
  
 

Persbericht 

Utrecht, 15 februari 2017 

Climate-KIC levert toptalenten af 
Utrecht - Dit is alweer het vijfde jaar op rij dat Climate-KIC ondernemende talenten 
op het gebied van cleantech helpt om een startende onderneming tot een succes te 
maken. En met resultaat. Inmiddels heeft het Climate-KIC Accelerator programma in 
de Benelux 114 startups getraind, 451 banen gecreëerd, 3,6 miljoen subsidie 
verleend en heeft zij het ophalen van 35 miljoen aan externe funding ondersteund. 
Cijfers om trots op te zijn!  

De volgende Climate-KIC Accelerator ronde start binnenkort. De inschrijving loopt 
nog tot 13 maart 2017 13.00 uur. 

Trots zijn we ook op de in januari uitgebrachte lijsten van Forbes 30Under30 en de Talentenspecial 
van het Financieel Dagblad. Beide lijsten tonen de meest veelbelovende jonge talenten van 
Nederland, waarin maar liefst zes startups van Climate-KIC Benelux vertegenwoordigd zijn. 

Ontwikkeling van talent 
De Climate-KIC Accelerator richt zich volledig op het ontwikkelen van ondernemerschap en talent. De 
zeer ervaren coaches halen het beste naar boven bij de startups en zorgen ervoor dat ze kunnen 
opschalen naar de Europese markt. Het internationale netwerk van Climate-KIC helpt hen daarbij.  

Hans Westerhof, Entrepreneurship Coach en Programme Manager Climate-KIC Benelux: 

"We zijn zeer selectief in het kiezen van onze startups. Het hebben van een innovatief business idee 
is slechts de eerste stap. Zoals we weten, is een business idee waar het begint, maar zelden 
verloopt alles volgens plan. Teams moeten zich aanpassen, op basis van inzichten die ze krijgen als 
ze hun bedrijf verder ontwikkelen. Er wordt veel van de teams gevraagd, ze moeten flexibel zijn, 
gericht doorzetten maar niet koppig zijn, complementair maar ook samenwerkingsverbanden aan 
kunnen gaan, etc. Hebben zij de nodige technische en commerciële vaardigheden? Het team is een 
kritische succesfactor voor ons. Dat is waarom we zo trots zijn op hun erkenning en nominaties." 

Onze talenten uit de Forbes 30Under30 

aQysta 
Twee Delftse studenten hebben een waterpomp ontwikkeld, de zogenaamde Barsha Pomp, die 
volledig op waterkracht werkt. Er komt geen brandstof aan te pas. Het is ook nog eens makkelijk ter 
plaatse in elkaar te zetten, waardoor transportkosten laag blijven. Een ideale pomp voor hooggelegen 
akkers in de nabijheid van een stromende rivier of kanaal. Het water uit de rivier wordt omhoog 
gepompt en stroomt zo over de akkers.  

http://www.forbes.com/30-under-30-europe-2017/
https://fd.nl/fd-persoonlijk/1183534/de-vijftig-jonge-ondernemende-talenten-van-2017
https://fd.nl/fd-persoonlijk/1183534/de-vijftig-jonge-ondernemende-talenten-van-2017
http://www.climate-kic.org/case-studies/turning-on-the-tap-with-aqystas-barsha-pump/


  
 

Niet voor niets is aQysta in 2014 uitgeroepen tot meest innovatieve startup van Europa tijdens de 
European Venture Competition. "The Climate-KIC Accelerator inspireerde ons om na te denken op een 
grotere schaal en een mondiale markt te benaderen", zegt CFO Pratap Thapa.  

PHYSEE 
Met de PowerWindow van startup PHYSEE wordt via een raam elektriciteit opgewekt. De ramen zijn 
volledig transparant, je ziet geen verschil met een gewoon raam. Het kan volledig worden 
geïntegreerd in het ontwerp van elk gebouw, zonder de functionele aspecten aan te tasten. PHYSEE 
is vorig jaar uitgeroepen tot de winnaar van de Postcode Loterij Green Challenge waarmee ze maar 
liefst € 500.000 hebben opgehaald. Op dit moment volgt PHYSEE de 2de fase van het Accelerator 
programma. 

Onze talenten uit de Talentenspecial van het FD 

Anouk Visser (Birds.ai) 
Anouk is met haar AI-kennis (Kunstmatige Intelligentie) een van de weinige vrouwelijke experts op dit 
vakgebied. Ze is als CTO verbonden aan birds-ai. Deze startup ontwikkelt dronetechnologie om de 
status van objecten (zoals windmolens) en landbouwgrond in kaart te brengen. Onlangs is de Birds.ai 
app live gegaan om deze toepassing voor iedereen toegankelijk te maken. Startup Birds.ai werd 
onlangs toegelaten tot fase 2 van de cleantech Accelerator. 

Jan Portheine 
Jan Portheine en Wout Kommer zagen op festivalterreinen de grote berg aan tenten die achterbleven 
en besloten daar een duurzame oplossing voor te bedenken. Zij ontwikkelden een kartonnen tent: 
KarTent. Inmiddels leveren zij ook kartonnen tafels en stoelen. KarTent heeft stage 1 van het 
Climate-KIC Accelerator programma succesvol afgerond is toegelaten tot de tweede fase. 

Tom van Soest  
Samen met Ward Massa en Jasper Brommet, richtte ontwerper Tom van Soest startup StoneCycling 
op; unieke bakstenen gemaakt uit afval. Zij begonnen met het maken van een baksteen van 100 
procent gerecycled materiaal. StoneCycling volgt momenteel fase 2 van de Climate-KIC Accelerator. 
Ondertussen produceren ze naast bakstenen, ook lampen, tafels en stoelen, allemaal gemaakt van 
gerecycled materiaal. 

Yvette Koppert (Gerrard Street) 
Yvette is medeoprichter en CFO van de startup Gerrard Street. Zij hebben als doel om circulaire 
consumentenelektronica te ontwikkelen door het aanbieden van een high-end modulaire koptelefoon 
via een abonnement, inclusief regelmatige updates. De modules zijn gemaakt van recyclebaar 
materiaal. Wanneer een module wordt vervangen, zal deze worden hergebruikt. Gerrard Street neemt 
momenteel deel aan de 3e en laatste fase van de Accelerator, klaar voor investeerders. 

 
  

http://www.climate-kic.org/start-ups/powerwindow/
mailto:http://accelerator.climatekic.nl/news/start-up-phesee-winner-green-challenge/
http://birds.ai/
http://www.climate-kic.org/start-ups/kartent/
http://www.climate-kic.org/start-ups/stonecycling-3/
http://www.climate-kic.org/start-ups/to-do/


  
 

Ontwikkel ook jouw ondernemerschap en talent! 

Ben jij geïnspireerd door deze ondernemers? Binnenkort start er weer een nieuwe ronde van de 
Climate-KIC Accelerator. 

Heb jij een baanbrekend idee waarbij nieuwe technologie en klimaatimpact gecombineerd zijn? 

• Wil je wereldwijde successen boeken? 
• Heb je een medeoprichter in je team? 
• Ben je beschikbaar voor alle trainingssessie van het Accelerator Programma? 

Boek dan nu je intake bij Climate-KIC, zodat we samen kunnen bekijken hoe jouw business (idee) in 
ons programma past. De inschrijving voor de Climate-KIC Accelerator is geopend tot en met 13 maart 
2017 13.00 uur. De kick-off van Stage 1 is in april. Inschrijven of meer informatie? Ga naar 
www.accelerator.climatekic.nl 

Contactinformatie 

Marjan Heijkamp 
T: + 31 6 284 813 06  
E: marjan.heijkamp@climate-kic.org 
Kijk op onze website voor meer informatie: www.accelerator.climatekic.nl 

 
 

Informatie voor de pers (niet voor publicatie) 

Over Climate-KIC 

Climate-KIC is het grootste publiek private partnership van de Europese Unie voor het realiseren van 
een CO2-neutrale economie door klimaatinnovatie.  

Wij richten wij op de thema’s Stedelijke gebieden, Landbouw, Productie Systemen en 
Beslissingsmethodieken en Financiële systemen. Educatie staat hierbij centraal. Daarmee inspireren 
en versterken wij de nieuwe generatie klimaatinnovators voor het realiseren van daadwerkelijke 
impact.  

Wij runnen klimaatinnovatieprogramma’s voor studenten, startups en innovators via onze centra 
binnen heel Europa en via onze community van vooraanstaande wetenschappers, bedrijfsleven en 
overheden.  

Onze aanpak begint bij het verbeteren van het leven in de stad. Wij focussen ons op de oplossingen 
en producten die nodig zijn voor een betere leefomgeving en we doen onderzoek naar hoe we de 
landbouwproductie zo kunnen inrichten dat iedereen voorzien wordt van adequaat voedsel. 

http://www.accelerator.climatekic.nl/
mailto:marjan.heijkamp@climate-kic.org
http://www.accelerator.climatekic.nl/


  
 

Climate-KIC wordt ondersteund door het Europese Instituut voor Innovatie (EIT), een onafhankelijk 
orgaan van de Europese Unie.  

Over de EIT  

De EIT is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie dat in 2008 is opgericht om innovatie en 
ondernemerschap te stimuleren in heel Europa om een aantal van haar grootste uitdagingen te 
overwinnen. Het brengt het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekslaboratoria bij elkaar om 
dynamische, grensoverschrijdende partnerschappen te vormen, nieuwe bedrijven op te starten en 
een nieuwe generatie ondernemers te begeleiden. 

Meer informatie 

Voor interviewverzoeken en persfoto’s: 
Marjon Eijpe, Community and Event Manager, Climate-KIC Benelux 
M: +31 (0)6 41 66 89 35 
E: marjon.eijpe@climate-kic.org 
 
Voor meer informatie over Climate-KIC en de EIT, klik op; 

• Climate-KIC 
• EIT 

 
Volg Climate-KIC Benelux op Twitter: @ClimateKIC_NL 

http://www.climate-kic.org/
https://eit.europa.eu/newsroom/europe%E2%80%99s-top-new-innovators-honoured-eit-awards

