Persbericht

EY, ABP en Gemeente Amsterdam ondersteunen
O3NL, het MIT programma voor Nederlandse
startups
8 februari 2017 -- ABP, EY en de Gemeente Amsterdam maken bekend zich te verbinden aan O3NL,
het mentorprogramma voor Nederlandse startups dat samenwerkt met het Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Naast financiële ondersteuning zullen EY en Amsterdam ook hun netwerk,
expertise en locaties beschikbaar stellen aan de ondernemers en de mentoren die bij O3NL zijn
aangesloten. De partijen spannen zich hiermee in om het ondernemerschap in Nederland en
daarmee de werkgelegenheid en concurrentiepositie van de Nederlandse economie te stimuleren.
O3NL heeft, in samenwerking met de Venture Mentoring Service van MIT, de laatste jaren een succesvol
mentorprogramma voor Nederlandse startups laten groeien. Dit initiatief is vanaf het begin in 2013 gesteund
door pensioenfonds ABP. Vanwege het succes van deze aanpak in Nederland, verbinden EY en de
Gemeente Amsterdam via het StartupAmsterdam programma zich nu ook aan O3NL, om bij te dragen aan
de verdere groei.
O3NL is een mentorprogramma voor Nederlandse startende ondernemers die vanuit technologische en
wetenschappelijke innovaties een bedrijf opbouwen. Het programma is geboren uit de overtuiging
wetenschap dat een beginnende ondernemer een grotere kans op succes heeft als die ondernemer kan
steunen op het advies en de begeleiding van een groep ervaren mentoren. Geselecteerde startups kunnen,
zo lang zij willen, kosteloos gebruik maken van de ervaring, kennis en netwerken van de mentoren van
O3NL. De groep van mentoren bestaat uit alumni van MIT, (oud-)ondernemers, wetenschappers en andere
experts op de gebieden waarmee startende ondernemers veelal mee te maken hebben.
Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter ABP: “Als langetermijnbelegger weten wij hoe startups kunnen
uitgroeien tot bedrijven die goede rendementen bieden aan beleggers. Daarom investeert ABP via Inkef
Capital € 500 miljoen in startups in de Nederlandse kenniseconomie. Bovendien levert ABP met de
ondersteuning van O3NL een directe bijdrage aan een ondernemersklimaat dat leidt tot bedrijvigheid en
werkgelegenheid in Nederland en de beleggingsmogelijkheden van de toekomst. Immers onze opdracht is
te zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers nu en straks.”
Coen Boogaart, Country Managing Partner EY Nederland: “EY is een trotse samenwerkingspartner van
O3NL. Met behulp van het ter beschikking stellen van onze kennis en het openstellen van ons internationale
netwerk willen wij bijdragen aan ondernemerschap. EY is in Nederland al jaren actief op dit gebied door
middel van onder meer onze EYnovation-dienstverlening en als partner bij initiatieven zoals HighTechXL,
Yes!Delft en PortXL. Hiermee benadrukken we het belang van innovatie en startups in Nederland.”
Kajsa Ollongren, wethouder Economie van Amsterdam: “Startups zijn een belangrijk onderdeel voor
innovatie en groei in economische activiteit en werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam.
Amsterdam doet het goed op startup gebied; we staan in de top 3 van Europese ranglijsten van startup
steden. Dit komt mede door de inzet van de gemeente en alle publieke en private partners zoals ACE, EY,
ABP en vele anderen in het StartupAmsterdam programma. Goede mentoring is essentieel voor het
opschalen van startups en om te zorgen dat zij nog meer bijdragen aan innovatie, economische groei en
werkgelegenheid. Daarom ondersteunt de gemeente Amsterdam via StartupAmsterdam het O3NL
programma, om daarmee mentoring in Amsterdam op een hoger niveau te tillen en alle startups en scaleups de kans te geven om te kunnen groeien.”
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Over ABP
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen deelnemers en 382 miljard euro
(per 31 december 2016) aan vermogen beschikbaar.
Over StartupAmsterdam
StartupAmsterdam is in 2015 door de gemeente Amsterdam gelanceerd als een publiek / privaat
programma met als doelstelling om het startup ecosysteem in Amsterdam verder te verbeteren en uit te
breiden.
Over EY
EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en advisory services. Met de
inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen
in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door
samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol
bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.
De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lidfirma’s van
Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company
limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze
organisatie, kijk op ey.com.

Profiel
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen deelnemers en 382 miljard euro
(per 31 december 2016) aan vermogen beschikbaar.
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