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Coaching voor startups
Er zijn veel organisaties en verenigingen die jou als starter
kunnen helpen bij de groei van jouw onderneming. Denk aan
coaching, netwerken, juridisch advies of financiering. We zetten
er een aantal voor je op een rij.
Organisaties in de regio
In alle provincies zijn Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) actief. De ROM’s investeren met
name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. Daarnaast zijn er ook diverse initiatieven
per regio.
Groningen
• Business Generator Groningen richt zich op bedrijven in de gezondheidszorg, energie en life science en

biedt hulp op het gebied van intellectueel eigendom, coaching, financiering en een netwerk.

Friesland
• De Friese Ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt ondernemers bij de uitvoering van vernieuwende

plannen. Er zijn fondsen beschikbaar voor bedrijven die in Friesland aan de slag willen. Voor innovatie
geldt als uitgangspunt dat het gaat om innovaties die onderdeel zijn van industrieel onderzoek en/of
experimentele ontwikkeling.• Innofest koppelt startups en hun innovaties en bijbehorende testvragen aan festivals en partners.
• BeStart is een startup accelerator die startups helpt om hun onderneming te laten slagen met

werksessies, 1-op-1-coaching en het beschikbaar stellen van een groot netwerk van bedrijven en
overheden.
• Innovatiepact Fryslân is een samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het

beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie en de gemeenten. Zij zetten zich in om de
innovatiekracht en ondernemerschap te versterken.
Drenthe
• Kennispoort Drenthe werkt samen met innovatieadviseurs. Zij bieden steun door het beantwoorden

van vragen maar ook door het leggen van verbindingen en het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
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Overijssel
• Kennispark Twente / Novel-T bieden innovatieve startende ondernemingen, met groeipotentie,

financiering, juridisch advies, mentorschap en toegang tot technologie/laboratoria.
• Kennispoort Regio Zwolle stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van ideeën en

helpt bij het op de markt brengen van innovatieve producten, diensten en processen.
• OOST NL biedt meerdere programma’s voor innovatieve ondernemingen in Overijssel en Gelderland in

de sectoren: agro-food, creatieve industrie, cleantech en energy, high tech, life sciences, logistiek
en maakindustrie.
Gelderland
• OOST NL biedt meerdere programma’s voor innovatieve ondernemingen in Overijssel en Gelderland

in de sectoren: agro-food, creatieve industrie, cleantech en energy, high tech, life sciences, logistiek en
maakindustrie.
• Gelderland valoriseert versterkt het innovatieve vermogen van ondernemingen met hulp op het gebied

van eigendomsbescherming, partnersearch, starterstrainingen en financiering.
• StartLife (Wageningen) helpt ondernemers in de food en agri sector. Ze biedt een community,

coaching, contact met investeerders, financiering, toegang tot de faciliteiten en experts van de
Wageningen Campus.
Utrecht
• UtrechtInc biedt startende ondernemers in de sectoren health, climate en education ondersteuning

aan via een community van ondernemers, experts en nieuw talent kennissessies, partnersearch,
masterclasses, intervisie en financiering.
Noord-Holland
• Innovation Exchange Amsterdam, IXA, helpt ondernemers die interesse hebben in de technologie en

faciliteiten van het AMC, UvA, HvA, VU en VUmc). IXA helpt bij het zoeken naar de juiste expert/kennis,
productiemogelijkheid, onderzoek, post graduate onderwijs en licenties.
• BSSA the B. Startup School Amsterdam biedt studenten tussen 18 en 26 jaar 6 maanden stage en

cursussen om het gat tussen school en de praktijk te overbruggen.
• Impact Hub Amsterdam is onderdeel van de internationale Impact Hub community van social

innovators. Impact Hub Amsterdam bouwt netwerken en organiseert evenementen, biedt werkplekken
en ontwikkelt acceleratieprogramma’s.
• Clinic biedt gratis juridische hulp aan startups in de regio Amsterdam, niet ouder dan 3 jaar.

Clinic koppelt studenten informatierecht voor 6 maanden aan een startup. Gerenommeerde
advocatenkantoren begeleiden de studenten gedurende dit praktijk-traject.
Zuid-Holland
• Yes! Delft helpt (startende) ondernemers bij het opbouwen van succesvolle technologische bedrijven

door verschillende mentorings- en trainingsprogramma’s aan te bieden.
• SBIC Noordwijk biedt technische, zakelijke en financiële ondersteuning aan startups die

ruimtetechnologie gebruiken voor aardse toepassingen.
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Zeeland
• DOCKWIZE biedt startende ondernemers, coaching, huisvesting, financiering en toegang tot een

netwerk.
Noord-Brabant
• Braventure is het startupprogramma van 2 Brabantse universiteiten, 4 hogescholen en 6

ontwikkelingsmaatschappijen. Deze krachtenbundeling biedt snel toegang tot startkapitaal, kennis,
community en faciliteiten.
Limburg
• Brightlands Limburg is er voor ondernemers in de sectoren Materials, Health, Food en Smart Services

en biedt accommodatie, onderzoeksmogelijkheden en toegang tot kennisinstellingen en laboratoria.
Via LBDF is financiering mogelijk.

Nationale organisaties
• Techleap.nl wil het startup-klimaat in Nederland verbeteren, verbinden en uitbreiden. Op de website

staan initiatieven en bijeenkomsten voor startups in Nederland.
• O3NL is een mentorprogramma voor startende ondernemers met technologisch hoogwaardige

ideeën.
• nlgroeit helpt ondernemers met bedrijven tussen de 1 en 100 miljoen omzet groeien door events, peer-

learning, webinars, expertsessies en het matchen met mentoren die al een paar stappen verder zijn.
• Venture café is een wekelijks netwerkcafé voor innovatieve ondernemers waar kennis wordt gedeeld.
• Dutchbasecamp helpt ondernemers internationaal op te schalen door middel van coaching, training,

events en het bieden van een netwerk.
• New Venture ondersteunt bedrijven via coaching, workshops, pitchtrainingen, feedback op hun

plannen en netwerkbijeenkomsten.
• Dutch Startup Association is een belangenbehartiger voor startups en scale-ups. DSA is een schakel

met investeerders, bedrijven, beleidsmakers, overheden, politiek en de Nederlandse samenleving.
• Enterprise Europe Network ondersteunt bedrijven bij internationale handel en innovatie. Via EEN leg je

snel en eenvoudig nieuwe internationale contacten.

