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STARTUP
ECOSYSTEEM
Wij geloven in de toegevoegde waarde van het
versterken, verbinden en vergroten van het
startup ecosysteem in Nederland. Er is veel
potentie voor het starten, groeien en
internationaliseren van startups.
Met de unieke verbinding van de overheid,
bedrijfsleven en belangrijke innovatie hubs,
beogen wij om het Nederlandse startup
ecosysteem als one-single-hub te laten werken.
Onderlinge barrières breken we af en toegang tot
talent, kapitaal, netwerk, kennis en markten voor
startups worden vergroot.

ACHTERGROND
De StartupDelta Summit is “ons” event. Alle
Nederlandse innovatiehubs verenigd onder de
vlag van StartupDelta en aanwezig op een
wisselende plek in Nederland .
Na drie succesvolle edities willen we als
Nederlandse startup ecosysteem jaarlijks een
editie organiseren.

DOEL StartupDelta Summit
1.

2.

3.

Onverwachte verbindingen tot
stand laten komen zodat we als
Nederland meer als
one-single-hub gaan werken.

Voelbaar/tastbaar/proefbaar
maken van alles wat
Nederland te bieden heeft om
innovaties te laten slagen. Van
launching customers,
financiering tot talent.

Momentum creëren om
bestaande initiatieven en
kennis samen te brengen om
van elkaar te leren.

OVER StartupDelta Summit
Vorige edities van de StartupDelta Summit, (destijds onder de naam How to Get There Summit), vonden plaats in Rotterdam
(2015), Den Haag (2016) en Arnhem (2018).

Rotterdam

Den Haag

Gelderland

2015

2016

2018

OPZET StartupDelta Summit
De StartupDelta Summit is onderdeel van StartupDelta en wordt georganiseerd vanuit 3 rollen. De host, een ecosysteem
partner en de locatie eigenaar.
StartupDelta
Organiserende ecosysteem partner(s)
●
●
●
●

Waarborgen doelen van StartupDelta
Formatie & Management
organiserend team
Aansluiting van alle innovatiehubs in
Nederland
Ontwikkeling concept en
programmering

Host
●
●
●
●
●
●
●

Locatie
Initiatiefnemer
Budgethouder
Mede-organisator
Verantwoordelijkheid bestuurlijke
verankering
Aansluiting van het lokale ecosysteem
Regelen van de geschikte locatie
Inbreng regionale thematiek

●
●
●
●

Verantwoordelijkheid Audiovisueel
Catering
Meubilair en inrichting
Logistiek

OPZET StartupDelta Summit
De afgelopen 3 edities is de StartupDelta Summit door de volgende partijen georganiseerd en ondersteund waarbij het
Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) de consistentie in het team heeft gewaarborgd:
2015

2016

2018

Host: Gemeente Rotterdam

Host: Gemeente Den Haag

Host: Provincie Gelderland

Ecosysteem partner: ECE, Get in the Ring

Ecosysteem partner: ECE, Get in the Ring,
ImpactCity, dutch

Ecosysteem partners: ECE, Get in the Ring,
Halbe&Koenraads

Partners: RVO, EZK, EY, KPN, Port of
Rotterdam, IBM, VentureCafe, Nuon, Eneco,
Deloitte.

Partners: EY, Vopak, RVO, Eneco, Deloitte,
PwC, Gemeente Rotterdam, APM Terminals,

Partners: Ministerie van Defensie,
Rabobank, KplusV, Alliander, Rabobank,
KvK, KPN

Locatie: Rotterdam Science Tower

Locatie: Haagse Hogeschool
Locatie: Industriepark Kleefse Waard

IMPACT StartupDelta Summit
Kennis- en onderwijsinstellingen

2.500 bezoekers
10.000 m2
100+ sessies
GROOTS

●
●
●
●
●
●

10 directeuren TTO’s
9 Bestuursvoorzitters
17 Centres for Entrepreneurship
13 universiteiten
12 hogescholen
7 ROC’s

Startups & Scale-ups
●
●
●

500 startups
75 scale-ups
250 ambitieuze studenten

Bestuurlijk/politiek
●
●
●
●
●

Alle 7 gedeputeerden Gelderland
2 Staatssecretarissen
Commandant der Strijdkrachten
Burgemeester Arnhem
Afgevaardigde van 5 ministeries

Bedrijfsleven
●
●

2015 & 2016 CEO Meetups (>30
CEOs)
600 speeddates met 54 corporates

IMPRESSIE StartupDelta Summit

StartupDelta Summit 2019
in X

HOST StartupDelta Summit
Het succes van de StartupDelta Summit ligt in het jaarlijks op een
andere locatie in Nederland te organiseren. We nemen hiermee als
Nederland de gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons ecosysteem
verder te ontwikkelen. Een host heeft hierin een cruciale rol.
Voor elke host creëert de StartupDelta Summit daarnaast een
momentum om:
●
●
●

Landelijke zichtbaarheid van het innovatiepotentieel van de
regio te realiseren
Startups bekend te maken met wat de regio te bieden heeft
Bestuurlijk draagvlak te creëren om op landelijk niveau
samenwerkingen aan te gaan rondom het aanpakken van
regionale uitdagingen

LOCATIE StartupDelta Summit
Om de StartupDelta Summit mogelijk te maken, dient de locatie aan een
aantal eisen te voldoen.
●
●
●
●
●

Capaciteit: 1500-2500 bezoekers
Ecosysteemplein waar alle bezoekers samen kunnen komen
Hoofdpodium gekoppeld aan het ecosysteemplein met ~1.500
plekken
Mogelijkheid tot diverse afgesloten ruimtes voor sessies en
workshops gekoppeld aan ecosysteemplein
Geen standaard congrescentrum

Contact
Jurgen Nieuwenhuijsen
mail@jurgennieuwenhuijsen.com
+31(0)6 53 60 61 23

Meer info:

www.startupdeltasummit.com

