
Amersfoort

BAF!
Business Acceleration Forum!

CONCEPT



BAF! hee� als doel start-ups, scale-ups en take-ups op een efficiënte 
wijze te begeleiden naar economische groei. 

Om deze groei te realiseren en te faciliteren wordt geïnvesteerd in een 
goed Business Accelera�e Forum dat kennis en middelen bij elkaar 
brengt om bedrijven in deze cruciale fase vitaal te maken voor 
Amersfoort. 

Het doel is uit te groeien naar een pla�orm waarin er een ac�ef 
ondernemend netwerk ontstaat, de community groeit en elkaar voedt, 
waar talent kan worden ontwikkeld en waar ondernemers elkaar op 
diverse manieren kunnen helpen aan economische groei.

BAF! Amersfoort, het Business Accelera�e Forum voor een vitale groei 
van de stad. 

Doel!



Thema’s! 

Geo 

Zorg

Mobiliteit

Circulaire economie 

Erfgoed

De volgende 5 thema’s passen bij het DNA van Amersfoort en vormen 
voor de eerste periode de focus voor BAF! Amersfoort. 



Lonkend 
perspectief! Talent programma

Amersfoort talent groeit

Toegang tot funding en netwerk

Succesvolle start-ups 

Kennisontwikkeling Regio Amersfoort als de centrale 
plek voor innova�e rondom 
geselecteerde thema’s

Daar wil je bij zijn

Meet ups

Samenwerking 
Amersfoorts 
bedrijfsleven

In co-crea�e met Amersfoorts netwerk is nagedacht over de toekomst van BAF!

De plek voor delen 
en ontmoeten



Talent programma

10 project-
lijnen!

10. Projectlijnen voor BAF! 2017-2020

1. Pla�orm
Een online pla�orm waar kennis en middelen bij elkaar komen om start-up, 
scale-ups en take-ups te helpen naar economische groei. 

2. Clubhuis
Een vaste ontmoe�ngsplek waar de BAF! community bijeen kan komen voor 
georganiseerde en spontane ontmoe�ngen. 

3. Community
BAF! is er voor ontmoe�ngen tussen mensen en bedrijven. De 
kennisuitwisseling is dan ook van vitaal belang voor het slagen en tot leven 
brengen van BAF!

4. Partners 
De diverse thema’s hebben ieder hun eigen partners. BAF! werkt aan een 
relevante samenwerking met deze partners. 

5. Business model
BAF! werkt toe naar een eigen rendabel business model, zodat na een periode 
van 3 jaar waarin subsidies nodig zijn voor de opstart BAF! autonoom verder 
kan. 



10 project-
lijnen!

10. Projectlijnen voor BAF! 2017-2020

6. Loca�es
BAF! faciliteert een netwerk van loca�es voor start-up, scale-ups en take-ups. 

7. Consultancy 
Begeleiding in de start-up, scale-up en take-up fase waarin de 
accelera�emomenten worden benut en toewerken naar groei. 

8. Coaching 
Persoonlijke groei en teamontwikkeling stroomlijnen door coaching ten 
behoeve van een vitale bedrijfsvoering. 

9. Sales
De connec�es en leads aangeven, door de juiste mensen en bedrijven met 
elkaar in contact te brengen en �ps voor realisa�e van een sales boost. 

10. Finance
Financiele begeleiding en tooling, maar ook een rota�ef investeringsfonds 
zorgen ervoor dat groei mogelijk wordt gemaakt door BAF!. 
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Een online pla�orm waar kennis en middelen bij elkaar komen om start-up, scale-ups en take-ups te 
helpen naar economische groei. Op het pla�orm  kruisen alle thema’s elkaar. 

Smarter Talents als vaste ontmoe�ngsplek waar de BAF! community bijeen kan komen voor 
georganiseerde en spontane ontmoe�ngen. 

BAF! is er voor ontmoe�ngen tussen mensen en bedrijven. De kennisuitwisseling is dan ook van 
vitaal belang voor het slagen en tot leven brengen van BAF!

DHV, ARCADIS SOMT ......... ....... .......

BAF! werkt toe naar een eigen rendabel business model, zodat na een periode van 3 jaar waarin 
subsidies nodig zijn voor de opstart BAF! autonoom verder kan. 

.......... ......... ....... .......

Begeleiding in de start-up, scale-up en take-up fase waarin de accelera�emomenten worden benut 
en toewerken naar groei. 

Persoonlijke groei en teamontwikkeling stroomlijnen door coaching ten behoeve van een vitale 
bedrijfsvoering. 

Financiele begeleiding en tooling, maar ook een rota�ef investeringsfonds zorgen ervoor dat groei 
mogelijk wordt gemaakt door BAF!. 

De connec�es en leads aangeven, door de juiste mensen en bedrijven met elkaar in contact te 
brengen en �ps voor realisa�e van een sales boost. 

DHV

Start Q4, 2017

Start Q3 2017


