinden. Een methode die niet alleen voor een sterke gemeenschap zorgt, maar ook in Utrecht een 
sterk investeringsklimaat realiseert.

Het is belangrijk om de stád Utrecht een voortrekkersrol te geven. Startups en andere partijen in de Utrechtse 
startupcommunity hebben een sterke band met de stad. Zij versterken de status van Utrecht en vice versa. De 
relatie met Nederland is belangrijk net als de regio, maar voor  startups is deze laatste niet altijd in eerste instantie 
opportuun. Ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland leren dat de keuze voor een stad als centrale hub 
positief effect realiseert op de rest van de regio. In Nederland is Amsterdam hiervan een sterk voorbeeld omdat 
StartupAmsterdam al geresulteerd heeft in onder andere StartupHaarlem en interesse vanuit Haarlemmermeer en 
Alkmaar. Amsterdam dient als voorbeeld hoe de stad een voortrekkersrol kan nemen in de regio. 

De gemeente is op dit moment in al haar 
beleid nog niet specifiek afgestemd op 
dit soort ondernemingen en daardoor 

worden kansen gemist.



10

4. Conclusie en aanbevelingen
 
Hoe moet het Utrechtse startupbeleid eruit zien zodat een sterke en rijke startupcommunity ontstaat? De maatregelen 
richten zich op de verschillende functies die de gemeente Utrecht kan vervullen om een tijdelijke impuls te geven 
zodat de markt in staat is om zelf deze functie te vervullen. De uitgangspunten van de Utrechtse aanpak moeten 
zijn:  het ontwikkelen en binnenhalen van talent, het verbinden van partijen door middel van citymarketing en 
evenementen, het ondersteunen van multinationals en ook door zelf als klant open te staan voor innovatie uit startups. 
De gemeente Utrecht is daarbij faciliterend en sluit aan bij StartupUtrecht door hen in staat te stellen om in hoge 
versnelling haar activiteiten uit te breiden en uit te voeren. Door als facilitator aan te haken bij de startupcommunity 
en door samenhangend beleid te voeren, toont de gemeente Utrecht dat zij niet alleen het laaghangend fruit binnen 
wil halen, maar ook de urgentie en de impact van startupbeleid onderstreept. In een periode van maximaal twee en 
een half jaar kunnen de volgende aanbevelingen vervuld worden vanuit de genoemde vier functies: 

 
Aanjager en spelverdeler

1. De gemeentelijke organisatie matchen met het startupbeleid door betrokken ambtenaren van verschillende 
afdelingen en portefeuilles te laten samenwerken. Ambtenaren van economisch beleid, accountmanagement, 
acquisitie, citymarketing, evenementen weten elkaar zo sneller te vinden en kunnen gericht samen Utrechts beleid 
uitzetten. Waarbij de ambtenaar met startups in zijn portefeuille de lead heeft. Looptijd: voortdurend. Verwachte 
kosten: geen extra kosten. 

2. Deelnemen als partner aan startupUtrecht en instappen in het convenant om zo volwaardig partner te worden 
binnen de Utrechtse startupcommunity.  Daarbij kan de gemeente zorgen voor ‘ontmoeting’ tussen startups onderling 
en met partijen die de community kan faciliteren. Looptijd: voortdurend. Verwachte kosten: geen extra kosten.

3. Een (gedeeltelijke) financiële bijdrage leveren aan startupUtrecht voor het aanjagen van een permanente 
netwerkfunctie waarbij de startupcommunity wordt opgezet. Dit zou kunnen in de vorm van een programmadirecteur 
en capaciteit voor de inzet van mankracht voor de organisatie van startupUtrecht. Daarnaast kan een dergelijke 
persoon of organisatie invulling fungeren als contactpersoon voor de gemeente Utrecht over de voortgang en 
kwaliteit van het programma. Wanneer de gemeente Utrecht subsidie verstrekt aan een dergelijk initiatief zou 
één van de voorwaarden moeten zijn dat het een impuls betreft waardoor een permanent karakter kan ontstaan 
zonder overheidsbijdrage.  Mogelijke partners: EBU. Looptijd: minimaal 2,5 jaar. Verwachte kosten: 50.000-
100.000 euro per jaar. 

4. Ruimte bieden voor de afdeling Economische Zaken om via het traineeprogramma bij te dragen aan het 
StartupUtrecht programma (teamlid). Dit kan een fulltime functie worden waarbij zijn of haar taken zullen bestaan 
uit het mede-opzetten van maatregelen, het ondersteunen van de programmadirecteur en het uitvoeren van 
maatregelen. Door actieve promotie bij diverse rijks- en regioprogramma’s is het mogelijk zonder vergoeding 
werknemers voor tijdelijke periodes in te kunnen zetten. Mogelijke partners: gemeentelijke traineepool, 
rijkstraineeprogramma, overige traineeprogramma’s. Looptijd: minimaal 2,5 jaar. Verwachte kosten: 0 - 40.000 
euro per jaar. 

5. Een (gedeeltelijke) financiële bijdrage leveren aan de website www.startuputrecht.com waardoor een 
gezamenlijk platform ontstaat dat zich richt op het delen van kennis en het verbinden van partijen. Mogelijke 
partners: StartupDigest, StartupJuncture, HollandStartup, UtrechtInc, Utrecht Center for Entrepreneurship, 
marktpartijen. Looptijd: eenmalige investering, eventueel verdeelt over 2,5 jaar. Verwachte kosten: 50.000 euro. 

6. Actief bijdragen aan StartupDelta, activiteiten bijwonen en in gesprekken de Utrechtse situatie inbrengen.  
Looptijd: voortdurend. Verwachte kosten: geen extra kosten, binnen accountmanagement een plek krijgen. 
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Toegangspoort en visitekaartje

7. Actief deelnemen als partner aan events en activiteiten waardoor de gemeente Utrecht op het affiche komt. 
Looptijd: voortdurend. Verwachte kosten: geen extra kosten, kan binnen accountmanagement een plek krijgen. 

8. StartupUtrecht gebruik laten maken van het netwerk van de gemeente Utrecht door inzage te geven in het netwerk, 
via accountmanagers en acquisiteurs van de gemeente Utrecht het contact te laten verlopen als eerste aanzet etc. 
Looptijd: voortdurend. Verwachte kosten: geen extra kosten, kan binnen accountmanagement een plek krijgen. 

 
Acquisitie en promotie

9. Utrechtse startups gericht een plek geven  in het acquisitie beleid zodat samenwerkingsrelaties stijgen en het 
vestigings- en investeringsklimaat stijgt. Startups kunnen bijvoorbeeld meegenomen worden op bezoeken aan 
bedrijven.  Looptijd: voortdurend. Verwachte kosten: geen extra kosten, kan binnen accountmanagement een 
plek krijgen.

10. Citymarketing verbinden aan het startupbeleid waardoor aandacht komt voor het economisch profiel 
van de stad. De gemeente kan hierbij de strategie kiezen om te investeren in het vergroten van al succesvolle 
evenementen zo kan de Utrechtse startupcommunity gepositioneerd worden en andere partijen binnengehaald 
worden. Denk aan de acquisitie van Cambridge Innovation Center door Rotterdam en Singularity University 
door Eindhoven. Mogelijke partners: Utrecht Center for Entrepreneurship, UtrechtInc, Facebook, The Next Web 
etc. Looptijd: voortdurend. Verwachte kosten: 50.000 euro in cofinanciering met partners bijvoorbeeld via het 
Ondernemersfonds Utrecht of liever nog een extra incidentele investering zodat andere partijen instappen.  
 
 
Talentbeleid en Launching customer

11. In gesprekken met het Utrechtse onderwijsveld en andere partijen onderzoeken hoe talentbeleid gestimuleerd 
kan worden.  Looptijd: voortdurend. Verwachte kosten: geen extra kosten, kan binnen onderwijsbeleid en 
accountmanagement een plek krijgen.

12. Binnen extra onderwijsmiddelen op het gebied van excellentie, talentbeleid en aandacht voor gepersonaliseerd leren 
en ict in het onderwijs kan gekozen worden om extra te investeren in cofinanciering van bestaande initiatieven die zich 
richten op bijvoorbeeld programmeerlessen voor basis- en middelbare scholen. Zo zorgt de gemeente Utrecht voor een 
sterke aanwas aan ICT-talent in de toekomst. Mogelijke partners: Universiteit Utrecht, Stichting CodeUur, marktpartijen 
als Google, Microsoft. Looptijd: incidentele impuls. Verwachte kosten: 0 tot 100.000 euro binnen excellentiebeleid. 

13. Zelf ook gericht Utrechtse startups uitnodigen en betrekken in het inkoopbeleid. Looptijd: structureel.  
Verwachte kosten: geen extra kosten, kan binnen beleid een plek krijgen. 

14. De gemeente moet periodiek een wedstrijd uitschrijven voor Utrechtse startups om maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen. Zo wordt een ‘win-win-situatie’ gecreeerd. De gemeente krijgt talent dat meedenkt 
op gemeentelijk beleid en met innovatieve oplossingen komt. De startups kunnen werkervaring opdoen en de 
activiteiten als springplank gebruiken. Looptijd: komende 2,5 jaar. Verwachte kosten: 50.00-100.00 euro per jaar. 

In totaal vraagt D66 de gemeente Utrecht tot een bedrag van maximaal 440.000 euro - waarvan een deel in 
cofinanciering - te investeren in het Utrechts startupbeleid voor de komende 2,5 jaar. Een deel van de activiteiten 
kunnen een plek krijgen in prioritering bestaand beleid, gezamenlijke investeringen en de inzet van bestaande 
fondsen zoals het Lokaal Economisch Fonds en het Ondernemersfonds. Een bedrag dat groot genoeg is en een 
periode die lang genoeg is om de Utrechtse startupcommunity de boost te geven die nodig is om van een goed 
ondernemersklimaat een fantastisch ondernemersklimaat te maken. 
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Bijlage 1. Lijst met gesprekspartners
 
Onderstaande personen zijn geïnterviewd ten behoeve van het onderzoek: 

Erik Stam - Hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics.

Roel Raatgever - Managing director bij UtrechtInc.

Chris Eveleens & Marijn van Weele - Promovendi aan de Universiteit Utrecht.

Maurice Bakker & Robert Jan Hanse - Founders HollandStartup.

George Freriks - Liaison officer StartupDelta bij de Economic Board Utrecht.

Bas Akkers & Wilbert Kalfsvel - Senior adviseurs Economische Zaken bij de gemeente Utrecht.
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Bijlage 2. Toelichting maatregelen

Toelichting op een aantal maatregelen die naar verwachting een financieel plaatje met zich meebrengen: 

3. Door een financiële bijdrage te leveren - eventueel in cofinanciering - aan een programmadirecteur wordt 
gezorgd voor verbinding van alle partijen binnen en buiten de Utrechtse startupcommunity. Hij of zij zorgt voor 
de totstandkoming van concrete actieplannen, investeringen en resultaten. Hij zorgt ervoor dat multinationals 
aanhaken, dat er gekeken wordt naar activiteiten binnen de gemeente Utrecht, dat oud en nieuw kapitaal 
aanhaakt, dat alle partners samen Utrecht verkopen als startupstad en hij of zij zorgt ervoor dat StartupUtrecht 
één aanspreekpunt heeft. Deze positie vereist een ervaren project- en programmaleider. Een functie vergelijkbaar 
met schaal 13/14 binnen het rijk.

4. De medewerker die in het team werkt is verantwoordelijk voor een breed pakket aan uitvoerende taken (zoals 
eerder omschreven). Deze positie vereist een medewerker die veel initiatief toont en veel projecten tegelijk kan 
uitvoeren. 

5. Het opzetten van een gemeenschappelijk portaal als www.startuputrecht.com is alleen mogelijk wanneer 
geïnvesteerd wordt in het visitekaartje van StartupUtrecht. Voor de hosting, domeinnamen, technische 
ontwikkelingen en partnerships voor content, is een bedrag nodig dat zorg draagt voor kwaliteit (ontwikkeling 
modules) en constante aanvoer van content. Denk aan de inhuur van schrijvers, designbureaus en 
communicatiemedewerkers.

7. Door binnen het marketingbudget te zoeken naar een herverdeling van gelden kunnen bestaande evenementen 
een extra boost krijgen. Utrecht kent meerdere evenementen op het gebied van startups. Denk aan StartupWeekend 
Utrecht (creëer een bedrijf in 54 uur), BUNK’D (evenement voor founders van startups) en Meet your Co-Founder 
(help startups zoeken naar co-founders en hun eerste personeel). Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de 
evenement in Utrecht is groeiende, maar kan een sterke boost gebruiken. Door in te spelen op bestaande 
concepten zorgt een minimale investering voor maximale resultaten. Door StartupUtrecht te koppelen aan deze 
evenementen worden de evenementen sterker en door een constante aanwezigheid van StartupUtrecht, wordt 
het merk StartupUtrecht weer sterker. Wat tot resultaat heeft dat elk ander evenement waar StartupUtrecht 
zijn stempel van goedkeuring aan geeft ook zijn status versterkt. Tegelijkertijd zorgen investeringen in de 
evenementenagenda van StartupUtrecht in een breed aanbod voor alle partijen in de Utrechtse startupcommunity 
en potentiële partners. Wat weer gebruikt moet worden als promotie voor de stad Utrecht. De ondernemers 
in Utrecht moeten leidend zijn voor de evenementenagenda en StartupUtrecht moet daarom zijn capaciteit 
gebruiken om als facilitator te werk te gaan.

10. De promotie van de stad Utrecht is een gezamenlijke uitdaging en alleen door samen te werken kunnen de 
kosten omlaag en kan de promotie omhoog. Het budget van de gemeente zal daarom moeten worden aangevuld 
door private partijen, zodat communicatiemedewerkers ruimte hebben om deze middelen in te zetten voor 
campagnes.

12. Een initiatief als stichting CodeUur is opgericht om programmeerlessen aan te bieden op basisscholen in 
Nederland. Vergelijkbaar initiatieven voeden middelbare scholen met programmeerlessen. Door middel van een 
investering of cofinanciering kan de gemeente Utrecht bijdragen aan een constante stroom aan IT-talent voor 
in de toekomst. Het geld voor dit onderdeel moet gebruikt worden om capaciteit te creëren waarmee onder 
andere grote bedrijven aangespoord moeten worden om lessen te verzorgen en om cursussen voor docenten te 
realiseren.

14. De gemeente Utrecht en StartupUtrecht kunnen samen met de gemeente Utrecht een programma opstellen 
voor startups om beleidsvragen op te lossen. Dit programma kan ingezet worden om doorbraakprojecten te 
realiseren met innovatieve oplossing van startups. Dit jaarlijkse programma stelt de gemeente in staat om onder 
de 50.000 euro per programma te investeren in nieuwe technologie.
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Bijlage 3. Begrippenlijst

- Tech:

Benaming voor de technologische sector die dwars door de reguliere sectoren loopt. Voorbeelden van categorieën 
in deze sector zijn media/content, advertisement technology, analytics, fintech en 3D printing. Tech startups 
hebben technologie als cruciale bouwsteen voor het product en/of het business model.

- Techcluster:

Een geografische concentratie van bedrijven, aanvullende benodigdheden en tech gerelateerde bedrijvigheid en 
gespecialiseerde instituties binnen de tech sector in een bepaald land, stad of regio.

- Startupcommunity:

Een startupcommunity wordt gevormd door mensen, startups in haar verschillende stadia, en een variatie aan 
organisaties, interacterend als een systeem om gezamenlijk nieuwe startups te creëren en te laten groeien. De 
organisaties kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: (1) universiteiten, (2) ondersteunende 
organisaties, zoals incubators accelerators en co-workings places, (3) investeerders, (4) corporates, (5) 
dienstverlenende organisaties, zoals juridisch en financieel advies en (6) onderzoeksorganisaties. Elke organisatie 
heeft een focus op een specifieke deel van de community of helpt een startup in een specifieke fase van haar groei.

- Hub:

De locatie waar netwerken bij elkaar komen. In dit document is dit de fysieke locatie van de startupcommunity.

- Validatie:

Het moment in het proces van een startup waarin aangetoond moet worden of business model werkt. Dit gebeurt 
door het model te testen bij de beoogde doelgroep in een representatieve markt.

- Early, mid & Later Stage:

Hiermee wordt geduid op de verschillende fases die een startup doorloopt. In early stage wordt het business 
model gevalideerd. In mid stage accelereert de startup in één markt en in later stage wordt de business van de 
startup opgeschaald door nieuwe markten te betreden.

- Accelerator:

Een organisatie die, na strikte selectie, een werkplek en een geconcentreerd programma aanbiedt aan startups, 
waarbij kapitaal, mentoren en startups bij elkaar komen om de startup in een aantal maanden door de early en/of 
mid stage heen te helpen. In ruil daarvoor krijgt de accelerator een aandeel in de startups.

- Incubator:

Een organisatie die, na selectie, een werkplek en een uitgespreid programma aanbiedt aan startups, waarbij 
kapitaal, mentoren en startups bij elkaar komen om de startup voor langere tijd te helpen. In ruil daarvoor krijgt 
de incubator vaak een aandeel in de startups.


