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CIC bevestigt internationale uitbreiding
met de start van een
innovatie campus in Rotterdam
13.000 m² State-of-the-Art Innovation Center CIC brengt Nederlandse
en internationale start-ups, investeerders en innovatieve bedrijven
samen in Rotterdam: het ondernemend centrum van Nederland.

The Cambridge Innovation Center (CIC) start met een eerste buitenlandse vestiging in
Rotterdam. CIC Rotterdam zal de komende 5 jaar meer dan 550 innovatieve bedrijven huisvesten en
zo haar internationale netwerk van ondernemers, investeerders en gevestigde bedrijven samenbrengen en verder uitbreiden.
Met de komst van CIC wordt Rotterdam en de rest van Nederland in diens innovatieve ecosysteem
versterkt. CIC bundelt de activiteiten in het iconische Groot Handelsgebouw in Rotterdam, naast
het Centraal Station, om de ideale omgeving en cultuur te creëren voor exceptioneel snelgroeiende
ondernemers. De start-ups waar CIC een compromisloze omgeving voor creëert zijn innovatieve
ondernemers met een schaalbaar businessmodel met meer dan €1 miljoen omzet. Het centrum
van 13.000 m² voorziet in hoogwaardige flexibele kantoren, co-working en event ruimtes met alle
benodigde faciliteiten en ondersteunende programmering voor innovatieve bedrijven en entrepreneurs.
Deze zomer lanceert CIC haar ‘beta-space’ waar al gestart kan worden met de vorming van het
uiteindelijke concept (co-working en kantoren) en programmeringen. De volwaardige CIC ruimte zal na
verbouwing begin 2016 officieel openen.
Hoge potentie in Rotterdam
Tim Rowe, directeur CIC: “Nederland is een van de meest ondernemingsgezinde landen in Europa
en Rotterdam heeft een enorm potentieel. Rotterdam is een op toekomst- en design gerichte stad die
wereldwijd steeds meer erkenning krijgt. De stadsregio heeft sterke universiteiten en is een belangrijk
maritiem en spoorlogistiek knooppunt. Maar bovenal hebben Rotterdammers een zeer sterke
arbeidsmentaliteit, die lijkt op die in onze thuisstad Boston. Wij verwachten dat dit een fantastische
samenwerking zal worden.”
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Ook zal CIC Rotterdam non-profit zusterorganisatie Venture Café Foundation lanceren met
netwerkprogramma’s en gerichte initiatieven ter bevordering van het ondernemersklimaat en
versterking van het innovatieve ecosysteem in Nederland. CIC Rotterdam en Venture Café Rotterdam zijn
mogelijk gemaakt door een sterke partnership tussen CIC en gemeente Rotterdam, samen met een
aantal van de meest toonaangevende innovatie gerichte organisaties in Rotterdam en Nederland,
waaronder Erasmus Center for Entrepreneurship, TU Delft incubator Yes!Delft, InnovationQuarter,
Rotterdam Partners, Deloitte, NFIA, EY en Startup Delta. Marcus Fernhout, lokale ondernemer,
oprichter van het Amsterdamse bedrijfsverzamelgebouw A-Lab en Rotterdamse creatieve
verzamelplaats Schieblock, is benoemd tot managing director van CIC Rotterdam.
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Rotterdam innovatiestad
Maarten Struijvenberg, wethouder economie: “Als stad erkennen we dat activiteiten op het gebied
van innovatie en start-up een grote impuls geven aan werkgelegenheid en economische ontwikkeling
in Rotterdam. CIC Rotterdam zal deze groei niet alleen faciliteren, maar zal ons ook internationaal
op de kaart zetten als ‘innovatiestad’.” CIC Rotterdam voorziet in de nog ontbrekende schakel in het
Rotterdamse en nationale innovatie ecosysteem voor start-ups om snel door te kunnen groeien tot
wereldspelers. CIC zal vanaf de start investeerders en multinationals die behoefte hebben aan
input en deal flow van innovatieve start-ups aan zich binden. Tevens fungeert CIC als knooppunt voor
Amerikaanse bedrijven die de overstap naar Europa ambiëren en vice versa.
Prof. Jan Peter Balkenende, Ph.D. - Partner bij EY: “Om internationaal concurrerend te blijven, is
het essentieel dat steden en landen investeren in innovatie. We moeten continu samenwerken met
publieke en private partners om studenten in staat te stellen te gaan ondernemen, bij te dragen aan het
ontwikkelen van sterke start-ups, en universiteiten en bedrijven te verbinden in opkomende markten en
technologieën.”
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Neelie Kroes, start-up ambassadeur: “Dat CIC heeft gekozen voor Rotterdam als eerste
internationale vestiging is een bewijs van de innovatieve capaciteit die wij en vele anderen zien in
Nederland. Dit is een land van ondernemers en voor ondernemers. Bij Startup Delta kijken we uit naar
de verdere samenwerking met partners als CIC om de toekomst van ons land en de wereld te bouwen.”
CIC
CIC startte in 1999 met de missie om de wereld te veranderen door innovatieve ecosystemen te
ontwikkelen die het voor ondernemers mogelijk maken om nieuwe producten en bedrijven sneller en
beter te ontwikkelen. CIC heeft haar hoofdkantoor in Cambridge, Massachusetts en opereert momenteel
vanuit 50.000 m2 bedrijfsruimte verdeeld over 7 vestigingen waaronder de meest recente uitbreiding naar
St. Louis. Met meer dan 800 start-up bedrijven heeft CIC het grootste innovatiecentrum van start-ups ter
wereld opgericht. De beroemdste start-up is Google Android dat in 2006 werd ontwikkeld door Rich Miner
binnen CIC. Tegenwoordig heeft Google een kantoor met 800 werknemers naast het hoofdkantoor van CIC.
Ook werd Hubspot in CIC opgericht, een marketing automatisering start-up met nu meer dan 800 werknemers
en een omzet van $125 miljoen met zijn IPO in 2014. Naast de internationale impact van CIC start-ups, die
meer dan $2 biljoen met durfkapitaal investeringen en meer dan $3 biljoen aan publiciteitswaarde verdiende,
hebben de bedrijven naar schatting 40.000 banen aan de lokale economie van Massachusetts toegevoegd.
Marcus Fernhout
Marcus Fernhout, managing director CIC Rotterdam: “Rotterdam heeft een sterke ondernemerscultuur,
getuige het brede scala aan sterk ontwikkelde sectoren, zoals maritiem, life-science, food en clean-tech.
Hierdoor is deze stad een perfecte voedingsbodem voor CIC. Deze bevordert niet alleen ondernemerschap tussen de verschillende sectoren maar ook de kruisbestuiving tussen start-ups en corporates.”
CIC huisvest tevens innovatie gerichte multinationals, financiers en dienstverleners. Zo hebben
bedrijven als Shell en Apple hun Research and Development activiteiten bij het centrum in de Verenigde
Staten ondergebracht. De zogenoemde CIC hubs bieden werkruimte, laboratoria en onderzoeksruimtes,
productieruimtes, ontmoetingsruimtes en leer- en presentatieprogramma´s die worden opgesteld met
lokale bedrijven. De ambitie van CIC is om binnen 5 jaar 550 start-ups te huisvesten in Rotterdam en
1.750 hoogopgeleide arbeidsplaatsen te creëren. Daarin versterken de Amerikaanse ondernemingsgeest
en de Rotterdamse #Kendoe mentaliteit elkaar.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over CIC Rotterdam, hoge resolutie beeldmateriaal of in
het afnemen van een interview met Marcus Fernhout, kunt u ons bereiken via contact@cicrotterdam.com.
www.cicrotterdam.com
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