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Regionaal Start-up en scale up Programma 

Het programma Growth Matters is ontwikkeld om het start-up ecosysteem in Gooi en Vechtstreek te 
versterken en uit te breiden. Dit programma borduurt voort op het project start-ups van de 
Economic Board Gooi en Vechtstreek. Hierin is geconstateerd dat de meest kansrijke groep voor 
Gooi en Vechtstreek de zogenaamde scale ups zijn. Deze financiering aansluit bij het gedachtegoed 
dat Gooi en Vechtstreek meer aandacht moet geven aan het laten groeien van start-ups tot 
succesvolle groeiers, ofwel scale ups.  
Een gerichte aanpak voor scale ups vraagt om specifieke benadering. Deze groep heeft een andere 
behoefte aan kennis, financiering, vestigingsplaatsen, e.d. dan startups in de beginfase. Om toegang 
tot deze zaken effectief en efficiënt te organiseren en om een vliegende start te maken met het 
vestigingsklimaat in Gooi en Vecht wordt in het programma GrowthMatters aansluiting gezocht met 
de Utrechtse partners StartUp Utrecht (SUU) en de Utrechtse Ondernemers Academie (UOA). Er 
wordt ook samengewerkt met partners in de Metropoolregio Amsterdam.  
 
Dit programma komt voort uit de Regionale Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie. De 
uitgangspunten en opzet van het programma worden onderschreven. Onder voorbehoud van 
aanscherping van de evaluatie en tussentijdse resultaten wordt ingestemd met het voorstel om dit 
programma voor drie jaar financieel te ondersteunen vanuit het budget voor regionaal economische 
ontwikkeling. Daarnaast worden de initiatiefnemers van de Kredietunie, MKB doorstart en de 
themaroep ‘investeringsfonds’ van de Economic Board Gooi en Vechtstreek gevraagd om krachten 
te bundelen om het financieringsklimaat in Gooi en Vechtstreek voor start-ups en scale ups te 
verbeteren. 

 

 


