
TECHNOSPRONG 

 

Strategie en doelstelling 

De partners in Technosprong streven een optimaal valorisatieklimaat in de Zuidvleugel regio van 

Zuid-Holland na. In hun visie voor 2016 kent de regio een vruchtbaar startersklimaat, worden 

valorisatiekansen tijdig herkend en gegrepen, is er professionele ondersteuning rondom het hele 

valorisatieproces, een goede regionale samenhang dankzij een focus op veelbelovende 

kennisclusters, en volop open innovatie. De afgelopen jaren zijn al belangrijke vorderingen 

gemaakt. Technosprong is in het leven geroepen om (1) netwerkvorming te ondersteunen, (2) 

studenten en werknemers te trainen op het gebied van ondernemerschap, (3) risicokapitaal aan te 

trekken en (4) succesvolle valorisatie-instrumenten stevig te verankeren voor de toekomst. 

 

Doelgroep 

De doelgroep van Technosprong is divers: studenten, werknemers van (grote) bedrijven in de 

regio, het MKB, startende ondernemers, onderzoekers. Kortom, iedereen die betrokken is bij de 

valorisatieketen. Innovaties komen steeds meer tot stand door een nauwe samenwerking tussen 

kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en startende ondernemers die vindingen in de markt 

willen zetten. Technosprong richt zich op alle (toekomstige) deelnemers aan dergelijke 

samenwerkingsverbanden. 

 

Welke faciliteiten biedt het valorisatieconsortium? 

- Onderwijsactiviteiten: 

 › Opleidingen en gerichte trainingen voor studenten en werknemers van kennisinstellingen 

 om ondernemersvaardigheden te leren, ervaring op te doen met het valorisatieproces, en 

 om gestimuleerd te worden om veelbelovende ideeën als technostarter commercieel te 

 ontwikkelen. 

 › Het Delft Centre for Entrepreneurship en het Holland Program on Entrepreneurship zijn in 

 het leven geroepen om de regio te leren ondernemen. 

 

- Financiering: 

› Proof of Concept fonds waarmee een idee omgezet kan worden in een prototype of een 

anderszins tastbaar bewijs van commerciële potentie. 

› Pre-Seed leningen: startkapitaal met aantrekkelijke voorwaarden voor startende 

ondernemers. 

› Professionele ondersteuning bij deelname aan en aanvraag van (inter)nationale fondsen 

en subsidies. 

- Coaching en advies:

Professionele begeleiding bij het valorisatieproces, op het gebied van het herkennen van  

 vindingen met commerciële potentie, intellectueel eigendom, octrooien, het opstarten van 

 een bedrijf, samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven, etc. 

 

- Netwerken: 

› De Technosprong partners nemen deel aan verschillende netwerken, variërend van 

gespecialiseerde kennisclusters tot communities of practice zoals de ICT Kring en Technet. 

Zwaartepunten van innovatiepotentieel in de regio zijn de kennis-innovatieclusters 



Cleantech Delta, Medical Delta en Greenports. Technosprong participeert sterk in deze 

clusters. 

› Het Technosprong consortium is onderdeel van een groter netwerk van bedrijven en 

 kennisinstellingen in de Zuidvleugel regio, met een gemeenschappelijke valorisatie-ambitie 

 en volop onderlinge samenwerking. 

 

- Gebruik van faciliteiten: 

 › De partners van Technosprong bieden een groot aantal faciliteiten aan, van laboratoria 

 voor wetenschappelijk (contract)onderzoek tot incubator faciliteiten zoals YES!Delft. 

 

- Screening en Scouting 

 › Een professionele aanpak van screening & scouting onder lopend onderzoek (teneinde 

 wetenschappelijke doorbraken te vinden die potentieel hebben voor commercialisatie) 

 › Markt-Technologie Combinaties [MTCs] (waarmee per gebied een analyse beschikbaar is 

 van kansen, benodigde valorisatieaanpak en de relatie tussen wetenschap en markt; deze 

 gebieden zijn energie, transport & logistiek, milieu, ICT, nanotechnologie, materialen en 

 gezondheid) 
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