
UTRECHT VALORISATION CENTER 

 

Strategie en doelstelling 

Utrecht Kennisregio wordt internationaal herkend als een regio met grote innovatiepotentie. De 

regio kent drie grote en leidende kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en 

Universitair Medisch Centrum Utrecht. Deze werken samen met regionale bedrijven en overheden 

om de kennisvalorisatie in de regio een sterke impuls te geven. 

 

De komende jaren ontstaat een unieke samenwerking onder meer dankzij de vorming van een 

gezamenlijk Utrechts Valorisatie programma met drie hoofdlijnen:  

- Education&Training in het Utrecht Center for Entrepreneurship (UtrechtCE) 

- Knowledge Transfer in het Utrecht Valorisation Center (UtrechtVC) 

- Startup Support Services in UtrechtInc 

Vanuit het valorisatieprogramma worden alle valorisatieactiviteiten gecoördineerd. Bovendien 

wordt de hele valorisatieketen versterkt, bijvoorbeeld door het intensiveren van ondernemerschap–

onderwijs en het aantrekken van medewerkers die verbindingen leggen tussen de kenniswerkvloer 

en regionale bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

 

Doelgroep 

Tot de doelgroep behoren studenten, onderzoekers en docenten van de drie kennisinstellingen, 

jonge bedrijfsstarters, maatschappelijke organisaties met kennisvragen, bestaande (mkb) 

bedrijven die in de regio zijn gevestigd, en bedrijven die overwegen zich in de regio te vestigen. 

 

Welke faciliteiten biedt het valorisatieconsortium 

 

- Onderwijsactiviteiten 

Een nieuw gezamenlijk Utrecht Center for Entrepreneurship (UtrechtCE) brengt het 

ondernemerschaponderwijs van de drie kennisinstellingen samen. Het UtrechtCE ontwikkelt 

een een gedifferentieerd trainingsprogramma voor medewerkers en een samenhangend 

onderwijsaanbod op het gebied van innovatief ambitieus ondernemerschap voor studenten 

in de bachelor en masterfases. Op termijn wordt een integrale afstudeerlijn 

Entrepreneurship ontwikkeld. Ook zet het UtrechtCE verschillende competities en match 

making events op 

- Financiering 

Binnen het plan wordt een Proof of Concept Fund opgezet ter waarde van circa 1.200.000 

euro. Het bestaande Rabo preseed fonds wordt verbreed naar innovatieve startups uit de 

alfa-, gamma- en creatieve domeinen, hiervoor wordt het fonds aangevuld tot in totaal  

2.000.000 euro. 

- Kennistransfer & advies 

Facultaire Valorisation Officers scouten en screenen op de werkvloer van faculteiten en 

divisies kennis op valorisatiepotentie. Ze leggen verbindingen naar het gespecialiseerde 

Utrecht Valorisation Center en naar externe partners en partijen. Twee extra Kennistransfer 

medewerkers binnen het Valorisation Center adviseren onderzoekers over commerciële 

haalbaarheid van ideeën, kennisbescherming en proof of concept studies. Op elk van drie 

speerpunten (Life sciences, Duurzaamheid en Interactieve media) worden business 



developers aangesteld om onderzoekers, eerstelijns scouts en kennistransfer medewerkers 

te adviseren en ondersteunen bij hun contacten met bedrijven. 

- Netwerken 

Facultaire Valorisation Officers, Business Developers en Accountmanagers externe 

samenwerking zullen netwerken met bedrijven versterken. Daarnaast zullen private 

partners binnen het consortium kennisaccountmanagers aanstellen om de relatie met de 

kennisinstellingen te optimaliseren. Zij faciliteren ook strategische samenwerkingen. 

- Gebruik van faciliteiten 

Partners in het consortium delen state-of-the art facilities op het gebied van de life sciences, 

zoals het Netherlands Proteomics Institute (NPC), het Genomics Centrum, de 

Metabolomics-faciliteit, NMR-spectroscopie, advanced FACS, U-Pex BV (eiwit 

expressiefaciliteit, commercieel) en het Centrum voor Biostatistiek. De Stichting Incubator 

Utrecht en UtrechtInc beheren bedrijfsverzamelgebouwen met gedeelde kantoorfaciliteiten.  

- Kennisportalen 

De samenwerking tussen bestaande (kennis)portalen voor MKB en maatschappelijke 

organisaties wordt versterkt. De centrale capaciteit wordt versterkt met een extra 

Accountmanager Externe Samenwerking. 

- Holdings 

De Utrecht Holdings, nu bestaand uit de Universiteit Utrecht Holding BV en de UMC Utrecht 

Holding BV, wordt op termijn verbreed met een nieuw op te richten Hogeschool Utrecht 

Holding BV. De uitbreiding betekent ook dat meer middelen beschikbaar komen voor het 

Octrooifonds. De Utrecht Holdings opereren op termijn vanuit het Utrecht Valorisation 

Center 

- Incubators en groeiaccelerators 

Het succesvolle UtrechtInc wordt verder geprofessionaliseerd en inhoudelijk gespecialiseerd 

naar startups in Interactieve media, Duurzaamheid en Life Sciences. Er zijn plannen voor 

samenwerking met een toekomstig AmersfoortInc. Daarnaast zal worden geïnvesteerd in 

extra capaciteit voor incubatorfaciliteiten en bedrijfsverzamelgebouwen voor bedrijven op 

het terrein van Life Sciences en Duurzaamheid.  
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