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Inleiding
In september 2017 heeft de raad besloten om voor 2018 eenmalig €150.000 ter beschikking te stellen
voor de uitvoering van het starters ecosysteem.
In deze informatienota wordt de verantwoording gegeven over de door de bijdrage van €150.000,gerealiseerde activiteiten in het starters ecosysteem over het jaar 2018.
De activiteiten zijn:
1. Versterking van het ecosysteem door medefinanciering van €100.000,- voor een business connector
bij Green PAC iLab (gpi).
2. Versterking van het ecosysteem door medefinanciering van €50.000,- voor een business connector
bij Launchlab.
Kernboodschap
In 2018 heeft de Gemeente Zwolle gekozen om twee business connectors in te zetten om het startupecosysteem voor startende ondernemers te versterken, te verstevigen en daarmee tot groei te
stimuleren.
Consequenties
Gemeente Zwolle streeft naar meer ondernemerschap en meer ontplooiing initiatieven ten behoeve
van het Zwolse Startup Ecosysteem, versterking van de samenwerking binnen het Zwolse
ondernemende onderwijs en versteviging Zwolse topinnovatiecentra.
Hiervoor is door de gemeente Zwolle in 2018 aangehaakt bij de reeds bestaande Zwolse Labs; Green
PAC iLab en LaunchLab.
Door faciliteren van iLab en LaunchLab, middels de medefinanciering van business connectors, bieden
we startende ondernemers effectief en efficiënt op het juiste moment toegang tot de juiste mensen,
financiering en partners.
De doelen en taken van deze connectors binnen deze labs in 2018 zijn geweest:
Het bieden van (toegang tot) netwerken van handel, industrie en kapitaal en het leggen van
verbindingen met onderwijs en kennisinstellingen.
De bedrijven van starters en startups zijn nieuw en verkeren in de beginfase van hun levenscyclus. Bij
deze fase hoort de behoefte aan toegang tot netwerken en is vlotte verwerving van financiering een
vereiste. De business connectors hebben in 2018 er aan bijgedragen dat belemmeringen zoveel
mogelijk uit de weg werden geruimd en toegang tot de juiste mensen en kapitaal werd geoptimaliseerd.
In het Green PAC iLab en LaunchLab krijgen startende ondernemers ondersteuning bij het
bedrijfsmatig uitwerken van hun innovatieve ideeën.
Ondernemers krijgen laagdrempelig toegang tot het verkennen van hun ondernemerskwaliteiten om, in
bijv. vier maanden, binnen het accelerator programma ondernemerskwaliteiten te ontdekken of, in een
traject van drie jaar, van zoekende starter naar zelfbewuste ondernemer te groeien. De ondernemers
krijgen ondersteuning om hun productidee verder te ontwikkelen en uit te werken.
Bij Green PAC iLab willen ze het innovatief en groeiend vermogen van het bedrijfsleven vergroten door
het valoriseren van excellent onderzoek op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en
composieten. Deze kennisvalorisatie komt voort uit onderzoeksprojecten waarin de kennis binnen de
lectoraten in samenwerking met en voor het bedrijfsleven wordt benut.
Beide labs hebben in 2018 kennis aan bedrijven aangeboden en delen openbare kennis, door
publicaties, onderzoekstrajecten, symposia, congressen, accelerator programma of Startup Weekend
Zwolle.
De beide business connectors willen onderwijs en bedrijfsleven beter in elkaar vervlechten en hebben
in 2018 meer studenten vanuit het onderwijs ondersteund, via de labs tot een startersbedrijf of startup.
Zo bieden dynamische leer-werkplekken bij de labs aan studenten de gelegenheid om praktijkgericht te
experimenteren binnen innovatieve projecten. En in Zwolle en regio zijn specifiek de topinnovatiecentra
bedoeld om onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te verbinden: het is de plek voor studenten om te
leren en tegelijkertijd praktijkervaring op te doen. Het Green PAC iLab is reeds gevestigd op een
topinnovatiecentrum. Het LaunchLab heeft haar acceleratie-programma ook gedraaid op een
topinnovatiecentrum.
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Afzonderlijke verantwoording tav de business connectors:
Green PAC iLab business connector
Behaalde doelen:
1. Vergroten van het innovatief en groeiend vermogen in de regio.
2. Bijdragen aan circulaire en biobased economische ambities van de provincie Overijssel.
3. Vestigen van jonge, innovatieve ondernemingen.
4. Versterken van het menselijk kapitaal om te voldoen aan de ambities van de regio Zwolle.
Op het iLab is de afgelopen jaren 52 fte aan werkgelegenheid gecreëerd en bevat onderstaand
schema cijfers vanaf de start.
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LauncLab Business connector 2018
Voorlopige feiten en cijfers
2018 Gerealiseerd:
35 Startups & Changemakers
- In verschillende fases van startend tot opschalend
- Deels aangesloten bij onze coworking space
- Ontstaan en begeleid door middel van diverse events: workshops, pitch & bitch,
mentorsessies, hackathons, accelerator, startup weekend.
- Dit jaar worden de eerste BV’s opgericht door succesvolle startups die vanuit Launchlab zijn
ontstaan.
Mentornetwerk van 20 mentoren (ondernemers, professionals, investeerders)
Startup Weekend Zwolle (2e editie)
- 60 deelnemers (tov 40 vorig jaar)
- 10 finalisten startup teams
- Winnaar (CHUNC) met werkende app voor doneren / sponsoren / helpen van lokale
initiatieven.
Eerste Zwolse Accelerator (4 maanden 8 startups begeleid)
- 10 Startups bij aanvang, 8 zijn doorgegaan, 6 gepitcht op Demo Day
- ⅓ deelnemers van buiten Zwolle (Groningen, Utrecht, Harderwijk)
- Eén deelnemer vestigde zich in Zwolle (2 ondernemers, nu uitbreiden met personeel)
- Drie startups richten BV’s op
Coworking Space (150 m2)
- 100% betaald door Startups & Changemakers in verschillende fases
- Volledig commercieel rendabel en onafhankelijk van subsidies
- In verband met ruimtegebrek zijn we op zoek naar een nieuwe plek
Verbinding andere hubs & Toekomstplan
- Launchlab heeft inmiddels 7 partners uit bedrijfsleven en overheid
- In 2018 relaties gebouwd met onderwijs en andere hubs
- We werken aan een meerjarenplan om het startup ecosysteem verder te versterken en op te
schalen

Communicatie
Communicatie is in 2018 ingezet met name rondom masterclasses Green PAC iLab en Accelerator
Programma LaunchLab en Startupweekend Zwolle.
Voor komende jaren zal dit weer gelden en mogelijk in combinatie met activiteiten op de
topinnovatiecentra, activiteiten Masterclasses voor startende creatieve en of sociaal entrepreneurs.
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Vervolg
Er wordt een voorstel gemaakt richting zowel begrotingscyclus 2019 als Perspectiefnota om ook voor
komende jaren het ecosysteem voor startende ondernemers opnieuw te stimuleren, faciliteren en
financieren.
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