
Van concept tot 
commercialisering met 
technologie en meer
STARTUP TECHNOLOGY 
INCUBATORS IS DE 
WEG VOORUIT!



Globalisering bevordert ondernemerschap dat de economische 
vooruitgang van het land aanzienlijk stimuleert met werkgelegenheid en 
het genereren van welvaart, marktcreatie, gemeenschapsontwikkeling en 
technologische ontwrichting. In de snelle wereld van geavanceerde 
technologie, waar technologische disruptie de sleutel tot snellere groei is, 
kunnen bedrijven bloeien of verdwijnen op basis van hoe ze hun 
commercialiseringsinspanningen sturen. De creatie van nieuwe 
technologieën en de toepassing ervan komt in de loop van de tijd steeds 
vaker voor vanwege hun vermogen om binnen korte tijd een 
marktpenetratie van meer dan 50% te bereiken.

Vandaag de dag hebben op technologie gebaseerde start-ups de basis 
gelegd voor toekomstige welvaartgenererende industrieën door 
kostene�ectieve operaties, snelle oplossingen, nauwkeurige 
productanalyses, bedrijfsbeveiliging en andere essentiële voordelen te 
bieden. Alleen werken met de fundamentele kennis van technologie zorgt 
ervoor dat veel start-ups worstelen met productontwikkeling terwijl ze 
proberen de levenscyclus van ideevorming tot commercialisering te 
realiseren zonder de juiste technische expertise. Hier komen Technology 
Business Incubators (TBI's) in actie door het vergroten van lokale innovatie, 
economische revitalisering en diversificatie door middel van ervaren 
technische assistentie.
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Technology Business Incubators zijn de 
sleutel tot snelle bedrijfsontwikkeling

Technology Business Incubators of TBI's 
bieden start-ups geavanceerde 
technologische expertise in hun beginjaren, 
ondersteunen hun 
productontwikkelingsproces en bieden 
end-to-end-oplossingen voor de behoeften 
van de klant.

TBI's bieden start-ups kostene�ectieve en 
beknopte innovatieve technologieën en 
ontwikkelingsstrategieën met een 
groeimindset. Veel succesvolle bedrijven met 
hoge waarderingen zijn ontstaan als start-ups 
die incubators gebruikten om de groei te 
versnellen, waaronder hedendaagse 
industriële titanen zoals Reddit, Airbnb en 
Dropbox.

TBI's zijn een e�ectief instrument voor 
economische ontwikkeling dat de notie van 
ontwikkeling bevordert via disruptie en 

adoptie van technologie. Ze fungeren als een 
brug of pad om start-ups naar de andere kant 
van ideation te leiden, de actualisering van het 
product door een breed publiek te bereiken. 
Door geavanceerde technologie te integreren 
in bestaande bedrijfsactiviteiten, helpen TBI's 
tijd en kosten te verminderen en dagelijkse 
activiteiten eenvoudig en e�ciënt te maken.

Technology Business Incubators hebben het 
inherente vermogen om een economische 
impact te hebben door te zorgen voor 
technologieoverdracht, wat helpt bij het 
ontwikkelen van initiële tools op basis van 
grondig onderzoek en het volgen van 
resultaten in elke fase van 
productontwikkeling. Laten we eens 
uitgebreid kijken naar het belang van 
Technology Business Incubators die bedrijven 
helpen bij elke stap van productontwikkeling 
en implementatie van DevOps-praktijken.
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Belang van technologie-incubators voor bedrijven

De bovenstaande a�eelding toont de uiteenlopende technische expertise die Technology 
Business Incubators kunnen bieden aan start-ups in hun beginfase van groei.

MARKET INTELLIGENCE 
Clinical Need Validation 

DESIGN WORKBENCH 
For 3D Modelling and Simulation 

PROTOTYPING SPACE 
3D Printers (FDM,SLA) 
and 3D Scanners 

FABLAB FACILITIES 
CNC Machining, Laser and 
Metal Sheet Cutters 

BIOPRINTING FACILITY 
BSL Il Facility with Bioprinters 
& Microfluidics Printers 

PRODUCT TESTING 
Validation and Piloting 

SOFTWARE INTEGRATION 
App Devlopment and Cloud 

Integration of Medical Devices 

ELECTRONICS PROTOTYPING 
IOT Devices, DAQs, Sensors

and Development Boards 

ELECTRONICS WORKBENCH 
Electronics Test & Measure Equipment 

ELECTRONICS FABRICATION 
PCB printing, Assembly and Soldering 

Station  
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Betekenisvolle partnerschappen tot stand brengen

Ondernemers in de dop missen ervaren interne middelen die hen kunnen helpen 
bij het implementeren van technologische systemen en software. Technology 
Business Incubators streven naar een zinvolle samenwerking met start-ups om 
hen te helpen bij het bouwen en optimaliseren van geavanceerde technologieën. 
Technologiepartnerschappen kunnen platformintegratiediensten bieden aan 
start-ups die IT-systemen van diverse bedrijven willen gebruiken en hen helpen 
bij de naadloze implementatie van productontwikkelingsfasen.

Na een gesystematiseerd en flexibel samenwerkingsproces hebben TBI's 
scrumteams opgezet om een stapsgewijs productontwikkelingsproces te starten 
dat bestaat uit strategie, advies en uitvoering. Een transparant en ambitieus 
partnerschap helpt bij het bedenken van ideeën, het bouwen van een 
MVP-prototype, het formuleren van proof of concept, producttesten en 
uiteindelijk consumentenbereik.
 

Technology Business Incubators zijn technologieservicebedrijven met 
uitgebreid inzicht in de productontwikkelingscyclus van concept tot 
commercialisering. Dit inzicht dwingt start-ups om nieuwere technologieën 
te gebruiken om producten te personaliseren voor betere klantervaringen, 
waardoor ze sneller kunnen gedijen.

Als uw start-up zich in de beginfase bevindt, kunnen technische experts met 
hun ervaring in korte tijd uw prototype helpen bouwen. Hier zijn een paar 
manieren waarop Technology Business Incubators de evolutie van start-ups 
positief en in een versneld tempo beïnvloeden.

Toegang tot hoogwaardige technologische expertise

Het negeren van de rol van technologie bij het revolutioneren van grote en kleine bedrijfsactiviteiten is een gevaarlijke 
anti-groeimindset. Optimale fast-track technologie die wordt ingezet met deskundig inzicht heeft het potentieel om nieuwe 
kansen te creëren voor start-ups in hun amateurjaren. Innovatieve technologische tools zoals Agile Software Development, Cloud 
Computing, Automation Testing, Product Tracking en Data Analytics worden veelvuldig gebruikt door technische experts om 
applicaties te ontwikkelen die werknemers gemakkelijk kunnen gebruiken voor specifieke doeleinden.

Met het doel om technologie over te dragen of te commercialiseren, stimuleren TBI's de vroege groei van start-ups door hen 
snelheid, schaalbaarheid en aanpassingsvermogen te bieden tijdens hun partnerschap. Bovendien hebben onderzoeken 
aangetoond dat toegang tot hoogwaardige technologische expertise de uitbreiding van op technologie gebaseerde nieuwe 
bedrijven bevordert en hun overlevingspercentage aanzienlijk verbetert.

Impact van technologie-incubators op de evolutie 
van startups
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Kortere time-to-market

Time-to-market is sindsdien een cruciale maatstaf voor productontwikkeling 
geworden Onderzoek heeft aangetoond dat beginnende nieuwkomers een 
aanzienlijk voordeel hebben behaald ten opzichte van hun concurrenten wat 
betreft omzetgroei, lagere R&D-kosten en marktaandeel door hun 
ontwikkelingsstrategieën te versnellen. Het product of de dienst op het juiste 
moment lanceren vereist aanpassing, snel leren en veerkracht, die allemaal 
kunnen worden verkregen door digitale transformatie.

TBI's kunnen hun technische vaardigheden in het voordeel van uw bedrijf brengen. 
Veel technologieën, zoals Agile-ontwikkeling, QA en testen, kunnen u helpen bij 
het bouwen van een MVP-prototype en het ontdekken van defecten tijdens het 
proces. Terwijl DevOps kan helpen bij het automatiseren van processen en het 
verminderen van de tijd die nodig is om repetitieve taken uit te voeren. We kunnen 
uw ontwikkelproces verfijnen en tegelijkertijd de time-to-market verkorten.

Bloeiend start-up ecosysteem

De ruggengraat van de bedrijfsvoering is het ecosysteem van uw 
bedrijf, dat bestaat uit het personeel, klanten en vele applicaties die 
worden gebruikt in dagelijkse taken. Technology Business Incubators 
helpen startup-ecosystemen te cultiveren door het initiëren van het 
delen van ervaringen, het faciliteren van technologieoverdracht, het 
realiseren van lokale economische vooruitgangsdoelstellingen en het 
bevorderen van de vorming en vroege groei.

TBI's hebben door technologie geleide en kennisgedreven start-ups 
in gang gezet door te zorgen voor snelle eindoplossingen voor 
onderzoeksresultaten via dynamische technologie. De 
end-to-end-ervaring van de klant is gecentraliseerd om een bloeiend 
ecosysteem op te bouwen.

Versnel de algehele start-upgroei

Wanneer u besluit om al dan niet samen te werken 
met een Technology Business Incubator, houd er dan 
rekening mee dat het overlevingspercentage van vijf 
jaar van start-ups met incubators is geschat tussen 
75 en 87 procent. Het is van vitaal belang om te 
zorgen voor versnelde en continue groei met snelle 
commercialisering van R&D-output in een 
bedrijfsomgeving met een hoog risico en hoge 
beloning. TBI's helpen start-ups innovatie te 
bevorderen, klaar te zijn voor DevOps en diensten 
met toegevoegde waarde te creëren in het tijdperk 
van uitgebreide globalisering en concurrentie.

 

 

Kostene�ciënte bedrijfsontwikkeling

Een van de meest gunstige aspecten van het werken met Technology 
Business Incubators is dat start-ups toegang krijgen tot essentiële 
technische expertise tegen lage kosten die ze anders niet zouden 
kunnen verwerven vanwege beperkte middelen of kapitaal. Aangezien 
technologie is doorgedrongen tot de activiteiten van elke bedrijfstak, van 
landbouw tot reizen, moeten nieuwe bedrijven vroeg beginnen met 
investeren in kostene�ciënte geavanceerde technologieën om hun 
klanten te bereiken.

De meeste expertise en software zoals Continuous Integration en 
Continuous Delivery (CI/CD) zijn moeilijk en kostbaar om te adopteren en 
te onderhouden. Toch kunnen start-ups met behulp van TBI's technologie 
gebruiken om niet alleen soepel te werken, maar ook om in de beginfase 
extra kosten te besparen. Technische marketingtools kunnen 
bijvoorbeeld het beheer vergemakkelijken en tegelijkertijd de kosten 
voor het inschakelen van een reclamebureau elimineren.
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Samenvattend
Het dynamische bedrijfsklimaat en veranderende klantverwachtingen 
hebben geleid tot een ongekende vraag om productontwikkeling te 
verbeteren, vooral voor start-ups. Om een concurrentievoordeel te 
behouden en in de toekomst compatibel te blijven met andere 
technologische producten, moeten start-ups in staat zijn om zichzelf 
digitaal te innoveren. In de meeste gevallen is de essentiële eerste stap 

van het definiëren van het product en het maken van een prototype 
MVP de meest inspannende en tijdrovende. Daarom heeft uw start-up 
een Technology Business Incubator nodig om uw idee om te zetten in 
een schaalbaar bedrijf met competente technische expertise, het 
toepassen van DevOps-praktijken en snelle productontwikkeling en 
commercialisering.
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https://alcorfund.com/insight/what-is-a-tech-ecosystem-and-how-it-can-be-highly-impactful-for-start-ups/
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