
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Startup met
internationale
ambities
Steeds meer studenten beginnen
Gaurav Genani is één van hen. De
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o nal e amb iti e s

een onderneming.
Rabobank helpt
te realiseren.
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' . e TU Delft ,,rr, ,n,..nriionurl hoog

! : aangeschreven, Veel buitenlandse

1 l studenten komen naar Delft om hier
'l'..,.,,.,;ju een technische studie te volgen. Som-

migen starten daarna een eigen onderneming.
In veel gevallen gebeurt dat bij YES!Delft, een
studentikoze broedplaats van hightechbedrijven
waarin de TU Delft participeert. De Indiase Gau-
rav Genani kwam in 2010 naar Delft om indu-
strieel ontwerpen te studeren. Twee jaar later
heeft hij zijn diploma op zak en gaat hij op zoek
naar werk. Met het opzetten van een eigen be-
drijf is hij niet bezig. Een ontmoeting met een
vriend geeft hen.r het vereiste zetje in de goede
richting. Tegenrvoordig rs Genani een overtuigd
ondernemer, a1 staat zijn bedrilf nog in de kin-
derschoenen. Skel- er o nfi \'erpt'b edrij fskleding
voor de toekomst'. Het is een soort lichtgewicht
harnas, bedoeld om blessures als gevolgvan RSI

en tilwerkzaamheden te r-ocrrkomen, Het pro-
duct is vooral handlg -,'oor mensen in de auto-
en luchtvaartlndustrle, maar ook arbeiders op

""" O"r*O,rrts kunnen erveel plezrer'.:- - -'
ben bij eentonige werkzaamheden of r,,';:.,=
boven het hoofd. Als je hetpak draagt, i:=: =
minder last van de zwaartekracht, Je \-oi-. :: -
welijks het gewicht van je armen e fl oor .: -:: -

schappen voelen minder zwaar aan.

.'': '' Genani's!:-:--
is nog volop in ontwikkeling. Dat maalii :-=: .

tig om investeerders te vinden. Heel r,ee- ==.: .
nen wil hij overigens niet in deze fase r"a: - -

bedrijf. 'lk moet het allemaal terugbetale --, . "

als mijn onderneming mislukt.' Ook Rahc:. - .

Zuid-Holland Midden is terughoudend, 'E: -

nog te veel risico's', vertelt accountmanag-:
MKB Patricia van Someren. 'Maar zodra +=..

startup iets kan laten zien, bijvoorbeeld a-s --
een prototype is en een launching custon=: : I -

willen we graag over financiering praten :.. -

bank Zuid-Holland Midden is partner van
YES|Deift. 'Op die manier leren we starter:: . -

dernemers al in een vroeg stadium kennei =
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:..iersteunen wij hen met onze kennis en ons

- -:,',-erk. Ik breng Gaurav biivoorbeeld in con-

: -- met mensen die voor hem nuttig zijn. Ik
'=-:1 hem iets over de Nederlandse manier van

..::r doen, waar ie op moet letten en hoe je iets

e: aanpakken. Ik heb hem geadviseerd zo
.",=- mogelijk Nederlands te leren. Als je je toe-
:. 1St in Nederland ziet, moet je de taal leren'

- . - :raakt niet alleen een goede indruk, het is

-=- : nodlg. Tijdens biieenkomsten en evene-

r-=:-:en rvaar belangrijke informatie wordt ge-

:==,i is de voertaal meestai Nederlands. Als je

-= ::a1 niet spreekt, plaats je jezelfbuitenspel.'

' a: ;.'i':'.','r:':..i. 'i: i::lï Genani

.-:.- zich op de internationale markt. Hij onder-
: =.* oibepaalde onderdelen in India kunnen
, :i:n gefabriceerd en er zijn voorzichtige

-'-:.::ren met potentië1e klanten in Duitsland

= ::an\rijk. 'Het gaat langzaam', meent Genani.

:r -,: \ederland is het lastig om toezicht te

houden op werkzaamheden in het buitenland.
Een product als Skel-ex moet je ervaren om erin

te geloven. Met alleen contacten via internet
lukt het niet. |e moet echt naar de buitenlandse
bedrijven toe om ie product aan de man te bren-
gen.'
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Genani aanzljn project met een subsidie van

technologiestichting STW en een proof of
concept-lening van Delft Enterprises. Met het
Proof of Concept Fonds voorziet de TU Delft in
de behoefte aan financiering voor technische

haalbaarheidsstudies naar innovatieve ideeën.

Medewerkers en oud-studenten van de TU Delft

komen in aanmerking voor een converteerbare
lening van maximaal 250.000 euro, Genani is er

blij mee. 'Hiermee kunnen we even vooruit.
Maar misschien nog wel belangrijker: het bete-

kent dat men gelooft in mijn product. Dat geeft

me vleugeltjes.'

: Orlff
. ENTERPRISES
I Veel technologieën die

, zijn bedacht aan de TU

I Delft worden nog niet

I commercieel toege

I past. Via Delft EnterPri-

, ses stimuleert de TU

: Delft in samenwerking

: met Rabobank

r Zuid-Holland Midden

. de diverse stadia van

ondernemerschap. Be
I halve de proof of
i concept-lening komen

i ondernemers van

' 
YES!O"tft in aanmer-

i king voor een

I pre-seed-lening van

r maximaal 15.000 euro

, en een startup-voucher
, van 2500 euro.

WWW.SKEL-EX.COM


