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Realize your ambition
Voor het succes van een bedrijf is meer nodig dan een fantastisch idee.
Factoren als een goed businessmodel, toegang tot markten en kapitaal,
de juiste contacten en persoonlijke en teamvaardigheden bepalen voor
meer dan tachtig procent het uiteindelijke resultaat. Met het eenjarige
business development-programma van VentureLab geven wij u de juiste set
instrumenten om uw ambities waar te maken.
VentureLab ondersteunt zowel startende ondernemers als gevestigde
bedrijven om hun groeiambitie waar te maken. Daarbij maakt het niet uit of
u nog in de initiatiefase zit of dat uw bedrijf al decennialang bestaat. Onze
support bieden wij op individueel niveau aan directeuren, managers en
business developers of in teamverband aan een specifieke groep of afdeling
binnen uw organisatie. Ook als buitenlandse onderneming vindt u bij
VentureLab antwoord op uw vragen.
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Team VentureLab
Managementteam: Aard Groen, Rob van
Lambalgen, Jaap van Tilburg
Secretariaat: Edith van Eijk, Joyce Holsbeeke
Coach coördinator: Ruud Koopman
Research coördinator: Jeroen Kraaijenbrink
Financiën: Heike Spenkelink
Communicatie: Annemarie Ridder
Gelieerde internationaal erkende experts:
Jim Anderson, commercieel management
Paula Englis, strategie
Saras Sarasvathy, strategie
Staffan Gullander, financieel management
Kumar Nair, organisatie
Roel Pieper, technologie management
Steven Walsh, technologie management

De verschillende ontwikkelingen die uw
organisatie moet ondergaan voor uw
groeiambitie, moeten altijd in relatie tot
elkaar ondersteunend zijn, zodat er een
evenwichtige organisatieverbetering
ontstaat die draagvlak heeft en
toekomstbestendig is. Sinds de start in
mei 2009 hebben we op deze manier
meer dan tweehonderd deelnemers
bijgestaan en een track record opgebouwd
van ambitieuze, innovatieve en
hightech bedrijven die mede dankzij ons
programma hun groeikansen optimaal
benutten. In deze brochure vertellen drie
van hen hun eigen succesverhaal.
Twijfelt u of wij ook uw vraag kunnen beantwoorden? Wij niet. Ga deze
uitdaging met ons aan en neem contact op. Wij ontmoeten u graag.
Aard Groen
directeur VentureLab International

VentureLab business development-programma:
•
•
•
•
•

Fotografie: Eric Brinkhorst
Realisatie VentureLab media:
Uitgeverij Geen Blad voor de Mond
www.geenbladvoordemond.nl
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Intensieve coaching en begeleiding van de deelnemer door een
persoonlijke coach en expert-coaching
Kennisoverdracht, training en begeleiding op het gebied van
strategie, financiën, marketing en sales, technologie en organisatie
Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling
Toegang tot talloze netwerken en relaties, waar onder potentiële
partners, klanten en financiers
Flexplekken, vergaderruimtes en toegang tot onderzoeksdatabases

Introductie Ecosysteem

‘Verbindende schakel voor
				 groeiambitie’
VentureLab biedt bedrijven een omgeving waar ze alles
kunnen vinden om succesvol te zijn. Een omgeving waarin
ze doorlopend in contact staan met mensen die het
bedrijf verder kunnen helpen en waarin deelnemers elkaar
inspireren en aansporen om grenzen te verleggen.

hun bedrijf. Wij bieden een efficiënt en
pragmatisch programma dat specifiek
op de deelnemer wordt afgestemd.”

Faciliteiten
Deelnemers krijgen de beschikking
over flexplekken en kunnen relevante
bijeenkomsten bijwonen met
toekomstige klanten en investeerders.
Ook deelname aan verdiepende
workshops voor bijvoorbeeld ‘business

venturelab international

V

entureLab werkt als een
ecosysteem, legt Rob van
Lambalgen, programmadirecteur VentureLab uit. “Hoe een
ecosysteem zich ontwikkelt, is sterk
afhankelijk van haar omgeving en
de omstandigheden. In een tropisch
oerwoud groeit veel meer dan in
een woestijn. Zo werkt het hier ook.
Wij zijn de verbindende schakel, we
brengen bedrijven die willen groeien
met elkaar in contact en bekijken welke
verbindingen optimaal bijdragen aan
hun ontwikkeling en groei. Denk aan de
overheid die faciliteert, het onderwijs dat
de juiste mensen aflevert en financiers
die bereid zijn te investeren.”

modelling’ of ‘investor readiness’ is
inbegrepen. Daarnaast hebben de
deelnemers toegang tot de databases
van DataMonitor en MarketLine, voor het
downloaden van onderzoeksrapporten
en marktanalyses.
De onderlinge solidariteit en collegialiteit
is groot. Veel deelnemers benoemen
die verbondenheid als één van de sterke
kanten van het programma.

Maatwerk
“Om een succesvolle bedrijfsontwikkeling te genereren, hebben
we er voor gezorgd dat we de juiste
faciliteiten hebben om dat te realiseren”,
vervolgt Rob van Lambalgen. “Dit
betekent niet dat elke deelnemer van
ons totale aanbod aan faciliteiten
gebruik zal maken. Geen ondernemer
is gelijk en elk bedrijf bevindt zich in
een andere fase. De deelnemer bepaalt
samen met zijn coach welke faciliteiten
het meest geschikt zijn. Ondernemers
hebben noch tijd noch behoefte aan
uitvoerige theoretische beschouwingen,
ze focussen zich op de ontwikkeling van

3

Greald Henstra, oprichter GH Vernuft
‘Iedere organisatie die innoveert kent het probleem. Plotseling bestaat behoefte
aan heel specifieke kennis. Wie kan uitkomst bieden? En hoe kan die kennis
worden geborgd en blijven nieuwe inzichten behouden? De door mij ontwikkelde
tool biedt uitkomst. Maar hoe vermarkt ik dat? Ik ben geen verkoper. En ik heb
ook geen mensen die het voor me kunnen verkopen. Toen kwam VentureLab
in beeld: Ik bezocht een voorlichtingsbijeenkomst en had het gevoel dat het
iets voor mij kon zijn. Ik kijk erg tevreden terug op het jaarprogramma. Mijn
product is erkend en ik weet hoe ik mij verder kan ontwikkelen. En er is een team
ontstaan. Ik heb ook geconstateerd dat coach, docenten en trainers oprecht
geïnteresseerd zijn in mij als persoon en in mijn idee. Heel menselijk, erg prettig.’
www.ghvernuft.nl
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Programma Business development

‘Partner in
waardecreatie’
VentureLab begeleidt deelnemers met een uitgebreid
programma van training en coaching. Een ‘virtuele business
incubator’ die (hightech) bedrijven verrijkt met kennis,
vaardigheden en contacten om groei mogelijk te maken.

H

Vier soorten kapitaal
Aard Groen baseerde zijn model op de
constatering dat bedrijven met een te
eenzijdige focus op technologie hun
potenties vaak niet waar maken: “Bij
ondernemerschap gaat het om het
herkennen of creëren van een kans
op waardecreatie, het omzetten van
deze kans in een uitvoerbaar concept
en het in exploitatie brengen ervan in
een (groeiende) organisatie. Daarbij
moet vanaf de prilste ontwikkelingsfase
worden gewerkt aan de opbouw
van vier ‘kapitalen’ die samen het
‘bedrijfskapitaal’ vormen. Dit model is

VALUE
CREATION

Strategic Capital
CEO

Economic Capital
CFO

Opportunity
preparation

Opportunity
recognition

CTO/COO
Culture Capital
CEO
CFO
CTO

Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Chief Technology Officer

venturelab international

et praktijkgerichte programma
van VentureLab is geënt op
waardecreatie en gebaseerd
op een wetenschappelijk model dat is
ontwikkeld door prof. dr. Aard Groen,
directeur van NIKOS (Nederlands
Instituut voor Kennisintensief
Ondernemerschap van de Universiteit
Twente) en directeur bij VentureLab.

Opportunity
exploitation

CMO
Social Capital
COO Chief Operating Officer
CMO Chief Marketing Officer

van toepassing op elk bedrijf ongeacht
de fase waarin het zich bevindt.”
Kwaliteiten ontwikkelen
“Deze visie op waardecreatie is het
fundament van het programma van
VentureLab, waarbij het vooral draait
om de samenhang en het evenwicht

Toelichting bij het model
Bij strategisch kapitaal gaat het om het stellen en nastreven van doelen en
een positie in de markt veroveren, zodat producten kunnen worden afgezet.
Kennis, technologische ontwikkelingen en het organiseren van patronen van
effectief gedrag worden tot cultureel kapitaal gerekend. Ook het kunnen
communiceren met diverse doelgroepen valt hieronder. Economisch kapitaal
heeft alles te maken met financiële middelen. Dat kan een lening zijn om
een bedrijf te kunnen starten, maar ook efficiëntie en het optimaliseren van
bedrijfsprocessen om geld te besparen. Onder sociaal kapitaal wordt de interactie met anderen verstaan: contacten en netwerken.

tussen de vier kapitalen. Besef dat
vrijwel niemand in staat is al deze
kapitalen alleen te vergaren of op peil
te houden. Om die reden benadrukken
wij het belang van een gediversifieerd,
ondernemend team. En of u verantwoordelijk bent of wilt worden voor
technisch management, business
development of de algemene strategie:
het programma ondersteunt u in
de ontwikkeling van uw kwaliteiten
en leert u de andere rollen op hun
waarde te schatten. De basis voor uw
programmadeelname blijft overigens te
allen tijde de groeiontwikkeling van uw
bedrijf.”
VentureLab start het business
development-programma twee keer per
jaar met een nieuwe groep deelnemers.
Kijk voor meer informatie en data op
www.venturelabinternational.com.
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Nico Höfte
Business development manager
Power-Packer
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Deelnemer Power-Packer

‘Nieuwe markten
aanboren’
Omdat er zicht was op betere tijden en om klaar te zijn
voor de toekomst, besloot Power-Packer in crisistijd tot de
aanval en investeerde fors in de ontwikkeling van nieuwe
producten, afzetmarkten en gerichte acquisitie. Voor het
uitstippelen van de groeistrategie werd onder andere de
hulp ingeroepen van VentureLab.

Innovatie in bestaande organisatie
Om deze nieuwe ambities waar te
maken, werd er een aparte innovatieafdeling opgericht met een tiental
mensen. Nico Höfte, business

development manager, is één van
hen. Hij nam deel aan het eenjarige
programma van VentureLab. “Eén van
mijn eerste vragen was hoe we innovatie
binnen onze bestaande organisatie
kunnen realiseren. Daartoe bood Rob
van Lambalgen aan om een keer met het
complete managementteam te sparren.
Wij maken elk jaar een strategisch
plan, maar hij vroeg: ‘Brengt de manier
waarop innovatie op dit moment in de
organisatie is vormgegeven je waar je
over twintig jaar wilt staan?’ Dat was
een eye-opener. Dit heeft ertoe geleid
dat we ons meer zijn gaan toeleggen op
‘technology roadmapping’ en ‘motion
control’. Daarnaast hebben we nu een
sterke focus op aangrensende sectoren
als zonne-energie, agri-business,
scheepvaart en defensie.”

venturelab international

P

ower-Packer is een wereldspeler
op het gebied van elektrohydraulische systemen. Voor de
segmenten automotive (cabrio-daksystemen) en truck (cabine-kantelsystemen) heeft het bedrijf bijna 50
procent van de wereldmarkt in handen.
Gezien de economische ontwikkeling en
het marktaandeel valt daar geen groei
te verwachten. Daarom werd besloten
om nieuwe paden in te slaan door
marktdiversificatie, productinnovatie,
het aanboren van emerging markets en
acquisitie. “We blijven doen waar we
al goed in waren, maar willen minder
afhankelijk zijn van de automotive
sector”, licht CEO Jan Smit deze keuze toe.

ontstaan er dingen die je van tevoren
niet had kunnen bedenken. Het één leidt
tot het ander. Er heerst een sfeer van
‘alles kan’. Dat opportunistische werkt
aanstekelijk. Je raakt gemakkelijker
in gesprek met interessante partijen
en sparringpartners. Ook het tweewekelijkse contact met mijn persoonlijke
coach vond ik erg waardevol. Die beschikt
bovendien over een enorm netwerk.
Hij heeft ons geïntroduceerd bij enkele
launching customers met wie we nu
samenwerken aan nieuwe producten.
Ook attendeerde hij me op bestaande
initiatieven zoals ‘Health Valley Twente’,
waar alle spelers uit de medische sector
bijeenkwamen. En een soortgelijk
initiatief van de militaire sector. Dit heeft
geleid tot leads voor nieuwe business.
Dankzij VentureLab worden de contacten
net iets gemakkelijker en sneller gelegd.”

Leads voor nieuwe business
“Als je bij VentureLab rondloopt,

VentureClass: open netwerkavonden voor ondernemers
CEO Jan Smit is ook als spreker actief tijdens de VentureClass, de open
netwerkavond voor ondernemers die VentureLab organiseert. Ook nietdeelnemers kunnen deze avond kosteloos bijwonen. Naast informatie over
het business development-programma en een interessante spreker, is er
volop gelegenheid tot netwerken. Kijk voor meer informatie en data op
www.venturelabinternational.com.

Toegang tot database UT
De toegang tot de database van de
Universiteit Twente op het gebied van
marktonderzoeken noemt Nico Höfte als
een andere belangrijke meerwaarde van
VentureLab. “Je logt in en hebt de wereld
aan data, verwachtingen en trends tot je
beschikking. Alleen dit zou al voldoende
reden zijn om te kiezen voor deelname
aan het VentureLab-programma.”
www.power-packer.com
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Erik Lausberg, oprichter van
Lausberg Products
‘Ik ben mijn bedrijf aan het omvormen
en ben iemand die altijd op zoek is naar
mogelijkheden om mezelf te verbeteren.
Daarom koos ik voor VentureLab. Je
kunt deelnemen aan tal van trainingen,
tools voor marktonderzoek gebruiken,
studenten inzetten en een denktank
van gedreven mede-deelnemers met
soortgelijke uitdagingen uitbouwen.
Bovendien biedt VentureLab een coach,
waardoor je weer sneller leert, je hoeft
dan immers niet alle fouten zelf te
maken.’
www.sil-electronics.com
www.lausbergproducts.com
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Coaching Sparring partner

‘Een jaar lang een
eigen coach’
Centraal in het programma van VentureLab staat de
intensieve coaching van de deelnemer. Als deelnemer krijgt
u een persoonlijke coach toegewezen die u gedurende het
hele jaar begeleidt. Daarnaast kunt u gebruik maken van
‘expert-coaching’ voor kennisintensieve onderwerpen zoals
octrooien, juridische of financiële zaken.

KNOWLEDGE

Individuele invulling
Om tot een goede match te kunnen
komen, moet een coach niet hetzelfde
type zijn als de deelnemer, weet Ruud
Koopman uit ervaring. “Maar er moet
wel een klik zijn. En af en toe mag
het best eens wrijven, want ‘zonder
wrijving geen glans’. De deelnemer
kan in totaal 48 uren een beroep doen
op zijn persoonlijke coach. Samen
bepalen zij hoe zij de uren inzetten.
Dat kan wekelijks een uur zijn, een
dagdeel per maand en alles wat daar
tussen zit, afhankelijk van de behoefte
van de deelnemer. De coach duwt de
ondernemer gedurende het traject als
het ware vooruit; niet alleen met goede
gesprekken die leiden tot een goed
gevoel, maar ook tot actie en reactie.
De begeleiding kan zich toespitsen
op het bedrijf, de persoonlijke of
de teamontwikkeling of op al deze
aspecten.”

SKILLS

Persoonlijke situatie en behoefte
COACHING

TOOLS

NETWORKS

Als deelnemer beoordeelt u samen
met uw coach welke trainingen nuttig
zijn in relatie tot uw persoonlijke
situatie. Daarnaast attendeert de
coach u op andere bijeenkomsten van
VentureLab die kunnen bijdragen aan
het verbreden of verdiepen van kennis,
het vergroten van relevante netwerken

venturelab international
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edereen die zich aanmeldt voor
het business development-traject
van VentureLab wordt uitgenodigd
voor een startbijeenkomst. Tijdens
deze ontmoeting en aan de hand
van de vragenlijst die elke nieuwe
deelnemer vooraf heeft ingevuld, maakt
coachcoördinator Ruud Koopman een
inschatting van wat iemand wil of nodig
heeft. Vervolgens zoekt hij daar de meest
geschikte coach bij. “Bij VentureLab richt
de begeleiding zich zowel op de persoon
en het team als op de onderneming.
Dit stelt hoge eisen aan onze coaches
en is een belangrijke meerwaarde van
VentureLab ten opzichte van andere
coaches of consultants, die vaak maar
één aspect beheersen.”

of het benaderen van investeerders. Ook
adviseert de coach welke faciliteiten
binnen VentureLab voor u waardevol
kunnen zijn. Dankzij deze intensieve
persoonlijke coaching doet u dus heel
gericht kennis, ervaring en contacten
op die aansluiten bij uw persoonlijke
situatie en behoefte.

Expert-coaching
Heeft u een vraag waar uw coach geen
raad mee weet en die ook anderen
binnen VentureLab niet kunnen
beantwoorden, dan gaat VentureLab op
zoek naar iemand uit het netwerk die
dat wel kan. Dat kan een accountant
zijn, een jurist, een financieel adviseur
of een andere specialist op een bepaald
vakgebied, afhankelijk van uw vraag.
Ruud Koopman: “Stel dat u in contact
wilt komen met een inkoper van een
grote organisatie. Dan kijken we of
we dat voor u kunnen regelen. Deze
dienst noemen we ‘expert-coaching’.
Al deze experts maken deel uit van
ons ecosysteem, waardoor er geen
extra kosten aan verbonden zijn. Ons
uitgangspunt is dat u als ondernemer op
alle fronten gestimuleerd moet worden
in uw ambities. Daarom stellen wij niet
alleen onze kennis en kunde beschikbaar,
maar ook al onze netwerken en
faciliteiten.”
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Mirjam Bruggink
Directeur
Clinical Trial Service
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Deelnemer Clinical Trial Service

‘Nieuwe inzichten in 			
bedrijfsvoering’

M

irjam Bruggink, managing
director en oprichter van
Clinical Trial Service (CTS),
volgde samen met unit manager clinical
operations en clinical support, Béate
ten Bokum, het business developmentprogramma van VentureLab. “Onze core
business is al bijna twintig jaar het
opzetten, monitoren en managen van
klinisch onderzoek. Daarnaast hebben
we recent de Hospital Trial Management
Application ontwikkeld. HTMA brengt
alle gegevens over lopende medischwetenschappelijke onderzoeken in een
ziekenhuis bijeen en zorgt er voor dat
relevante gegevens snel worden gedeeld.
Omdat we geen ervaring hebben
met het in de markt zetten van een
softwareproduct, hebben we contact
gezocht met VentureLab.”

Professionalisering van de organisatie
“De tweede reden om te kiezen voor
het business development-traject
was verdere professionalisering van
onze organisatie. Ik heb CTS ruim
achttien jaar alleen gerund. Dat is goed

gegaan: we zijn zelfstandig, werken
zonder vreemd geld en de lijnen zijn
kort. Maar we zijn recent in heel korte
tijd gegroeid van vijftien naar dertig
werknemers. Dat vraagt om een andere
organisatiestructuur. Als eerste stap
hebben we een managementteam
opgericht. Daarna volgde de
herformulering van missie, visie en
businessplan. Daarvoor hebben we als
MT verschillende sessies gehad met
onze twee coaches van VentureLab. Dat
was heel effectief. Zonder de coaches
waren we in zo’n korte tijd niet zover
gekomen.”

Inspiratie, ideeën en nieuwe inzichten
Beide dames deden veel inspiratie op
bij VentureLab. “We hebben hier meer
geleerd dan we tevoren hadden kunnen
bedenken. Als je niet weet wat je mist,
ga je er ook niet naar op zoek”, aldus
Mirjam Bruggink. “In de trainingen,
tijdens de coaching, maar ook door
interactie met andere deelnemers doe je
enorm veel ideeën op, maar ook nieuwe
inzichten in bedrijfsvoering en marketing

bijvoorbeeld. Zo hebben we geleerd
dat we ons meer moeten verdiepen in
het probleem van de klant en daarvoor
een oplossing moeten bedenken in
plaats van onze producten op een
presenteerblaadje aanbieden zoals we
tot dusver deden.” Béate ten Bokum:
“Hierdoor kijken we kritischer naar onze
producten en zijn we in staat om deze
verder te verbeteren zodat we nog meer
in staat zijn om aansluiting te vinden bij
de behoefte van de klant.”

venturelab international

Clinical Trial Service zocht naar mogelijkheden om een
nieuw product in de markt te zetten en tegelijkertijd de
organisatie verder te professionaliseren. De toegevoegde
waarde van VentureLab bleek vele malen groter dan
verwacht. Er werd een stevig fundament gelegd voor de
toekomst.

Flink wakker geschud
Beiden vonden het erg prettig om
een eigen coach te hebben.“Onze
coaches waren enorm betrokken bij
CTS. Ze hebben zich echt in het bedrijf
verdiept en verplaatsten zich goed in
onze situatie. Daarbij hebben ze ons
regelmatig flink wakker geschud, aan
alle kanten! Samen met VentureLab
hebben we een stevig fundament gelegd
voor de toekomst; een stabiele basis voor
de groei die ons voor ogen staat.”
www.clinicaltrialservice.com
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Mirko Uitslag
Directeur
MMT Technology
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Individu en team Ontwikkeling

‘We moeten het als
team doen’

M

irko Uitslag: “Ik heb lang
geworsteld met wat ik wilde.
Bij VentureLab zijn mijn ogen
open gegaan: als we een goede partner
willen zijn voor onze klanten, moeten we
ze meer kunnen bieden. Op dit moment
zitten we als model- en matrijzenmakerij
achter in de keten. Een klant klopt pas bij
ons aan als het ontwerp klaar is. Als we
eerder in dit traject kunnen inspringen,
verlengen we ons aandeel. Daarvoor
moeten we meer disciplines in huis
halen en onze capaciteit vergroten. Goed
luisteren naar wat een klant wil en hoe
we hem dat kunnen bieden, hoort daar
ook bij. Ik dacht dat ik dat deed, maar bij
VentureLab heb ik ontdekt dat dat nóg
beter kan.”

Inzicht in eigen functioneren
“Om deze groeiambities te kunnen
realiseren, wees mijn coach me ook
op mijn eigen functioneren. Ik was
bijvoorbeeld niet gestructureerd en
schoof dingen voor me uit. Dat moest

eerst aangepakt worden. Hiertoe heb
ik enkele gesprekken gevoerd met
een expert-coach op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling. Daar kwam
ik ook tot het inzicht dat mijn vader
nog steeds een grote rol speelde binnen
MMT, terwijl ik het bedrijf in 2010
volledig van hem heb overgenomen.
VentureLab heeft me geholpen om het
gesprek met mijn vader aan te gaan
zonder onze relatie te beschadigen,
zodat ik de dingen nu meer op mijn
manier kan doen.”

Investeren in medewerkers
“Mijn persoonlijke ontwikkeling heeft me
het meest gebracht. Daarnaast moeten
we meer investeren in de ontwikkeling
van onze medewerkers. Mijn coach heeft
me er nadrukkelijk op geattendeerd
dat zij het allerbelangrijkste zijn. Dat
wist ik natuurlijk wel, maar ik was
daar niet bewust mee bezig. Naast het
opzetten van een scholingstraject, loop
ik tegenwoordig vaker door het bedrijf

venturelab international

Mirko Uitslag, directeur van MMT Technology, koos voor
VentureLab om de ideeën die hij had scherper te krijgen en
de juiste keuzes te kunnen maken. Inmiddels weet hij welke
koers hij wil varen: het familiebedrijf moet groeien. “Om dat
mogelijk te maken moest ik eerst naar mezelf kijken.”

zodat ik weet wat er leeft. Ook wat het
aansturen betreft heeft VentureLab
me op het goede spoor gezet. In plaats
van medewerkers precies te vertellen
wat ze moeten doen, is het beter om
ze de ruimte te geven zodat ze er zelf
over nadenken. Als leidinggevende
kun je ze ondersteunen door vragen te
stellen. Waarom doe je dat zo? Is dat
de beste manier of kan het misschien
beter? Ze raken meer betrokken en
komen met eigen ideeën. De kwaliteit
neemt hierdoor toe. Organisatorisch
hebben we een aantal zaken inmiddels
strakker geregeld. Taken zijn duidelijker
en verantwoordelijkheden liggen daar
waar ze horen. Hierdoor zien we sneller
waar hiaten zitten en kunnen we die
gericht invullen, ook met het oog op het
groeiscenario. Maar het belangrijkste
is dat we ervan bewust zijn dat we het
als team moeten doen. Alleen kom je er
niet.”
www.mmt.nl
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Clemens Mensink
Directeur
Axiom-IC
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Deelnemer Axiom-IC

‘Ander verdienmodel en
nieuwe marketing’
Axiom-IC ontwerpt chips en delen van chips die analoge
signalen omzetten naar digitaal en omgekeerd. Het aantal
werknemers steeg in het eerste lustrum van zeven naar
twintig. Toch moet er volgens medeoprichter Clemens
Mensink meer mogelijk zijn. Dat bracht hem bij VentureLab.
Ook medeoprichter Gerard Hoogendijk meldde zich aan.

Persoonlijke coach
“Ik kreeg een persoonlijke coach
toegewezen met veel bedrijfservaring.
De een-op-een gesprekken waren
volledig toegespitst op ons bedrijf; een
belangrijke meerwaarde om verder
te komen. Andere cursussen zijn vaak
algemeen, zodat je lang niet alles kunt
toepassen op je eigen situatie. Van de
trainingen die VentureLab elke vrijdag
organiseert, heb ik er een aantal gevolgd,

afhankelijk van het onderwerp. Daarbij
vond ik het erg interessant om te zien
hoe anderen zaken aanpakken. Wat gaat
goed, wat niet en waarom is dat zo? Je
kijkt op deze manier toch iets dieper in
de keuken van andere bedrijven. Ook
daar heb ik veel van geleerd.”

Klanten gericht benaderen
Tijdens het business developmentprogramma richtte hij zich in eerste
instantie op de organisatie, maar ook
op marketing en sales. “We hebben wel
klanten, maar opdrachten krijgen we
vooral ad hoc. Tot dusver gaat dat prima,
maar er was geen structuur. We opereren
wereldwijd en hebben een heel specifiek
product, dus ‘folders uitdelen’ werkt
niet. Mijn vraag was hoe we dit konden
aanpakken. Het antwoord is dat we meer
gericht moeten kijken welke potentiële
klanten er zijn voor ons product en met
een goed verhaal de meest interessante

klant opzoeken. Dat klinkt logisch, maar
zo deden we het niet. We zijn nu veel
gestructureerder bezig.”

Nieuw businessmodel
“Voor de audio-amplifier die we
momenteel ontwikkelen, hebben we
onderzocht welke doelgroepen tot de
potentiële afzetmarkt behoren. Daar
zoeken we nu gericht klanten bij. Bij deze
andere manier van werken hoort een
nieuw businessmodel. Daarnaast staan
we beter stil bij ons verdienmodel. Het
ontwikkelen van een product heeft tijd
nodig, je bent al gauw een jaar verder.
Tot die tijd moeten er wel elke maand
twintig salarissen worden betaald. We
overwegen nu de optie om investeerders
of een lead-customer aan te trekken voor
de ontwikkeling van nieuwe producten.
VentureLab helpt daarbij om deuren te
openen.”
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lemens Mensink: “We zijn
hightech en hoog opgeleid. We
maken kwaliteit, maar klanten
weten ons onvoldoende te vinden.
We moeten onszelf dus beter op de
kaart zetten. Ook zijn we bezig met de
ontwikkeling van een nieuwe audioamplifier. Maar de marketing gaat me te
traag. Daarbij komt dat we als bedrijf na
vijf jaar in een nieuwe fase zijn beland.
Ook daarin zochten we ondersteuning.”

Contacten blijven
Axiom-IC wint Van den Kroonenberg-award
Sinds 1984 reikt de Stichting Universiteitsfonds Twente jaarlijks de Van
den Kroonenberg-award uit aan een ondernemer met een aanwijsbare
binding met de Universiteit Twente, die zich op een bepaalde manier heeft
onderscheiden. De prijs is een eerbetoon aan de vroegere Rector Magnificus
prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg, die zich bijzonder heeft ingezet om
nieuw ondernemerschap vanuit de UT te stimuleren. In 2012 de eer aan de
oprichters van Axiom-IC om deze award in ontvangst te nemen.

Het eenjarige begeleidingsprogramma
heeft Clemens Mensink er inmiddels
opzitten. De persoonlijke coaching is
daarmee afgelopen. “Maar de contacten
blijven. Je bouwt in zo’n jaar toch een
persoonlijke relatie op met je coach.
En een enorm netwerk. Ik weet nu wie
ik kan bellen als ik daaraan behoefte
heb!”
www.axiom-ic.com
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Shubhangi Jadhav, uitvinder Muzikool
Shubhangi Jadhav, mede-oprichter van Genolabs, lanceert
binnenkort het visitekaartje van Genolabs, ‘Muzikool’. Het is een
online music streaming portal die vooral onderscheidend is vanwege
het gebruik van visuals die meer inspelen op de zintuigen. Muzikool
stelt luisteraars en artiesten in staat om met elkaar in contact
te treden en van elkaar te leren. In alle bescheidenheid denkt
Shubhangi dat Muzikool een hype wordt wordt in online music. Met
Muzikool won Shubhangi Jadhav eind april 2012 de eerste prijs van
de Next Women Pitching competitie in Rotterdam. ‘Eerder heb ik
nooit overwogen om ondernemer te worden, maar ik zag wel dat
Muzikool enorme potentie heeft.’ Mede dankzij VentureLab is ze er
nu klaar voor. ‘Ik heb hier geleerd hoe ik mijn bedrijf stap voor stap
kon opbouwen. Muzikool staat in de startblokken.’
www.genolabs.com
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Journaal Samenwerking

‘Innovatieclusters voor
specifieke kennisgebieden’
Ondanks verschillende bedrijfsactiviteiten, hebben ondernemers vaak
te kampen met dezelfde vraagstukken.
Dit kan betrekking hebben op algemene
bedrijfsvoering, maar ook op disciplines
van specifieke kennisgebieden.
VentureLab speelt daarop in door op het
gebied van ICT, maar ook met betrekking
tot gezondheidszorg en duurzame
energie extra kennis en modules te
ontwikkelen.

Kennisinhoudelijk sterke partners
Om deelnemers zo goed mogelijk voor
te bereiden en te begeleiden, werkt
VentureLab nauw samen met partijen
die kennisinhoudelijk sterk zijn. “Dat
doen we al jaren met Universiteit
Twente op ICT-gebied en daar zijn nu
enkele specialisaties bijgekomen. Zo
ontwikkelen we samen met ‘Health
Valley’, het cluster gezondheidszorg van
de Universiteit Nijmegen, specifieke
modules op medisch gebied. Met
betrekking tot duurzame energie zetten
we een soortgelijk programma op in
samenwerking met Universiteit Twente
en de Groningse Energy Academy
Europe. Op deze manier bieden we nog
meer toegevoegde waarde.”

VentureLab biedt niet alleen
toegang tot partijen om een
onderneming te financieren,
maar ook tot toeleveranciers,
potentiële klanten of launching
customers. Zo is KLM voortdurend
op zoek naar nieuwe initiatieven
op het gebied van schone
luchtvaart.
Jaap van Tilburg, programmamanager VentureLab: “Op de
vraag in 2011 of wij hiervoor
een bedrijf kenden, was ons
antwoord: ‘Wel negen’. Na een
venturelab international

Rob van Lambalgen: “Stel u heeft als
ICT-er een waanzinnige app gebouwd.
Dan kunt u daar morgen al de markt
mee op. Heeft u een medsisch product
ontwikkeld, dan komt hier iets meer
bij kijken. Denk aan octrooi aanvragen,
langdurig en zorgvuldig testen, kijken of
de zorgverzekeraar bereid is het product
te vergoeden als het eenmaal op de
markt is, enzovoorts. Maar voor het zover
is bent u al gauw vele jaren – en een flink

kapitaal – verder. Zo heeft elke sector zijn
eigen spelregels en is ook de weg naar
de markt anders. Elke ondernemer heeft
daarmee te maken.”

Vraagbaak
voor KLM

Erkenning NBIA
In 2009 kreeg VentureLab Twente, nu onderdeel van
VentureLab International, als eerste in Nederland de
NBIA Soft Landings International Incubator erkenning
van de National Business Incubation Association
(NBIA). Door het Soft Landings programma
kwalificeert de NBIA die incubator programma’s die
uitstekend in staat zijn buitenlandse bedrijven te
helpen om zich op de binnenlandse markt te vestigen.
Samen met regionale partners Oost NV, WTC Twente,
BTC Twente en Kennispark Twente, hielp VentureLab
bedrijven uit dertien landen, uit alle werelddelen, in
Nederland voet aan de grond te krijgen.

www.nbia.org
www.oostnv.nl
www.wtctwente.eu
www.btc-twente.nl
www.kennisparktwente.nl

‘Deelnemers gefinancierd vanuit ministerie’
In 2011 heeft VentureLab het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie uitgenodigd om uitleg te geven over innovatiekredieten en andere
financiële maatregelen om innovatie te bevorderen. Er kwamen circa tachtig
belangstellenden naar deze bijeenkomst. Twintig mensen hielden er een gesprek aan
over; tien deelnemers kwamen daadwerkelijk in aanmerking voor een financiering
vanuit het ministerie van gemiddeld 30.000 euro. Zonder VentureLab hadden ze dit
niet of veel minder snel voor elkaar gekregen.

zorgvuldige voorbereiding onder
meer op het gebied van pitchen,
hebben we met deze negen
deelnemers een bezoek gebracht
aan KLM en Schiphol. Een groot
succes! Alle betrokkenen hebben
er iets aan over gehouden. En een
jaar later heeft KLM opnieuw een
groep deelnemers uitgenodigd
om in deze setting te komen
praten.”
Voor meer informatie zie YouTube:
‘KLM en Schiphol
als launching
customers’
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Menno Both, oprichter van Both Solutions
Menno Both, oprichter van Both Solutions, maakt al drie jaar gebruik van
een flexplek bij VentureLab. Zijn bedrijf, Both Solutions, begeleidt mkbondernemers bij het gebruik van social media als LinkedIn, Facebook
en Twitter. ‘Als zoon van een ondernemersechtpaar stond voor mij vast
dat ik in hun voetsporen zou treden. Na afronding van mijn studie
communicatiewetenschappen/nieuwe media aan de Universiteit Twente
was de tijd rijp. Ik sprak iemand die me op VentureLab attendeerde.
Aanvankelijk had ik enkel wilde ideeën. VentureLab leert je focussen. De
feedback van VentureLab heeft me gesteund op mijn ontdekkingsreis naar
een steeds concretere business case.’
www.bothsolutions.nl
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Overzichten Trainingen en condities

Trainingenoverzicht
Finance
F101 - Financial Framework
F102 - Valuation & control of
your business model
F103 - Financing your growth
F104 - Fiscal Legislation
F201 - Bootstrapping and
economizing the development
F202 - Dealing with the bank
F203 - Venture Capital &
Business angels

Marketing & Sales

Strategy

Technology

Organization

Personal & Team skills

CM101 - Strategic Marketing
as a holistic approach

S101 - Strategy Context: the
external environment

T201 - Technology competition analysis

O101 - Being a manager and
an entrepreneur: conflicting
roles?

PTS101 - Exploring entrepreneurship: the entrepreneur

CM102 - Strategic Marketing: Segmentation, Targeting and positioning

S200- Exploring Entrepreneurship: the entrepreneurial process

T301- Customer integration

CM301 - Practice of Marketing

S301 - Strategy Content: the
business model

T101- Technology Innovation
Environment

CM201 - Market analysis:
customer needs

S304 - Legal aspects of
starting your company

CM400 - E-Commerce: The
new media as marketing
tools

S100 - Finding the business
opportunity: idea generation

O102- Planning & Control
T401 - IP Protection

T102- Technology Strategy
T202- Technology Assessment

PTS105- Workshop IDP
PTS202- Presentation skills

O401-Human Resource
Management in SME’s
O301 - New Product
Development: From idea
to design
O202- Procurement & supply chain management

S302- Strategic purpose: why
should your business exist?

O402- Recruitment &
Selection

CM202: Value Propositions
CM203: Value Management

O103-Organizational Structure & Growth

PTS701-Building your
dreamteam
PTS706- Communication in
teams

T502- Technology Transfer
S102 - International Business

CM501 - Identifying prospective customers: acquisition

PTS104-Introduction to peer
coaching

S303 - Competitive Advantage and performance

PTS203 - Networking skills
PTS312 Negotiating:convincing &
influencing others
PTS707-Getting better at
working together
PTS702-From business case
to entrepreneurial team

S305 - Networks and Cooperation

T501- Knowledge based
collaboration

O104- Corporate culture &
images of organization

S201 - Strategy Process:
effectuation

T602- Technology Exploitation

O402-Labour Legislation
in SME’s

PTS303-Conflict Management
PTS401- Personal Effectiveness

T701 - Process evaluation
S204 - Scalability
T702 - Continuous improvement

core training program

PTS704-A triple A approach to
team development

Oe003-Leadership
PTSe017-Managing self-the
core of leadership

training sessions on demand

venturelab international

F301 - Private Equity

Investeer in uw toekomst
als individuele deelnemer of als team
Individuele deelname

Teamdeelname

1 jaar programmadeelname
4 jaar alumnus lidmaatschap

1 jaar programmadeelname voor maximaal 4 teamleden
4 jaar alumnus lidmaatschap voor maximaal 4 teamleden

Fee en betalingsmogelijkheden

Fee en betalingsmogelijkheden

optie 1: € 20.000 voldoen voor aanvang programma
optie 2: € 5.000 voldoen voor aanvang programma en
€ 25.000 te betalen binnen 5 jaar
optie 3: € 5.000 voldoen voor aanvang programma en 2% van

optie 1: € 30.000 voldoen voor aanvang programma
optie 2: € 5.000 voldoen voor aanvang programma en
€ 35.000 te betalen binnen 5 jaar
optie 3: € 5.000 voldoen voor aanvang programma en 2% van

de omzet, gedurende vijf jaar, tot max. € 55.000.

de omzet, gedurende vijf jaar, tot max. € 75.000.

Opmerkingen
Een selectiegesprek maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure voor het programma.
Tussentijdse selectie vindt plaats voor de advanced programma-onderdelen.
De percentageregeling vereist de instemming van de VentureLab programmadirectie.
Alumni behouden de mogelijkheid om deel te nemen aan VentureLab trainingen en netwerkbijeenkomsten.
Voertaal is Engels; Nederlands als het kan.
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Bezoekadres
Hengelosestraat 525-527
(Gebouw The Corridor)
7521 AG Enschede

Postadres
VentureLab International
NIKOS / Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Contactgegevens
Telefoon: 053 483 68 88
info@venturelabinternational.com
www.venturelabinternational.com

