
Welkom in TOP 

Debat De Campus en de Stad  

 

Incubators en spin-offs: een 
banenmotor? 



Programma: 
 

• Opening Jan Bloemberg 

• Presentatie Hans Reijnen, vraagstelling en bevindingen 

• Pitch Jelmer van Ast, Conference Compass 

• Gesprek met Matthijs Noordermeer, Delft Technology 
Partners 

• Reflectie Anja Stokkers, directeur FMVG TU 

• Reflectie Ferrie Förster, weth. Kenniseconomie Delft 

• Afsluiting debat rond 22.00 uur 

• Borrel 



Incubators en spin-offs: een banenmotor? 

• Ondernemerschap hoog op valorisatieagenda TU 
• YES!Delft (technostarters) in top-10 Europese incubators 
• Delft: hoogste aantal spin-offs van 18 campussen 

 
 
 
 
 
 

 
 



Spin-offs op 18 campussen (bron: Buck) 



Incubators en spin-offs: een banenmotor? (2) 

• Ondernemerschap hoog op valorisatieagenda TU 
• YES!Delft (technostarters) in top-10 Europese incubators 
• Delft: hoogste aantal spin-offs van 18 campussen 
• Gemeente en TU: ‘ecosysteem voor science en economie’ 

(kenniseconomie x 2) 
>> Inzet is hard nodig: regionale economie krimpt (Louter/Elsevier) 

 
 
 
 
 

 
 



Verschillende typen incubators 

YES!Delft (TU, TNO, Gemeente) 
• “Building tomorrow’s leading firms” 
• Aparte programma-  en vastgoedorganisatie (faciliteiten) 
• Selectie: technisch innovatief en schaalbaar 
• Intensief  begeleidingsprogramma (o.a. launchlab) 
• Snel naar omzet van € 1.000.000, -, daarna zelfstandig 
• Binding aan TU 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Verschillende typen incubators (2) 

Radex en BTC: incubators van ondernemers uit begin jaren ’90  
• Flexibiliteit, faciliteiten, ondersteuning  en binding 
• Selectie/opzet (eerste periode): 

– Radex-selectie cie: vert. TU, ondernemer, accountant 
– BTC opzet: vml Unilever, pol. bestuurder, TNO 

• Cursus ‘ondernemerschap’ door TU  
 

Overige (recentere) complexen:  combinatie van starters en doorgroeiers 
 

 
 
 
 
 

 
 



Incubators en ‘afgeleide’ bedrijfscomplexen 



Radex (Meijerink) 

(1992/ 2003)  nu: 63 bedrijven  241 arbeidsplaatsen 

 
 



BTC Delftechpark (Van der Wolk) 

(1999)  nu: 23 bedrijven  217 arbeidsplaatsen 

 
 



Bacinol 2 (Meijerink) 

(2009)  nu: 30 bedrijven  104 arbeidsplaatsen 

 
 



YES!Delft 

2010  nu: 63 bedrijven, 295 arbeidsplaatsen 

 
 



Bacinol 3 (Meijerink) 

(2010)  nu: 17 bedrijven  46 arbeidsplaatsen 

 
 



Mijnbouwplein (DUWO) 

(2011)  Nu 1 bedrijf  46 arbeidspl. (+ studentenhuisvesting) 

 
 



De Zuster (Meijerink) 

(2011)  nu: 25 bedrijven  42 arbeidsplaatsen 

 
 



Science Centre (TU) 

(2012)  nu: 24 bedrijven  178 arbeidsplaatsen 

 
 



Drukkerij van Marken (Meijerink) 

(2012)    nu: 8 bedrijven   47 arbeidsplaatsen 

 
 



Buitenwatersloot 312 (Meijerink) 

(2012)  nu: 40 bedrijven  110 arbeidsplaatsen 

 
 



Lucht- en ruimtevaarttechniek (TU) 

2014 nu: 1 bedrijf, 226 arbeidsplaatsen 

 
 



Nieuwe Plantage (Meijerink)  

(2014)  nu: 10 bedrijven  45 arbeidsplaatsen 

 
 



Paardenmarkt 1   

In ontwikkeling, gereed eind 2015 

 
 



Paardenmarkt 1   

‘Paardenmarkt 1’ focuses on promising start-ups from incubators, spin-
offs from industry and small and medium size enterprises in the field 
of energy and offshore with several years of experience and in need 
for an external boost to achieve a real breakthrough.  

 
 

accelerator voor de energie 
en offshore industrie 



YES!Delft 2 

In ontwikkeling, gereed 2016 

Ruim 5.000 m2, wv 3.500 kantoor en 1.250 lab 



Aantallen bedrijven en arbeidsplaatsen nu 

Aantal bedrijven Aantal arbeidsplaatsen 

Complexen Meijerink 193 635 

BTC Delftechpark 23 217 

YES!Delft  63 295 

Mijnbouwplein (DUWO) 1 46 

Science Centre (TU) 24 178 

L&R (TU)  1 226 

Totaal 305 1597 



Uitgevlogen bedrijven (over de gegevens) 

• YES!Delft 
– “Data afkomstig van onderzoek TU Delft, Centre for Entrepreneurship 

– We hebben data van 89 bedrijven, terwijl we er 157 hebben 
toegelaten. Werkelijke cijfers liggen dus hoger 

– Aantal banen is gerapporteerd op hoofdkantoor, kan dus goed dat veel 
banen in werkelijkheid niet in Delft zijn gevestigd. Verdeling is 
onbekend”. 

– Aanvullend  data van TDVG benut 

• Radex en BTC 
– Beroep op ‘geheugen’ ondernemer 

– Door langere geschiedenis meer uitval informatie 

>> flinke onderschatting ‘productie’ 
 

 
 

 



Uitgevlogen bedrijven (aantallen) 

compl. Totaal Delft + dir omg Overig MRDH Overig NL 

bedr arb pl bedr arb pl bedr arb pl bedr arb pl 

Radex 33 1.309 19 1.084 6 53 8 172 

BTC 19 172 11 130 1 12 7 30 

YES! 26 752 11 571 9 111 6 70 

Totaal 78 2.233 41 1.785 16 176 21 272 

% 100% 100% 53% 80% 20% 8% 27% 12% 



Uitgevlogen bedrijven Delft e.o. 



Uitgevlogen bedrijven (tussen complexen) 

van / naar Delftechpark Radex TU/DUWO Ov. Meijerink Totaal 

Radex 6 2 1 9 

BTC 3 2 1 6 

YES!Delft  2 3 2 7 

Totaal 9 4 6 3 22 

Relatief grote bedrijven naar  Delftechpark (totaal 518 arb. pl.)   



Interviews: voorwaarden huisvesting 

 
7 vertrekkers uit YES! Delft geïnterviewd 
• Grootte van 7 - 50 medewerkers (gem. 19) 
• 6 inmiddels verhuisd, 1 zoekt 
• Locatie gevonden: 

– Kantoor /  IT: 2 in Delft 
– High tech maakbedrijven: 2 in Delft, 2 in overig MRDH 

 
 

 

 
 
 

 
 



Interviews: voorwaarden huisvesting (2) 
 

Brede (primaire) voorkeur voor Delft 
• Meest genoemd:  aanwezigheid studenten (TU, 1x HHS) 

– Part-timers (fietsafstand!) 
– Stages, recruitment medewerkers 

• Binding TU varieert (actief, beoogd, incidenteel, matig) 
• Ecosysteem: ‘is politiek’, ‘niet mee bezig’, maar (aanvullend): 

– In buurt kenniscluster en ervaringen delen positief 
– Groeiende omgeving met geslaagde start-ups: uitdagend alternatief 
 

 
 

 
 
 

 
 



Interviews: voorwaarden huisvesting (3) 

 
Locatie 
• Bereikbaarheid: OV belangrijk, parkeren varieert 

– Delft ligt centraal in de MRDH (wonen, int. voorzieningen) 
– Bereikbaarheid YES!Delft per OV is minpunt 

• Wonen medewerkers (veel in en om Delft) belangrijk 
• Kwaliteit binnenstad genoemd (klimaat, repr. klanten) 

 
 

 

 
 
 

 
 



Interviews: voorwaarden huisvesting (4) 

Vastgoed 
• Prijs, flexibiliteit in ruimte en contract 
• Kantoorachtig:  

– Kwaliteit werkomgeving belangrijk (‘mensen zijn onze asset’) 
– Pand delen kan, liever niet te groot 

• Maakbedrijven:  
– Combinatie kantoor-lab/-productie lastiger te vinden 
– Zoeken daardoor eerder buiten het ecosysteem 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Interviews: voorwaarden huisvesting (5) 

Geholpen?   

 

• “Gemeente en TU waren zoekend” 
– Welwillend, maar 

– Vaak niet snel genoeg 

– Meestal zelf gedaan 

– Geen grote verwijten 

– Lang uitblijven YES!Delft 2 veel genoemd (door maakbedrijven) 
 

 

 

 

 

 



Conclusies voor discussie 

• Incubators en spin-offs zijn inderdaad een banenmotor 

• YES!Delft: de jongste, maar een sterke groeier 

• Ruimte  bieden in Delft e.o. voor eerste stap na incubator : 
– Is kansrijk èn belangrijk voor het ecosysteem 

– Een nieuwe inspirerende carrièrekeus voor studenten 

– “Een Nederlands alternatief naast Berlijn of Sillicon Valley” 

• Private ondernemers: belangrijk aandeel in het succes 
– Start-ups huisvesten is een specialisme, dat 

– een andere aanpak vergt dan regulier in de vastgoedmarkt  

 

 

 

 



Conclusies voor discussie (2) 

• Extra aandacht voor maakbedrijven nodig, zeker als groei 
maakindustrie een belangrijk doel is 
– Nu is er nog incidenteel ruimte in de bestaande markt 

– Nieuwbouw zou wel eens (te) duur en (te) laat kunnen zijn 

– Als de markt al wil investeren 

• De keus lijkt: 
– Zo veel mogelijk bestaand vastgoed  benutten 

– Als nieuwbouw moet: zelf doen of garanties bieden 

 

 

 

 

 



Conclusies voor discussie (3) 

• Spin-offs zijn gehuisvest in de campus èn de stad 

• Algemeen: zuinig zijn op bestaand vastgoed (zeker erfgoed) 

• Zoek productieve vormen van samenwerking (publiek-privaat)  
– Bij het verder in kaart brengen van spin-offs 

– Bij selectie aan de poort (er zijn meerdere categorieën starters) 

– Bij het tijdig creëren van ruimte voor de vervolgfase 

– Om gezamenlijk het ecosysteem  vorm te geven en te versterken  

• Na technostarters ook aandacht voor creatieve starters 

_______ 

 

 

 

 


