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Founded in Groningen is een programma voor 
innovatieve ondernemers, startups en scale-ups in 
de stad en provincie Groningen. Door op neutrale 
wijze te verbinden, ondersteunen en inspireren, 
draagt Founded in Groningen bij aan het startup 
ecosysteem. Met als doel dat er meer en betere 
startups ontstaan en scale-ups sneller doorgroeien.

Op basis van landelijke/regionale analyse en feed-
back uit het regionale startup ecosysteem, zijn de 
volgende uitdagingen vastgesteld:

- Een inzichtelijk ecosysteem creëren
- Het creëren van het juiste investeringsklimaat 
- Voldoende beschikbaarheid van talentvolle       
  mensen
- Toegang tot markten vereenvoudigen

Om ook in 2022 tot de top van Nederlandse startup 
ecosystemen te behoren, hanteert Founded in 
Groningen de volgende strategie:

1. Het continueren en verbeteren van de basisactivi-
teiten: verbinden, ondersteunen en inspireren

2. Focus op drie pijlers, namelijk: Kapitaal, Talent & 
Diversiteit en Markt

Binnen de drie pijlers zet Founded in Groningen, in 
samenwerking met verschillende partijen, speci-
fieke projecten op. 

Om het programma de komende 3 jaar te realiser-
en, is een totale publieke bijdrage gewenst van 
705.000 euro, respectievelijk 352.500 euro vanuit 
gemeente Groningen en 352.500 euro vanuit Pro-
vincie Groningen. Vanuit andere organisaties wordt 
een bijdrage gevraagd op projectniveau en komen 
er inkomsten binnen uit het Startup Visa Groningen 
programma. Dit is totaal begroot op 327.500 euro.

PRINS CONSTANTIJN VAN ORANJE
SPECIAL ENVOY TECH.LEAP.NL 
“Het beste ecosysteem worden van Europa kan alleen met een ijzersterke 

regionale basis. Juist als één onderling verbonden delta zijn we in staat 

om als één geheel te werken aan het bouwen van nieuwe internationale 

toonaangevende Nederlandse techbedrijven. Het wegnemen van drempels 

voor buitenlandse founders dankzij Startup Visa Groningen en het toegang 

bieden tot een buitenlandse investeerder zoals bij het bezoek van Neil Dempsey 

laten zien dat Founded in Groningen niet alleen regionaal, maar ook (inter-)

nationaal zorgt voor versnelling van de groei van onze startups en scale-ups.”
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1. HET BELANG VAN EEN STERK STARTUP- EN 
    SCALE-UP ECOSYSTEEM

“Groningen is bijzonder. We kennen elkaar 
en we weten dat we het samen moeten 
doen. Founded in Groningen is de 
verbindende factor die de ondernemende 
concepten samen brengt en versterkt.” 

MARK VLETTER
OPRICHTER VOYS

Groningen kent veel startups en scale-ups. De 
afgelopen jaren stond een aantal van hen in de 
DeloitteFast50. Oftewel, zij behoren tot de snelst 
groeiende bedrijven van Nederland. De ambitie is 
om die positie vast te houden en uit te bouwen door 
het startup- en scale-up ecosysteem te versterken. 
Deze ambitie sluit aan bij de landelijke ambitie om 
Nederland te ontwikkelen tot één van de sterkste 
startup en scale-up ecosystemen ter wereld (top 5) 
en de beste van Europa. 

Startups en scale-ups zijn immers belangrijk om 
de Nederlandse positie als innovatieve koploper 
te behouden. Ze zijn belangrijke vernieuwers van 
onze economie. Ze investeren in R&D, ontwikkelen 
sleuteltechnologieën en vertalen deze naar inno-
vatieve producten en diensten. Vaak dragen hun 
producten en diensten ook bij aan het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheid, energietransitie, landbouw 
en veiligheid. Uit onderzoek van Genome (2018)    
blijkt dat 37% van de Nederlandse startup oprichters 
met hun onderneming een bijdrage wil leveren aan 
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.1

Founded in Groningen heeft in de periode 2017-
2019 samen met ondernemers Groningen op de 
kaart gezet als startup hub. Dit is gerealiseerd door:

 - het creëren  van meer verbinding en   
    samenhang in het ecosysteem
 - intensieve samenwerking op                              
               landelijk niveau - Startup Delta/RVO
 - het communiceren van de successen en    
    activiteiten naar de buitenwereld
 - het opzetten van de projectorganisatie en  
                bijbehorende activiteiten

Daarnaast is in de programma-activiteiten gefo-
cust op drie pijlers: toegang tot (overheids-)klanten, 
toename van skills en het faciliteren van groei van 
startups. 

In dit programmaplan staan de strategie en ambi-
tie, inclusief voorgestelde programmalijnen,  voor 
de periode 2020-2022. Op basis van de ervaringen 
van de voorgaande periode, interviews met stake-
holders en een gezamenlijke werksessie is het pro-
gramma voor Founded in Groningen 2020-2022 tot 
stand gekomen. 

Eenduidige definities voor startups en 
scale-ups zijn er niet. Founded in Groningen 
hanteert de volgende definities (Steve Blank):

- Een startup is een bedrijf met de ambitie om 
snel te groeien. Het is een organisatie die nog 
op zoek is naar een repeterend en schaalbaar 
verdienmodel. 
- Een scale-up is een fase verder en een snelle     
groeier. Het heeft een bewezen verdienmodel 
en betalende klanten.

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. 
De organisaties bestaan uit 
onderwijsinstellingen, incubators, co-working 
spaces, investeerders, corporates, 
dienstverlenende organisaties en 
onderzoesorganisaties. 
Serieondernemer en schrijver Brad Feld onder-
schrijft dit en geeft aan dat het meer dan 20 jaar 
kost om een goed startup ecosysteem te bou-
wen.

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/21/kamerbrief-over-stand-van-zaken-startup-en-scale-up-beleid
2. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/kabinet-investeert-65-miljoen-euro-in-beleid-startups-en-scale-ups

In juni 2019 heeft staatssecretaris Mona Keijzer 
(Economische Zaken en Klimaat) bekend gemaakt 
dat het huidige kabinet voor de periode t/m 2023 
65 miljoen euro beschikbaar stelt voor het verbeter-
en van het Nederlandse startup- en 
scale-up ecosysteem. Het plan bestaat uit ver-
schillende maatregelen, zoals het aanpakken van 
knelpunten rondom personeel en financiering. 
TechLeap.NL (voorheen StartupDelta) neemt het 
voortouw in het versterken van het landelijk eco-
systeem. Techleap.NL richt zich onder andere op 
het activeren van regionale en nationale partijen, 
maar ook op het promoten van Nederland in het 
buitenland. 

Founded in Groningen is de wijze waarop we in 
samenwerking met Friesland (Sterk Fries
Ondernemerschap) en Drenthe (Ik ben Drents on-
dernemer) het noordelijke startup ecosysteem 
verbeteren. 
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2. UITDAGINGEN IN HET GRONINGSE EN NOORDELIJK          
STARTUP ECOSYSTEEM

Zowel op basis van de landelijke trends en bevindin-
gen, als de eigen analyse in de regio zijn verschil-
lende uitdagingen in het ecosysteem vastgesteld. 

Uitdaging 1. Een inzichtelijk ecosysteem 
creëren 

Er zijn veel initiatieven en er wordt steeds meer 
samengewerkt, maar voor ondernemers is het 
vinden van de juiste hulp of organisatie nog niet 
overzichtelijk genoeg. Stakeholders geven aan dat 
Founded in Groningen de afgelopen jaren voor 
meer samenhang heeft gezorgd. De verbindende 
rol en daarnaast het inspireren en supporten van 
ondernemers blijft wat hen betreft nodig. Waar de 
komende periode vooral aan gewerkt moet worden 
is het verbeteren van de zichtbaarheid van Founded 
in Groningen als startpunt voor elke startup/scale-
up die op zoek is naar groei en innovatie.

Uitdaging 2. Het juiste investeringskli-
maat creëren 

Uit eigen onderzoek, de feedback van partijen uit het 
ecosysteem en het bezoek van Neil Dempsey, bli-
jkt dat het investeringsklimaat sterker moet worden. 
Op dit moment is het netwerk van startups en in-
vesteerders onvoldoende inzichtelijk. Daarnaast 
kan het huidige kennisniveau en de vaardigheden 
van zowel startups als investeerders worden ver-
beterd. Ook zal het aandeel durfkapitaal in de regio 
moeten toenemen om een ‘gezonde’ verhouding te 
realiseren tussen private en publieke investeringen. 

Uitdaging 3. Voldoende beschikbaarheid 
van talentvolle mensen

Digitale vaardigheden en technisch geschoold 
personeel zijn voor vrijwel elke startup noodzake-
lijk om te groeien. Ook is de aanwas van talentvolle 
jonge ondernemers met de juiste ideeën en vaar-
digheden noodzakelijk. Hierbij gaat het niet alleen 
om het behouden van ondernemend talent in de 
regio, maar ook om het aantrekken van internation-
aal talent naar de regio.

Daarbij moet ook de diversiteit aan ondernemers in 
de regio worden verhoogd. Uit diverse studies van 
onder andere McKinsey en BCG leidt grotere diver-
siteit tot betere producten en diensten en draagt 
het bij aan een inclusievere samenleving. Vrouweli-
jke ondernemers en niet-autochtone ondernemers 
zijn op dit moment nog ondervertegenwoordigd in 
het Groningse ecosysteem. 

Uitdaging 4. Toegang tot markten vereen-
voudigen

Om te kunnen groeien is voor startups en scale-ups 
het eenvoudig toegang hebben tot- en het samen-
werken met- klanten cruciaal. Op dit moment zijn 
er nog te weinig publieke en private partijen die 
samenwerken met startups. De intentie om dit te 
doen is er, maar de middelen en omstandigheden 
ontbreken. 

ROB VERHOFSTAD
LID COLLEGE VAN BESTUUR 
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

“Ondernemerschap is wat mij betreft de beste 
route naar het maken van impact. Als hogeschool 
juichen we het toe dat we met dit programma 
in gezamenlijkheid ondernemers en studenten 
wijzen op de gestelde SDG’s.”

Als regio willen we een sterk startup en scale-up ecosysteem creëren. Waarin startups en scale-ups 
maximaal kunnen groeien. Wat leidt tot duurzame versterking van de Noord-Nederlandse economie en 
meer werkgelegenheid. 

Dit betekent dat de ambitie voor 2022 is dat Groningen tot de top van Nederlandse startup ecosystemen 
behoort, waarin:

 - Startups moeiteloos hun weg vinden in het ecosysteem
 - Minimaal 500 banen gecreëerd zijn door startups en scale-ups
 - Tien of meer startups (opgericht tussen 2015-2020) doorgroeien naar scale-up fase
 - Minimaal 40 uitgegeven startup visa aan buitenlandse startups, 20 definitief gevestigd in Groningen
 - 50% van de startups bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN

STRATEGIE

AMBITIE, STRATEGIE EN UITVOERING PROGRAMMA 
2020-2022

3.

AMBITIE 

De geformuleerde uitdagingen vormen de basis van het programma Founded in Gro-
ningen 2020-2022.

Founded in Groningen is een programma voor innovatieve ondernemers, startups en scale-ups in de 
stad en provincie Groningen. Door op neutrale wijze te verbinden, ondersteunen en inspireren, draagt 
Founded in Groningen bij aan het startup ecosysteem.

Om de komende drie jaren invulling te geven aan de eigen ambitie en de landelijke ambities, hanteert 
Founded in Groningen twee strategieën:  

1. Het beter verbinden, profileren, inzichtelijk maken en positioneren van het startup ecosysteem door:
 - De rol van verbinder en facilitator te (blijven) vervullen
 - Het ecosysteem gestructureerd in kaart te brengen en inzichtelijk te maken
 - Continu te communiceren over de successen van innovatieve ondernemers
 - (Startende) ondernemers te motiveren om in te  spelen op maatschappelijke uitdagingen en  

 Sustainable Development Goals
 - Het herzien van de huidige portal en bijbehorende functionaliteiten

2. Focus op drie pijlers, namelijk:
 - Kapitaal
 - Talent & Diversiteit
 - Markt

De Sustainable Development Goals (SDGs) of 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers 
van de millenniumdoelen, moeten een eind 
maken aan armoede, ongelijkheid en 
klimaatverandering in 2030.
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Voor het bereiken van de gestelde ambitie is samenwerking en actieve betrokkenheid 

vanuit het gehele ecosysteem cruciaal. Om de projecten en initiatieven van het 

programma te realiseren is daarom uitvoerig gesproken met diverse partijen in 

de regio. De uitgewerkte onderdelen zijn mede tot stand gekomen op basis van 

hun input. Dit betekent concreet dat aan elk project/initiatief een of meerdere 

organisaties verbonden zijn en dat deze ook een actieve rol vervullen. 

Bij iedere pijler maken we onderscheid tussen wat de behoefte is, wat de gewenste 

oplossingen zijn en met welke betrokken partijen activiteiten worden opgezet.Dit 

is een eerste richting bij de start van het programma. Gedurende het programma 

worden nieuwe partijen betrokken en activiteiten ontwikkeld. 

2020-2022

UITVOERING PROGRAMMA 
FOUNDED IN GRONINGEN

BERTUS JAN EPEMA
MEDE-EIGENAAR BUKU

“Founded in Groningen is in mijn ogen 
o.a. belangrijk voor het faciliteren van het 
‘Startup community’ gevoel, wat cruciaal 
is als je als Groningen een broedplaats 
voor startende bedrijven wilt zijn!”

Strategie 1: Continueren en verbeteren basisactiviteiten: verbinden, 
ondersteunen en inspireren
Voor startups en scale-ups is het juiste netwerk en de juiste (toegang tot) informatie van belang. De afgelopen 

jaren heeft Founded in Groningen hier al flink in geïnvesteerd door middel van het opzetten van het online portal 

en de community meet-ups, het ‘boosten’ van startup-events en daarnaast door zelf activiteiten te organiseren. 

Deze initiatieven worden ook de komende periode voortgezet en verbeterd. 

Daarnaast is er specifieke aandacht voor: 
 - Het ecosysteem gestructureerd in kaart brengen en inzichtelijk maken.
 - Het neerzetten van een duidelijke positionering van ‘het merk’ Founded in Groningen.
 - Het verbeteren van de gebruikerservaring en aanwezige informatie op het portal.
 - Het belang van SDG’s voor startende ondernemers 

Projecten en initiatieven van deze strategie in 2020:

Behoefte Oplossing

1.1 Basisactiviteiten Founded in 
Groningen

Inspireren van de startup community
- Founder talks /  Portal
   Supporten van de startup community
- Founder Factories / Project Boost / Portal
   Verbinden van de startup community
- Community meetups / Deep dives / Portal

1.2 Inzichtelijk maken van eco-
systeem

- Werksessie met organisaties en 
   startups uit het ecosysteem om ecosysteem uit te      
   werken
- Digitale visualisatie van ecosysteem vergelijkbaar met  
   Colorado Boulder
- (Digitaal) Verspreiden van ecosysteem 
   ‘plattegrond’/gids

1.3 Communicatie, position-
ering en optimalisatie portal 
Founded in Groningen

Relevante informatie voor startups verstrekken
Portal voorzien van ‘statische content’ - relevante info
Introductie communicatiemiddelen richting 
stakeholders (geen ondernemers)
Ontwikkeling FiG-toolkit die gebruikt kan worden door 
partijen/personen in het ecosysteem 

Optimalisatie van de huidige portal
- Ontwikkeling dashboard - statistieken
- Behoeften/gebruikers onderzoek
- Plan voor meer bezoek en interactie op het portal
- Samenwerking Sterk Fries 
   Ondernemerschap

1.4 Impact ondernemen als 
randvoorwaarde voor onderne-
merschap

- 1 persoon in team met focus op dit onderwerp
- Events gericht op impact 
   ondernemen/SDG’s 
- Verbinden communities gericht op impact 
   ondernemen 

7
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2.1.A Overzicht creëren - Data inventarisatie + online visualisatie  
   startups en investeerders
- Content portal aanpassen

Flinc, Marketing Groningen, Tech-
Leap.NL, Sterk Fries Ondernemer-
schap, IFG, Triade

2.1.B Verbeteren kennisniveau 
en vaardigheden 

- Content portal aanpassen
- Met betrokken partijen uit 
   ecosysteem activiteiten opzetten om          
   kennisniveau te verhogen 
   (Bijvoorbeeld Founder Factory of 
   Angel Academy, aan de hand van 
   verschillende groeifasen

Flinc G-force Capital, NOO,TechLeap.
NL, onderwijsinstellingen, IFG, Triade

2.1.C Verbinden van startups en 
investeerders

- Organiseren event(s) die overstijgend  
   zijn en/of waar specifieke behoefte     
   aan is.
- Boosten van events waar 
   investeerders aanwezig zijn.
- Minimaal 1 bezoek  van expert 
   (voorbeeld Neil Dempsey)

Flinc, TechLeap.NL, Provincie Gronin-
gen, IFG, Ventureweb, Triade

2.1.D Investeringsfondsen op-
zetten gericht op behoefte van 
de regio

- Ophalen van investeringsbehoefte en  
   delen met partners
- Ontwikkeling van proeftuinen 
   (early stage) ism andere partners

IFG,Triade, RUG Houdster 
Maatschappij, Flinc

Strategie 2: Focus op 3 pijlers

Pijler 1: Kapitaal

Om het juiste investeringsklimaat te creëren zijn overzicht, verbeterde 
kennis/vaardigheden en betere verbindingen tussen startups en investeerders 
noodzakelijk. 

Projecten en initiatieven van deze pijler in 2020:

Behoefte Lead PartnersOplossing

SCHELTE MEINSMA
EIGENAAR VRROOM

“Als tech-startup is het voor ons extreem 
belangrijk dat er voldoende MBO-af-
gestudeerden beschikbaar zijn met de 
juiste kennis en vaardigheden. Zij kunnen 
daadwerkelijk dingen maken en dus veel 
waarde toevoegen aan ons product.”

Pijler 2: Talent & Diversiteit
  
Deze pijler richt zowel op de beschikbaarheid van voldoende talent als de 
realisatie van meer (aandacht voor) diversiteit binnen het ecosysteem. Bij 
voldoende talent gaat het om twee aspecten: 1) personeel met de juiste 
(technische) vaardigheden en kennis en 2) het beschikken over voldoende talent 
in de regio dat wil ondernemen. Binnen Groningen zijn er reeds veel organisaties 
en activiteiten die zich richten op deze onderwerpen. Founded in Groningen zo-
ekt hierin de samenwerking op met publieke en commerciële partijen. 

Projecten en initiatieven van deze pijler in 2020:

2.2A Hogere beschikbaarheid 
van het juist geschoolde talent

- ‘Vrienden van Founded’ beschikbaar  
   stellen voor gastcolleges e.d.
- Stagebeleid en bijvoorbeeld onder 
   zoeksopdrachten toegankelijk maken     
   voor startups
- Snelgroeiende bedrijven verbinden  
   aan onderwijs initiatieven en             
   studenten
- Samen met kennisinstellingen        
  strategie bepalen op behoud van 
studenten

Ondernemers, Rijksuniversiteit 
Groningen, Hanzehogeschool Gro-
ningen, Werkplaats voor Digitaal 
Vakmanschap (door Noorderpoort), 
Noorderpoort, NOO, YES, JCC

2.2B Aantrekken van internatio-
naal talent

- Campagne waarin we Noord                          
   Nederland neerzetten als                 
   aantrekkelijke plek voor internationale  
   startups
- Optimale dienstverlening voor inter        
   nationale startups d.m.v. Startup Visa      
   Groningen
- Aantrekken high skilled 
  kennismIgranten/sleutelpersoneel        
  voor startups - campagne

NOM, IWCN, Groningen Seaports, 
Campus Groningen, Indietopia, Mar-
keting Groningen

2.2C Meer talent dat start met 
een eigen onderneming

- Het supporten van initiatieven om  
   ondernemend talent te inspireren
- Koppelen studenten aan snelle 
  groeiers - inspireren om te gaan 
  ondernemen
- Stimuleren ondernemerschap 
   gekoppeld aan de SDG’s van de VN

Flinc, G-Force Capital, Werkplaats 
voor Digitaal Vakmanschap (door 
Noorderpoort), Noorderpoort, Ven-
turelab (HBO/WO)

2.2D Verhogen van (aandacht 
voor) diversiteit

- Vrouwen motiveren/inspireren om te  
   ondernemen of voor een 
   groei-bedrijf te gaan werken
- Onderzoek i.s.m. Startup Amsterdam 
- Campagne/voorlichting/artikelen
- Boosten events gericht op diversiteit
- Investeerders bewust laten worden  
   van hun rol

Onderwijsinstellingen, Startup Am-
sterdam, Aletta Jacobs Stichting, 
Impact Noord, Startup Amsterdam

Behoefte Lead PartnersOplossing
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Pijler 3: Markt

De grootste uitdaging van een startup is het hebben van een eerste klant en/
of de juiste klant die helpt om te groeien. Door de verbinding met MKB en cor-
porate bedrijfsleven te leggen en daarnaast ondernemers de kans te geven 
samen te werken met publieke instellingen wordt groei gefaciliteerd. 

Projecten en initiatieven van deze pijler in 2020:

Behoefte Lead PartnersOplossing

2.3A Verbinding leggen met 
MKB en corporate 
bedrijfsleven

- Koppelen van snelle groeiers aan     
   bestaande partijen middels bijeen  
   komsten.
- Startups faciliteren om bedrijven klant  
  of partner te laten zijn.
- Opzetten van een ingekorte en  
   vereenvoudigde versie van Startup in  
   Residence.
- Verkennen mogelijkheden om sus 
   tainable industry challenge te  
   verwerken.

Netwerkorganisaties, betaalde spor-
torganisaties, bedrijfsleven, Ven-
tureweb,Campus Groningen 

2.3B Startups toegang geven 
tot overheid als klant/samen-
werkingspartner

- Het continueren van Startup in           
   Residence.
- Organiseren van activiteiten voor        
   startups die willen internationaliseren,    
   bijv. startups meenemen tijdens           
   handelsmissies/events.

RVO, TechLeap.NL, Gemeente Gro-
ningen, Groningen Seaports, Campus 
Groningen en Provincie Groningen

Startup in Residence 
Een publieke instelling als eerste klant 

In 2018-2019 vond de eerste Groningse editie van Startup in Residence plaats. 
Startup in Residence biedt startups de mogelijkheid om samen te werken met 
publieke instellingen en tot inkoop te komen. Founded in Groningen heeft de 
organisatie en coördinatie opgepakt en samen met publieke instellingen meer-
dere challenges geformuleerd, het inkooptraject met behulp van de gemeente 
Groningen opgezet en de wervingscampagne gedaan. Alle challenges zijn ger-
icht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Uiteindelijk zijn 8 start-
ups geselecteerd en doorliepen zij samen met de challenge-eigenaar en een 
mentor een programma van 6 maanden. In die periode testten zij samen het 
product(idee), werd de startup intensief begeleid, kon men workshops volgen en 
was er mogelijkheid tot intervisie met andere ondernemers. Meerdere startups 
werken nu nog steeds samen met de publieke instelling of hebben hun bedrijfs-
model aangescherpt. Inmiddels is de tweede editie van start gegaan

Sinds 2016 is het mogelijk om als buitenlandse startup (Non-EU) je te vestigen 
in Nederland voor een jaar onder het Startup Visa. Het aantal aanvragen voor de 
regio Groningen lag boven de 200, slechts 15 ondernemers konden geplaatst 
worden  bij de enige Groningse facilitator, het Launch Café. Door als Founded in 
Groningen belanghebbende partijen aan elkaar te verbinden is een gezamenlijk 
programma opgezet, Startup Visa Groningen. Hierin trekken belanghebbende 
partijen en nieuw geworven facilitators gezamenlijk op met het doel om meer 
internationaal startup talent naar de regio te trekken en/of te behouden. Deze 
nieuwe facilitators zijn Groningen Seaports, Campus Groningen, Venturelab North 
en Indietopia. Founded in Groningen is vooralsnog de coördinerende partij. Het 
programma verzorgt de werving en selectie van de startups en zorgt daarnaast 
voor een ‘zachte landing’ ergens in de regio waar de startup het beste past. De 
werving is specifiek gericht op Energie, Health en Digital. In 2021 is de ambitie om 
minimaal 75 startups een plek gegeven te hebben in het ecosysteem. Hiermee 
vergroten we de pool van ondernemend talent, wordt het ecosysteem verbeterd 
en de economie versterkt. 

Startup Visa Groningen
de rode loper uitgerold voor buitenlandse startups

MAARTEN DRAAIJER
EIGENAAR GITLABHOST

“Ik ben een trouwe bezoeker van Founder Talks. 
Als ondernemer is het fijn om de do’s and don’ts 
van vaak voor mij nog onbekende 
Groningse ondernemers te horen. Regelmatig 
geven zij tips die ik de dag erna al in mijn werk 
kan toepassen. Bovendien is het een mooi mo-
ment om andere ondernemers op laagdrem-
pelige wijze te ontmoeten.”

12
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De private lead is het gezicht van Founded in Groningen en ambassadeur van 
de startups. Deze programmamanager is verantwoordelijk voor het inventaris-
eren van behoeftes onder startups en scale-ups.  Daarnaast is de private lead 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmaplan en het vertalen van 

wensen/behoeften uit het ecosysteem naar (nieuwe) programma onderdelen. 

Private Lead

De public lead is verantwoordelijk voor het betrekken en onder-
houden van relaties met publieke partijen. Daarnaast is de public 
lead verantwoordelijk voor het organiseren van de verantwoording 
aan de Gemeente Groningen en Provincie Groningen. Tot slot zorgt 
de public lead voor aansluiting bij internationaal en landelijk beleid 
en de aansluiting bij overige projecten in de regio.

Public lead

De kwaliteit en het functioneren van Founded in Groningen wordt 
gebaseerd op de tevredenheid van ondernemers en stakeholders. 
Dit organiseren we door het opzetten van een klankbordgroep. 
Deze groep bestaat uit 4-5 ondernemers, die allemaal met hun 
bedrijf in een verschillende (groei)fase zitten. Van idee-fase t/m 
scale-up. De ondernemers worden drie keer per jaar uitgenodigd 
om de activiteiten van het programma te evalueren en aan te

scherpen.

Klankbord

Het nieuwe programma wordt meer data-gericht. Het doel is tweeledig: 
enerzijds moet het programma haar campagnes effectiever inzetten/
meten en anderzijds zijn er verschillende projecten waarbij we data 
met betrekking tot het ecosysteem willen interpreteren en visualiseren. 
Deze “expert” zal onderdeel uitmaken van het vaste team. De persoon 
werkt nauw samen met de onderzoekslijnen en onderwijsinstellingen in 
het programma.

Data marketeer/analist

De basisactiviteiten van Founded in Groningen bestaan uit: 
community management, communicatie en het organiseren 
van de eigen evenementen/concepten. We verdelen deze 
activiteiten over de andere rollen in het team.

Basisactiviteiten

Elke pijler heeft een verantwoordelijke die de samenwerking op dit 
thema aanjaagt en projecten/activiteiten samen met partners opzet. 
Hij/zij organiseert een klein en pragmatisch team (bijvoorbeeld met 
ondernemers of onderzoekers van Hanzehogeschool Groningen of 
Rijksuniversiteit Groningen) en inzet vanuit het basis Founded in Gro-
ningen team.  

  

Aanjager pijler  

Rollen
Om de activiteiten van Founded in Groningen uit te voeren zijn er verschillende rollen nodig. Er wordt afwisselend gebruik ge-
maakt van expertise van ondernemers, inzet vanuit stakeholders en een flexibel Founded in Groningen team. Een aantal rollen is 

standaard en zullen gedurende het programma worden bemenst/georganiseerd. 

 

Werkwijze en rollen Founded in Groningen

Om de strategie van Founded in Groningen uit te voeren is een flexibele werkwijze en team nodig. Een deel van de activiteiten is 
structureel, maar een groot deel van de projecten/initiatieven is tijdelijk of verandert van intensiteit.

Werkwijze 
Vanaf de start van Founded in Groningen (2017) is gekozen voor een neutrale, ondersteunende en uitvoerende rol. Dit betekent dat 
het team geen top down initiatieven initieert en geen initiatieven overneemt. De werkwijze kenmerkt zich door te luisteren naar de 
behoeftes van ondernemers, het ondersteunen van huidige initiatieven en het opzetten van nieuwe projecten met stakeholders 
(bijvoorbeeld Startup in Residence en Startup Visa Groningen). 
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WOUTER ZIJLSTRA
 EIGENAAR GREATWAVES

“Met Startup in Residence hebben we een 
unieke kans gekregen om onze nieuwe 
wifi zender, met geïntegreerde sensoren 
om panden slimmer, veiliger en gezonder 
te maken, te testen binnen Campus Gro-
ningen. Het feit dat je hierin begeleid wordt 
binnen een grote instelling, er ruimte is tot 
proberen en het geven van wederzijdse 
feedback, maakt dat we nu als bedrijf 
enorm gegroeid zijn en klaar zijn voor de 
volgende stap.”

4. Begroting programma  

De afgelopen 3 jaar is op jaarlijkse basis door zowel gemeente Groningen als provincie Groningen 161K 
bijgedragen aan het programma. Dit betekent een totale investering van 966K over 3 jaar. Belangrijkste 
posten hierin zijn geweest:

 - Het ontwikkelen van het portal
 - Het genereren van naamsbekendheid, ontwikkeling marketing middelen,                                            

 redactie en marketing campagnes
 - Startup in Residence
 - Personele inzet om projecten/kern-activiteiten te realiseren
 - Jaarlijkse bijdrage aan Startup Delta (Nu TechLeap.NL)

Voor het nieuwe programma is de wens om projecten mede te laten financieren door organisaties in het 
ecosysteem. Dit kan gaan van het sponsoren van events tot het bijdragen aan langlopende projecten 
zoals Startup Visa Groningen (100K op jaarbasis). Daarnaast zal ook actief gestuurd worden op 
inkind-bijdragen vanuit organisaties. Bijvoorbeeld door het bieden van personele inzet, 
onderzoeksactiviteiten of faciliteiten. 

Toelichting:
1.4 - Voor 2020 is een bijdrage vanuit gemeente Groningen, afdeling Sociale Zaken toegezegd
2.2B - Externe gelden zijn toegezegd aan Startup Visa Groningen
2.3B - Kosten met name gerelateerd aan Startup in Residence
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      5. Monitoring programma
 

Om de voortgang van het programma te monitoren is het cruciaal om de doelstellingen te meten. Zo 
kan, indien nodig, ook tijdig worden bijgestuurd. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoe doelstellingen 
periodiek worden gemeten.  

Succesvol ecosysteem 
behorend tot de top van 
Nederland

Analyse opzetten met andere re-
gio’s waarin verschillende ecosys-
temen worden vergeleken

1x per jaar

Aantal banen gecreëerd 
door startups

Combineren van meerdere data-
bronnen 1x per jaar

Aantal buitenlandse 
startups Aantal startups tellen Elk kwartaal

Wat meten? FrequentieHoe meten?

TechLeap.NL

Dealroom, TechLeap.NL, 
provincie Groningen

Startup Visa Groningen,
RUG Houdster Maatschappij, 
NTB

Databron

Startups vinden moeite-
loos hun weg in ecosys-
teem

- Nulmeting januari 2020 middels   
  online enquête
- Online enquête
- Gesprekken 

Jaarlijks en continue in 
gesprekken

Aantal startups dat zich Combineren van meerdere 1x per jaar

Portal statistieken, individuele 
feedback

NTB

LUUK HARTSEMA
ORGANISATOR STARTUP WEEKEND GRONINGEN

“Eind 2019 is de 12e editie van Startup Weekend; een 
evenement waarin je in minder dan 54 uur een nieuw 
bedrijf opzet met mensen die je nog niet kent. Vele 
ideeën, vriendschappen en bedrijven zijn in de afge-
lopen jaren ontstaan.  Ons doel is om de komende 
jaren vakkennis en innovatie te bevorderen voor 
specifieke sectoren. Het is fijn dat Founded in Gro-
ningen hierin financiële, promotionele en inhoudeli-
jke support kan leveren.” 

Opmaak: Elmar de Jong
Visuals: Jessica Milss


