Onze
kerntaken

De ROM Utrecht Region helpt regionale startups, scale-ups en innovatief MKB baanbrekende technologieën
te ontwikkelen en daarmee de echte versnelling te realiseren voor maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulaire economie, digitale economie, voedseltransitie en een betaalbare, goede zorg.

Innoveren

Investeren

Internationaliseren

Het team innoveren bouwt aan ecosystemen, consortia
en communities met als doel om baanbrekende innovaties
van MKB bedrijven te stimuleren. In de ecosystemen
ontmoeten overheden, bedrijven en kennisinstellingen
elkaar om voor complexe uitdagingen gezamenlijk een
oplossing te vinden.

Ons team investeren is de meest actieve vroege-fase
investeerder in de regio. We investeren in het
innovatieve bedrijfsleven in de regio vanuit onze eigen
fondsen.

Om waarde te kunnen blijven toevoegen aan de economie
van Utrecht Region verleiden we passende buitenlandse
bedrijven om zich hier te vestigen. Andersom begeleiden we
innovatieve bedrijven uit de regio naar buitenlandse markten. Team internationaliseren heeft een tweeledige focus:

We werken toe naar gezamenlijk programma’s die aansluiten bij
de (intern)nationale investeringsagenda, nemen we belemmerende wet- en regelgeving uit de weg of we koppelen we bedrijven
aan relevante afzetmarkten. Bij het vormen van consortia
brengen we ketenpartners met elkaar in contact en organiseren
we publiek -private investeringen en samenwerking. In communities ontmoeten ondernemers elkaar en wisselen ze kennis uit.
Focus gebieden in de regio Utrecht zijn onder meer Life Sciences
en Health, Earth valley (met daarin energietransitie, de duurzaam
gebouwde omgeving, mobiliteit en klimaat adaptatie) en MediaTech (Gamification, technologie, Filter bubbels, A.I.).

We kenmerken onze financiering door:
• Ticketsize: tickets tot maximaal € 5 mln.
• Financieringtype: aandelenkapitaal en/of achtergestelde
leningen.
• Lifecycle-financiering: van proof-of-conceptfase tot en met scale-up.
• Focus lange termijn: we durven vroeg in te stappen en hebben
geen korte termijn exit verplichting.
• Risicokapitaal: we investeren in hoogtechnologische bedrijven
waar geduldig kapitaal nodig is.
• Impact investor: we financieren de nieuwste technologieën
die de wereld slimmer, schoner en gezonder maken.
• In de regio: we financieren innovatieve bedrijven in de
betreffende Regio Utrecht (inclusief Gooi- en Vechtstreek).
• Samen: we participeren altijd in samenwerking met andere
investeerders.
• Internationale verbinding: netwerk en ondersteuning bij het
betreden van buitenlandse markten.
Ons team investeren is daarnaast de trekker van Startup Utrecht, de grootste
startup community in de regio. We organiseren kennissessies, een jaarlijks groot
event en – nieuw in 2022 – we voorzien innovatieve ondernemers van een mentoren netwerk, waarmee we niet alleen steun bieden op het gebied van financiering,

Invest
Samen met de Netherlands Foreign Investment Agency en
andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen wijzen we waardevolle buitenlandse bedrijven op de voordelen van vestiging in
Nederland, en vervolgens laten we zien welke mogelijkheden er
in Utrecht Region bestaan. Zo’n ‘propositie’ bevat elementen als
de aanwezigheid van mogelijke partners en / of afzetkanalen,
de aanwezigheid van talent en de juiste bedrijfshuisvesting. De
Invest medewerkers begeleiden buitenlandse bedrijven tot ver
voorbij het moment van daadwerkelijke vestiging.
Trade
Op het pad naar buitenlandse markten lopen de Trade medewerkers van ROM Utrecht Region graag met ondernemers op. Dat
begint vaak met een uitvoerig gesprek waarin de behoefte van
het bedrijf gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Daarna volgt
een traject waarin gerichte informatie wordt aangereikt, coaching
kan plaatsvinden en dat soms ook een gezamenlijke deelname
aan een handelsmissie of beurs kan omvatten. Alles om de
ondernemer sneller en beter voorbereid op de juiste plek in het
buitenland te krijgen. Ook hierbij werken we samen in Trade &
Innovate NL verband.

maar ook op alle vlakken die het ondernemen zo uitdagend maken. Ondernemers
kunnen daarom ook bij ons terecht met vragen op het gebied van logistiek,
marketing, strategie, finance, HR etc.

Contact
saskia@romutrechtregion.nl

Contact
edgard@romutrechtregion.nl

Contact
tom@romutrechtregion.nl

Cases
voorbeelden

‘Op 11 maart 2022 hebben
we Earth Valley gelanceerd
in Utrecht Region’
Ingenieursbureaus, bouwbedrijven, (geo)
data & ICT bedrijven, kennisinstellingen
en opleidingen werken in Earth Valley
actief samen aan de realisatie van een
toekomstbestendige leefomgeving.
Door kennisdeling, gezamenlijke investeringen in innovatieve oplossingen,
aanbestedingen, lobby en talentontwikkeling investeert Earth Valley voor Nederland en voor de wereld in duurzaam
gebouwde omgeving, nieuwe mobiliteitsoplossingen en klimaatadaptatie.’

Samen naar BETT Londen
in maart 2022
Eind maart namen 30 Edtech ondernemers uit Utrecht Region deel aan BETT
London, ’s werelds grootste expo voor
onderwijs technologie. Door krachtenbundeling van Dutch Edtech, de Nederlandse Ambassade in Londen en ROM
Utrecht Region werden de Utrechtse
ondernemers samen met 50 andere
Edtech ondernemers uit Nederland vol
in de schijnwerpers gezet. Vanuit een
NL Paviljoen op de beursvloer werden
oplossingen getoond en gesprekken
gevoerd met potentiële afnemers uit
talloze landen. Er zijn veel vervolgafspraken gemaakt. Goede kans dat daar
partnerschappen en koopcontracten uit
voortkomen.

Onze laatste investeringen

