
STARTLIFE 

 

Strategie en doelstelling 

StartLife stelt hulpmiddelen ter beschikking op het gebied van stimulering van ondernemerschap 

bij studenten, beoordeling en aanscherping van business cases en plannen, coaching en 

financiering (op verschillende niveaus) en heeft een goed netwerk van deskundigen en 

investeerders. In Startlife is het lopende CoE Dafne opgenomen en dit heeft geleid tot een 

verankering van de onderwijsactiviteiten voor studenten en jonge onderzoekers rond 

ondernemerschap. Hierdoor komen studenten vroeger, en medewerkers vaker in aanraking met 

ondernemerschap. De activiteiten van StartLife richten zich op het domein agro, food en 

leefomgeving met een verbinding naar duurzame energie, groene ruimte en gezondheid van mens 

en dier. 

 

Doelgroep 

- Studenten, onderzoekers en bedrijven in de domeinen agro, food en leefomgeving. 

- Potentiële starters met een innovatie in de agro food en leefomgeving 

- Innovatief MKB met een vraag over haalbaarheid van een innovatie 

- Stakeholders uit het domein agro food en leefomgeving vanuit het netwerk van Food Valley 

- Stakeholders voor de regionale gebiedsontwikkeling van Food Valley 

- Stakeholders en partners van ondernemerschap in de triangle Tech – Food – Health van Oost 

Nederland 

 

Welke faciliteiten biedt het valorisatieconsortium? 

 

- Onderwijsactiviteiten: 

› game voor awareness en naamsbekendheid ontwikkelen voor de website van StartLife; 

› combinaties van generiek bedrijfskundig onderwijs en specialistisch  
 ondernemerschapsonderwijs inclusief de ontwikkeling en het gebruik van recente cases 
 gebaseerd op startende bedrijven; 

 › video’s en sociale media voor het onderwijs; 

 › ACT met entrepreneurship oriëntatie, interactief onderwijs voor WO studenten voor een 
 consultancy opdracht in het bedrijfsleven  

 › Cursus kennisvalorisatie en IP management voor studenten en medewerkers van 
 Wageningen UR, ;  

 › “Professionele Master Ondernemerschap”van de CAH Dronten voor HBO studenten na 
 hun studie. 

 › “Scouten en ontwikkelen van entrepreneurial talenten” van de Hogeschool van Hall / 
 Larenstein, een onderwijsmodule voor het HBO 

 › BSc Minor ‘Innovation and Entrepreneurship’ als keuzepakket in de bachelorfase van het 
 WO; 

 › Topklas Ondernemen van de HAS Den Bosch voor HBO studenten na hun studie;  

 › Ondernemers in de klas, videomateriaal van sprekende voorbeelden van succesvolle 
 ondernemers voor het onderwijs in HBO en WO; 

 ›Bussiness Challenges, trainingen voor jonge onderzoekers rond kennisvalorisatie; 

 

- Financiering: 

 ›Microkredieten voor studentstarters 

 › Pre-Seed Fund voor starters met een innovatief idee in de agro food en leefomgeving 

 › Proof of Concept Fund voor innovatieve bedrijven en technostarters in de agro food en 

 leefomgeving 



› Samenwerking met seed fondsen agro food health voor de vervolgfinanciering van 

 starters, zoals StartGreen en het Dutch Greentech Fund. 

 

- Coaching en advies: 

› Workshops en Master classes voor startende ondernemers 

› Workshops voor ondernemende studenten ism KLV Young Professionals 

› Netwerkbijeenkomsten  

 › XLX game  

 › Maatadvies aan startende ondernemers van experts uit het preferred suppliers network  

 › Haalbaarheidsstudie IP en technologie 

 › Competentie assessment en ontwikkeling ondernemerschapsvaardigheden 

 › Food & Nutrition Delta – Innovatiemakelaars voor innovatievragen vanuit het MKB 

 › Food Valley Innovation Link is het kennisnetwerk van kennispartners waarin relevante 

 kennisinstellingen op het gebied van food 

 › Wetenschapswinkel van Wageningen UR voor matchmaking tussen onderzoeksvragen 

 over voeding en gezondheid, over duurzame landbouwsystemen, watermanagement of een 

 leefbare groene ruimte en de expertisegroepen van Wageningen UR. 
 

- Netwerken: 

› Practitioner netwerk kennisvalorisatie GoStart! 

› Businesscafé 

› Young Entrepreneurship Business Café 

› GoStart! Entrepreneurial routeplanner 

 ›WIELS – Wageningen Innovation Entrepreneurship in de Life Sciences voor de 

 ontwikkeling en - benchmark van innovatietools in de food sector 
 

- Gebruik van faciliteiten / Science Park 

› Competence Center Wageningen Campus 

› Incubator faciliteiten van Bio Partner Facilities 

› Campus ontwikkelingen Wageningen UR en Food Valley Ambitie 2020 

› Shared facilties CAT AgroFood 

› Middelen genereren, bijvoorbeeld huurvouchers, om starters toegang te verschaffen tot 

geschikte specifieke bedrijfsruimten in een incubator 

- Buitenland 

› Soft landing en werkervaring internationaal met Canada en USA 

› Transatlantic Exchange Programme voor Masterstudenten 

› WEB Bootcamp voor promovendi sim University of Wisconsin 
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