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Strategie en doelstelling 

Doel 

Het realiseren van een excellent klimaat waarin nieuwe bedrijvigheid ontstaat en groeit tot 

succesvolle ondernemingen, waardoor de regio eraan bijdraagt dat Brabant uitgroeit tot de meest 

innovatieve regio van Europa.  

 

Strategie 

De regio West- en Midden-Brabant ziet het realiseren van nieuwe bedrijvigheid als één van de 

belangrijkste aspecten om haar bijdrage te leveren aan de ambitie van Brabant om uit te groeien 

tot de meest innovatieve regio van Europa.  

Om innovatieve economische bedrijvigheid in de regio West- en Midden-Brabant te stimuleren zijn 

broedplaatsen en open innovatie van belang. De werk- en studieomgeving is daarbij een 

belangrijke factor. De regio wil een koppeling maken tussen de aanwezige kennisinstellingen en het 

bedrijfsleven. Om successen te kunnen behalen is wel een scherpe focus noodzakelijk en voldoende 

kritische massa in termen van geld en grote trekkers. Een nadrukkelijke koppeling van campussen 

aan sterke economische clusters in de regio vanuit een (boven)regionale strategische agenda biedt 

kansen.  

Hierin ziet de regio West – en Midden-Brabant de grootste uitdaging. West- en Midden-Brabant wil 

een excellent klimaat creëren waar nieuwe bedrijvigheid ontstaat en tot wasdom komt. Centraal 

daarbij staat nieuwe bedrijvigheid die tot uiting komt in nieuwe zelfstandige ondernemingen en 

ondernemingen die ontstaan door samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.  

 

Doelgroep 

Het consortium richt zich op startende ondernemers uit de regio west- en Midden-Brabant die: 

startend (niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij de KvK) zijn, en gevestigd zijn in regio of 

verbonden zijn aan een deelnemende kennisinstelling (tot 1 jaar na afstuderen, maar dan wel in 

regio gevestigd), en een innovatief idee hebben of zeer getalenteerd zijn of waarvan het idee 

onderscheidend vermogen heeft, en  een idee hebben met groeipotentie of marktpotentie (het idee 

kan leiden tot een onderneming met meerdere personeelsleden), en ondernemend (als typering 

voor ondernemer wordt in ieder geval gedacht aan a. risicobereidheid b. omgevingsbewustzijn c. 

goede contactuele eigenschappen d. organiserend vermogen e. doener/resultaatgericht/praktisch f. 

visionair) of ambitieus zijn. Daarnaast richt het consortium zich op het vercommercialiseren van 

ideeën die afkomstig zijn uit de deelnemende kennisinstellingen. 

 

Welke faciliteiten biedt het valorisatieconsortium? 

Onderwijsactiviteiten: 

- Onderwijs voor studenten en medewerkers van de deelnemende kennisinstellingen.  

- Onderwijs voor deelnemende startende ondernemers die niet studeren of werken aan de 

deelnemende kennisinstellingen. 

 

Financiering: 

- Pre-seedfonds 

- Proof of conceptfonds 

- Fonds voor intellectueel eigendom 

- Bancair netwerk 



- Netwerk van investeerders en vc’s  

Coaching en advies: 

- Pool van coaches 

- “Goede buren” van Starterslift, netwerk van commerciële organisaties die diensten 

aanbieden aan deelnemende ondernemers 

 

Netwerken: 

- Netwerkbijeenkomsten 

- “Goede buren” van Starterslift 

- Netwerk van investeerders 

- Netwerken van consortiumpartners 

 

Gebruik van faciliteiten: 

- Ingangen bij regionaal bedrijfsleven 

- Ingangen bij deelnemende kennisinstellingen 

 

Contactgegevens Stichting Starterslift 

Johan Sebregts 

Reduitlaan 33 

4814 DC Breda 

Postbus 90153 

5000 LE Tilburg 

 

076 888 3040 

06 109 53 200 

info@starterslift.nl

www.starterslift.nl


