
Bij de ICT Campus vinden ondernemers de juiste hulpmiddelen om van hun bedrijf 

een succes te maken. In een gesprek bekijken we samen de behoeftes van de 

ondernemer en de manier waarop de ICT Campus kan helpen. Wij hebben een 

groot netwerk van ervaren ICT-ondernemers die starters kunnen begeleiden en 

coachen op verschillende gebieden. Denk aan thema’s als netwerken en leiderschap, 

maar ook marketing, administratie en PR. Tevens wordt het businessplan van de 

startup onder de loep genomen. 

Als financieringsmakelaar kunnen we de starter koppelen aan business angels, 

investeerders, banken of andere fundingsnetwerken. Voor al deze werkzaamheden 

hebben we het ‘Het ICT Campus Startersloket’ opgezet. Het loket werken we op  

de volgende pagina verder uit.

         REGIO FOODVALLEY

HET ICT CAMPUS STARTERSLOKET
Het ICT Campus Programma wil snellere groei realiseren van 

starters en jonge innovatieve bedrijven in de regio. We onder-

steunen jonge ICT-ondernemers in het starten van een bedrijf 

en we stimuleren jonge bedrijven te accelereren.

WWW.ICTCAMPUS-FOODVALLEY.NL

Het ICT Campus Programma is een 

samenwerkingsverband tussen 

overheid, onderwijsinstellingen en 

het IT-bedrijfsleven in de regio Food-

Valley. De Campus heeft als doel dat 

Veenendaal en omgeving in 2025 

landelijk het ICT-Centrum voor 

Food, Tech en Health vormt. 

In de ICT campus werken bedrijfs-

leven, onderwijsinstellingen en 

overheid samen aan het versterken 

van ICT in de regio. Samen zorgen 

de partners dat Veenendaal en 

omgeving dé ICT-banenmotor is met 

een optimaal vestigingsklimaat voor 

ICT-bedrijven en top ICT Onderwijs.

ICT CAMPUS



1.  DEELNAME ICT CAMPUS STARTERSNETWERK
Als ICT-starter in de regio FoodValley word je gratis lid van het 

startersnetwerk. Dit netwerk is gelinkt aan de Stichting ICT 

Valley, waar gevestigde ICT ondernemers bij zijn aangesloten. 

Je ontvangt nuttige informatie maar wordt ook uitgenodigd 

voor de activiteiten die ICT Valley organiseert, zoals netwerk-

borrels, seminars en informatieve bijeenkomsten. Ook verzorgen 

we binnen dit netwerk regelmatig workshops speciaal voor 

starters, over o.a. investor readiness, customer development 

en slim marktanalyse.

2. COACHING
In het startersprogramma kun je gekoppeld worden aan een 

coach. Dit is een ervaren ICT-ondernemer uit de regio die begrijpt 

voor welke uitdagingen je staat en jou met het stellen van  

de juiste vragen op weg helpt naar een succesvol bedrijf. De 

contacten zijn warm, wij regelen zo een afspraak voor je!

3. FUNDING
De ICT Campus heeft een eigen fundingcommunity waar on-

dernemers uit de regio, investeerders en coaches aan verbon-

den zijn. In deze community houd je je businessplan tegen het 

licht. Wat is de potentie, haalbaarheid en investor readiness? 

Ook zie je direct welke investeerder bij jouw bedrijf zou passen. 

Vervolgens kun je direct contact leggen.

4. TRAINING
In het ICT Accelerators Program word je getraind door ervaren 

ondernemers in het efficiënter verkopen van ICT-producten en 

diensten, waardoor de omzet verhoogt. Een goed product of 

dienst maken, is iets heel anders dan het ook kunnen verkopen! 

In de training is veel aandacht voor o.a. marktfocus, marketing 

en communicatie en netwerken. Je kunt kiezen uit  verschillende 

modules. De training vindt plaats in Vonk360 in Veenendaal.

Meer weten? Neem contact op met  

Gerrit Valkenburg, secretaris@ictvalley.nl

HET ICT CAMPUS  
STARTERSLOKET

VOOR WIE?
Ondernemers uit de regio FoodValley die een bedrijf 

willen beginnen of net begonnen zijn op het gebied van:

• ICT / software / applicaties 

•  ICT in relatie met Food

•  ICT in relatie met Health

•  ICT in relatie met Tech

FUNDING TRAINING

ICT CAMPUS NETWERK COACHING

Na je aanmelding ga je in gesprek met 

iemand van het ICT Campus Starters- 

loket. Samen bepalen we welk onderdeel 

van het loket voor jou interessant is.


