
EMBARGO TOT 12 NOVEMBER 2019, 14.30 uur 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In onze brief van 5 december 2018, kenmerk 6884506, hebben wij u 

geïnformeerd over de voortgang van Founded in Groningen 2017-2019. In deze 

brief informeren wij u over het nieuwe programma van Founded in Groningen 

voor de periode 2020 tot en met 2022. Het programmaplan is onderdeel van 

het economische programma 2020-2022, waarin startups en scale-ups zijn 

benoemd als doorsnijdend thema van de speerpuntsectoren.  

 

Opfrisser: wat is Founded in Groningen?  

Sinds januari 2017 is Founded in Groningen een programma met als doel: het 

verbeteren van het startup-klimaat door betere samenwerking met als resultaat 

meer en betere startups en scale-ups. Founded in Groningen biedt 

ondersteuning via verschillende kernactiviteiten. De belangrijkste 

kernactiviteiten van Founded in Groningen zijn: profileren, inspireren en 

relatiemanagement. Samen met andere organisaties wordt er gewerkt aan 

programmalijnen op het gebied van klanten, vaardigheden en groei. Het 

programma werd in deze periode gefinancierd door de gemeente Groningen en 

provincie Groningen. Aan verschillende projecten droegen ook andere partners 

bij. 

 

Belang van startups en scale-ups voor de regio 

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.  
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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 innovatieve 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. 

 

Ambitie Founded in Groningen 2020-2022 

Op basis van de landelijke trends en bevindingen, als de eigen analyse in de 

regio zijn verschillende uitdagingen in het ecosysteem vastgesteld. De 

uitdagingen zijn als volgt: 

• een inzichtelijk ecosysteem creëren; 

• het creëren van het juiste investeringsklimaat;  

• voldoende beschikbaarheid van talentvolle mensen; 

• toegang tot markten vereenvoudigen. 

 

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.  

 

We hebben dan ook de ambitie dat  Groningen behoort tot de top van de 

Nederlandse startup ecosystemen, waarin: 

• startups 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 de 

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 Founded in Groningen 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. 
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Om de komende drie jaren invulling te geven aan de eigen ambitie en de 

landelijke ambities, hanteert Founded in Groningen twee strategieën:  

1. Het continueren en verbeteren van de basisactiviteiten door: 

a. de rol van verbinder en facilitator te (blijven) vervullen; 

b. het ecosysteem gestructureerd in kaart te brengen en 

inzichtelijk te maken; 

c. continu te communiceren over de successen van innovatieve 

ondernemers. 

d. (startende) ondernemers te motiveren om in te spelen op 

maatschappelijke uitdagingen en SDG’s (van de VN);  

e. het herzien van de huidige portal en bijbehorende 

functionaliteiten.   

2. Focus op drie pijlers, namelijk: 

a. kapitaal; 

b. talent & diversiteit; 

c. markt. 

 

Werkwijze Founded in Groningen 

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 FounderTalks, Startup in Residence en Startup Visa Groningen). 

 

Om de activiteiten van Founded in Groningen uit te voeren zijn er verschillende 

rollen nodig. Er wordt afwisselend gebruik gemaakt 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. 

 

Begroting Founded in Groningen 

Om het programma de komende 3 jaar te realiseren, is een totale publieke 

bijdrage gewenst van 705.000 euro, respectievelijk 352.500 euro vanuit 

gemeente Groningen en 352.500 euro vanuit provincie 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. De publieke bijdrage loopt in de drie jaar af, omdat 

er wordt verwacht meer externe financiering op te halen. De gemeentelijke 

bijdrage worden in de jaren 2020-2022 gedekt uit het budget voor het 

economische programma. 
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Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten kunt u lezen in het 

programmaplan Founded in Groningen 2020-2022. 

 

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


