READY

STARTUP-PRIJS
ALLE 10K DEELNEMERS MAKEN KANS OP DE
S N E L S T A R T S T A R T U P -P R I J S
• Wat moet je ervoor doen?

TAKE YOUR IDEA TO THE NEXT LEVEL!
MAAK JIJ VAN JOUW INNOVATIEVE IDEE
EEN STARTUP?
Reality check: Ondernemen is niet makkelijk,

Het 10K pre-incubator programma is de kans

programma en een actieve participatie tijdens de

verre van zelfs. Ondernemen is heel, heel hard

die de Hogeschool van Amsterdam jou biedt,

coaching sessie, masterclasses, feedbacknight en

werken en met slechts een goed idee kom je er

om de slag te gaan met jouw startup!

Dragons’ Den. Je hoeft dus geen extra werk te

niet. Dit zeggen we niet omdat we niet in jou –

Ondernemen met een creatieve oplossing of

verrichten naast het 10K programma, maar wel

als student van de Hogeschool van Amsterdam

duurzame innovatie bedacht tijdens je studie is

– geloven, maar omdat er nog een hoop werk

hartstikke leuk, maar ook een uitdaging. Je

aan de winkel is voordat jouw product/dienst

neemt de stap van student naar ondernemer, je

verkocht kan worden.

concurrenten

Beschik je bijvoorbeeld over alle informatie die

klasgenoten én er is geen docent meer die je

potentiele partners, financiers en medewerkers

vertelt wat juist is.

In de jury zit een afgevaardigde van SnelStart, een

van jou willen weten? Weet jij precies hoeveel

10K stoomt je klaar om alle brandende vragen

lector van de Hogeschool van Amsterdam én een

geld je nodig hebt om ervoor te zorgen dat jouw

van

product klaar is voor de eindgebruiker? Heb je

beantwoorden en daarnaast jouw en je team

alle juridische zaken tot in de puntjes geregeld?

verder te ontwikkelen met maar één doel voor

Het opleveren van alle vereisten gedurende het 10K

uitblinken
• Wat kan je winnen?
Een geldprijs ter waarde van €10.000. Op te delen in
een prijs van € 5000 in cash en begeleiding vanuit
Snelstart ter waarde van €5000.
• Wie zit er in de jury?

ondernemer gespecialiseerd in startups.
• Waarop word je beoordeeld?
Niet op je idee, maar of je aan kan tonen dat jij in staat
bent, om een organisatie op te zetten.

partners,

bestaan

niet

financiers

meer

en

uit

klanten

je

te

ogen:

STARTUP READY!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER SNELSTART OP:
WWW.SNELSTART.NL
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10K PRE-INCUBATOR
PROGRAMMA
Het gratis 10K Programma bestaat uit zes
verplichte onderdelen:

De voordelen van het 10K Programma
EVIDENCE BASED

24 STEPS – DISCIPLINED

Als ondernemer wil je natuurlijk enkel producten en diensten inkopen
waarvan je de kwaliteit kan waarborgen. Voor 10K geldt dit net zo,
daarom gebruiken wij methodes zoals 24 Steps of Disciplined
Entrepreneurship en de Entrecomp. Deze methodes hebben zichzelf
bewezen en tijdens 10K monitoren wij de toepassing ervan om zo
continu verbeteringen door te voeren.

ENTREPRENEURSHIP
Elke week doe je één of meerdere stappen
die uiteindelijk resulteren in een volledig
business model voor jouw startup.

6 DELIVERABLES
Jouw business model is slechts een deel
van de inhoud, maar de verpakking doet er
ook toe! Daarom verwerk je de 24 steps in
onder andere twee verschillende pitches,
een whitepaper, een pitch deck én leer je
welke je op welk moment gebruikt.

COACHING
De coaches van het 10K programma staan
gedurende het hele programma voor je
klaar met uitleg, maar vooral om je steeds
uit te blijven dagen en je na te laten
denken over je gemaakte keuzes.

COMBINEERBAAR MET JE STUDIE

Het 10K programma is zo ontworpen dat je het qua tijdsbesteding kan combineren met jouw studie of stage.
Natuurlijk is het zo dat je zelf verantwoordelijk bent voor agendabeheer, maar we proberen je hierin zo
goed mogelijk te faciliteren. Zo krijg je een gratis werkplek in de Amsterdam Venture Studios, is er een
bijzondere ondernemersregeling, kan je het 10K programma onderdeel maken van afstuderen of
stagelopen in je eigen onderneming. Dit zijn voorbeelden van de mogelijkheden die we je kunnen bieden.

AANSLUITING OP DE VOLGENDE STAP

Na het afronden van 10K heb je een rugzak vol met kennis én producten zoals verschillende pitches en
een businessplan, die je kunt gebruiken om de volgende stap te zetten. Het 10K programma heeft tal van
mogelijke vervolgstappen voor financieringen zoals: accelerator programma’s of het startup in residence
programma van de gemeente Amsterdam. Daarnaast kan je het netwerk van 10K gebruiken om binnen de
HvA studenten te vinden, die je kunnen helpen met het ontwikkelen van je product of intreden co-founder
van je onderneming.

MASTERCLASSES
In het eerste half jaar krijg je 7
masterclasses van renowned experts op
hun gebied. Bijvoorbeeld: Legal

Wat wordt er van jou verwacht?
•

uwtijdens
lezer met
alleen kan en dat het hard werken wordt
het

Fundamentals, Branding, Startup-Life
balance and Online Marketing.

FEEDBACKNIGHT
Halverwege het eerste halfjaar is er een

•
•

jouw idee pitched. De spiegel die je dan

waardevol ervaren.

DRAGONS’ DEN
De afsluiting van het programma vindt

een
veelzeggend
Aanwezigheid bij de intensieve week: 11, 12, 13 en
citaat uit het
14 februari (van ca. 9.00 tot 18.00)
document of
Aanwezigheid op de woensdagen: 27 februari,
13
gebruik deze
ruimte
om
een
en 27 maart, 10 en 24 april, 8 mei, 22 mei en 5 juni
belangrijk
(van 16.00 tot ca. 22.00)
punt te
Aanwezigheid bij de Dragons’ Den op 19
juni
benadrukken.
(gehele dag)
Sleep dit
Actieve participatie door middel van hettekstvak
maken als
vanu
het
ergens
de opdrachten
anders op de
Eigen verantwoordelijkheid voor je aanwezigheid,
pagina wilt
actieve participatie en communicatie bijplaatsen.]
alle
10K programma.

avond waarop je aan verschillende experts

wordt voorgehouden, wordt altijd als zeer

[Trek de

Het besef dat je het voor jezelf doet, dat
je het niet
aandacht
van

•
•
•

plaats door middel van een Dragons’ Den,
waarbij je in een leeg vertrek je startup

onderdelen van en met alle andere betrokkenen bij

pitcht aan vijf ervaren ondernemers en

het programma. (lees: regel zelf met docenten,

financiers.

BON US
Naast de verplichte onderdelen, bevat het
10K programma ook methoden voor het

stage en werkgever vooraf je aanwezigheid bij 10K)
•

Medewerking in evaluaties en onderzoeken vanuit
het programma Ondernemerschap, waar 10K deel

ONZ E 10K E RV ARI NG

“10K was voor ons de stap van
student naar ondernemer. Je
deelt je creatieve manieren om
lastige problemen op te lossen.
Maar nog belangrijker, 10K
heeft ons geleerd beter als team
te werken, niet alles samen te
willen doen, maar juist
vertrouwen te hebben in elkaars
werk.
Persoonlijke mentoren,
inspirerende masterclasses en
een relaxte werkplek bij
Amsterdam Venture Studios gaf
ons het perfecte opstapje om
van idee naar startup
te gaan.”

van uitmaakt om zo het programma steeds verder
te verbeteren.

bouwen van een team en het maken van
financiële plannen.

AANMELDEN? DOE DIT VIA WWW.HVA.NL/10K

–

Otis & Justin
Toupr.nl

READY

TAKING OUR IDEA TO THE NEXT LEVEL!
WIJ MAKEN IN EEN HALF JAAR VAN
ONS IDEE EEN STARTUP!.

INSCHRIJFFORMULIER
O P DIT FOM ULIE R S TA A T A LLE S W A T W E
V A N J E W ILLE N W E TE N A LS J E J E
INS CHRIJ FT V OO R 10K – INFO RM A TIE
O V E R JE IDE E , J E TE A M E N JE

Naam van jullie team:

CO MM ITM E NT. NA DA T J E DIT HE B T
ING E V ULD ZIJ N DIT DE V O LGE NDE
S TA P P EN:
• Toela ting
Na het inleveren van dit formulier wordt de

E-mailadres:
Website:

aanmelding door de toelatingscommissie van 10K
(bestaande uit de Lector Ondernemerschap, de

Zijn jullie al ingeschreven bij de KvK*:

 Ja

 Nee

Hebben jullie al vreemd vermogen aangetrokken*:

 Ja

 Nee

Hebben jullie al omzet gedraaid*:

 Ja

 Nee

Is het intellectueel eigendom van jullie zelf*:

 Ja
 Gedeeld

 Nee
Onduidelijk

Willen jullie gebruik gaan maken van een werkplek:

 Ja

 Nee

programma manager van 10K én derde
commissielid). De commissie kan contact
opnemen als er nog onduidelijkheden zijn maar
laat binnen 7 dagen weten of de aanmelding is
goedgekeurd.
• V oorbe reiding
Nu jullie je hebben aangemeld kan de
voorbereiding beginnen. Zorg dat je de checklist
goed leest, de data vrij houdt/neemt én dat je fris
en uitgerust aan de start kan verschijnen ;)

*Dit zijn geen selectiecriteria voor deelname aan 10K – er is dus geen goed of fout – maar van
groot belang is dat dit naar waarheid wordt ingevuld zodat wij jullie zo goed mogelijk kunnen helpen
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We beseffen dat je het voor
jezelf doet, dat je het niet
alleen kan, het hard werken
wordt tijdens het 10K
programma en
eindverantwoordelijkheid

Beschrijf jullie product of dienst en jullie toegevoegde waarde

Voor wie is jullie product of dienst interessant – wie behoren

ten opzichte van alternatieven:

tot de (potentiele) doelgroep:

Beschrijf waar en hoe jullie idee is ontstaan? (bijv. welk

Wat maakt jullie in het bijzonder gemotiveerd- gepassioneerd-

project/minor of welke ervaring, situatie of probleem)

geëquipeerd om dit te doen?

voor het resultaat bij onszelf
ligt.



We gaan ervoor zorgen dat
we op 11, 12, 13 en 14
februari bij de Intensieve
week zijn.



We zijn aanwezig op
woensdag 27 februari, 13 en
27 maart, 10 en 14 april, 8
en 22 mei & 5 juni



We doen mee aan de
Dragon’s Den op 19 juni



We gaan aan de slag met de
te maken stappen en
producten én halen het
maximale uit de aangeboden
kennis



We verlenen medewerking
aan onderzoeken en
monitoring om zo het
programma voor onszelf en
anderen te verbeteren



We nemen onze eigen
verantwoordelijkheid met
betrekking tot aanwezigheid,
participatie en communicatie

ONDERTEKENING:
Teamlid #1

Teamlid #2

Teamlid #3

Teamlid #4

Teamlid #5

Teamlid #6

TEAMLID #1

TEAMLID #2

TEAMLID #3

E-mailadres:

E-mailadres:

E-mailadres:

(Mobiel) Telefoonnummer:
+31 (6)
Verbonden aan:

(Mobiel) Telefoonnummer:
+31 (6)
Verbonden aan:

(Mobiel) Telefoonnummer:
+31 (6)
Verbonden aan:

Naam:

Naam:

Naam:

 HvA  UvA  VU  AHK
 HTH  ANDERS
 STUDENT  MEDEWERKER
 ALUMNI

 HvA  UvA  VU  AHK
 HTH  ANDERS
 STUDENT  MEDEWERKER
 ALUMNI

 HvA  UvA  VU  AHK
 HTH  ANDERS
 STUDENT  MEDEWERKER
 ALUMNI

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

Gaat actief deelnemen aan 10K:

Gaat actief deelnemen aan 10K:

Gaat actief deelnemen aan 10K:

TEAMLID #4

TEAMLID #5

TEAMLID #6

E-mailadres:

E-mailadres:

E-mailadres:

(Mobiel) Telefoonnummer:
+31 (6)
Verbonden aan:

(Mobiel) Telefoonnummer:
+31 (6)
Verbonden aan:

(Mobiel) Telefoonnummer:
+31 (6)
Verbonden aan:

Naam:

Naam:

Naam:

 HvA  UvA  VU  AHK
 HTH  ANDERS
 STUDENT  MEDEWERKER
 ALUMNI

 HvA  UvA  VU  AHK
 HTH  ANDERS
 STUDENT  MEDEWERKER
 ALUMNI

 HvA  UvA  VU  AHK
 HTH  ANDERS
 STUDENT  MEDEWERKER
 ALUMNI

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

Gaat actief deelnemen aan 10K:

Gaat actief deelnemen aan 10K:

Gaat actief deelnemen aan 10K:

GEZOCHT: 10K PARTICIPANTS








Teams bestaan uit één tot zes studenten waarvan er minimaal één een actieve inschrijving heeft of in de afgelopen twee jaar is afgestudeerd - aan een Amsterdamse hoger
onderwijsinstelling.
Er is een intrinsieke motivatie hebben om twintig weken met een minimale belasting van 8 uur per
week te investeren om erachter te komen wat er voor nodig is om een idee tot een succes te
maken.
Er is een idee voor een product of dienst, en er is uitgedacht hoe dit idee een toegevoegde
waarde levert.
Er is een visie over wie de potentiele doelgroep is voor wie deze toegevoegde waarde relevant is.
Er is nog geen market-ready minimal viable business product.

Niet noodzakelijk is dat…

het team perse een nieuw bedrijf wil beginnen – er zijn meerdere organisatievormen om een idee
te realiseren.

er een prototype of een mock-up is.

er al over een business model is nagedacht.

het team al is geregistreerd bij de kamer van koophandel of een merk- of bedrijfsnaam heeft
bedacht.

er al sprake is van eerdere verkopen of andere economische activiteit.

het team primair een commerciële doelstelling of motivatie heeft - een social venture past ook.
Niet in aanmerking komen…

Ideeën met een technologische of wetenschappelijke uitvinding (phd-niveau) als fundament.

teams die al over uitvoerige werk- of ondernemerservaring beschikken (Vandaar: geen
medewerkers of promovendi – doorverwijzing naar ACE)

teams die inbreuk maken op intellectueel eigendom, wetgeving of regelgevingen of waarbij teveel
onduidelijkheden hierover bestaan die niet kunnen worden weggenomen.
6 VOORBEELDEN
 Een student maatschappelijk werk die – tijdens het werken met éénoudergezinnen op zijn of haar
stage – een app voor de planning van het huishouden heeft bedacht.
 Een student sociologie die – tijdens het schrijven van een studie over éénoudergezinnen – een app
voor de planning van het huishouden heeft bedacht.
 Een student die op basis van persoonlijke ervaringen een app heeft bedacht om sociale veiligheid
te vergroten als er vanuit de kroeg naar huis wordt gereisd. En een aantal mock-up schetsen
van de app heeft gemaakt en lotgenotenverhalen heeft verzameld.
 Een team uit een internet of things minor en daar een (idee voor) een IoT applicatie heeft
ontwikkeld voor studentenhuizen.
 Een studententeam uit een minor die het idee hebben om truien met zelfbedachte pakkende
kreten – die ze door een andere partij laten maken en drukken - te verkopen.
 Een onderzoeker die een manier heeft gevonden om makkelijker en met een grotere precisie
stikstof te meten in rotsen.

