
- Goedenavond. Ik ben Valérie Vallenduuk van Haarlem Valley. Vanuit keihard werken naast 
mijn praktijk als advocaat heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken. Gebleken is dat startups 
niet alleen in Amsterdam kansrijk zijn, maar zeker ook in Haarlem. Ik ben dankbaar voor de 
erkenning die ik heb gekregen als Haarlemmer van het Jaar.  
 
- Het is mijn dagelijkse werk om startups te beoordelen: is een idee kansrijk, is er het juiste 
team, zijn de condities waaronder een start up werkt op orde. Toen ik in gesprek kwam met 
Panopticon was ik direct enthousiast, maar ik wilde eerst het hele bestuur spreken voordat ik 
onze toekomstplannen wilde verbinden aan University College Haarlem.  
 
. Wat zijn die toekomstplannen? Eerst werken we aan het uitrollen van Haarlem 
Valley/Present Your Startup op vijf plekken in de provincie: Almere, 
Haarlemmermeer/Schiphol, Zaanstad, Haarlem en het Gooi. Dat verloopt goed. Parallel 
werken we aan Haarlem meets Harlem: in New York hebben we eind volgende week de 
eerste Amerikaans/Nederlandse uitwisseling vanuit Haarlem Valley. We gaan met een 
delegatie naar New York om kansrijke groeiers in een volgende fase in contact te brengen 
met Amerikaanse investeerders.  
 
- Tegelijkertijd werkt HaarlemValley/Present Your Startup aan plannen voor een 
innovatiecentrum voor Noord-Holland als volwaardige incubator van startups naar model van 
Innovation Quarter Zuid-Holland. Het innovatiecentrum betekent dat startups de 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben op elk terrein: juridisch, marketing en human 
resources. Dit levert een enorme bijdrage aan de positionering van Haarlem als stad van 
ondernemen in de metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.  
 
- Samenwerking met alle lagen van het onderwijs maakt het zogeheten ‘ecosysteem’ voor 
startups vruchtbaarder. University College Haarlem, met een curriculum waarbij 
ondernemerschap een prominente rol krijgt, vinden wij heel belangrijk. Steve Jobs wilde 
alleen maar graduates van liberal arts and sciences colleges. Dat zegt genoeg. Hieruit 
komen gegarandeerd bijzondere startups voort.  
 
- Inmiddels trekken stichting Panopticon en onze stichting alweer een tijd samen op. De 
kennismaking met het bestuur maakte me veel duidelijk. Professionals met een missie. 
Haarlemmers die het beste willen voor de stad. Die hun dromen najagen, met hun voeten in 
de klei. Het is een initiatief dat gegarandeerd succesvol is. Belangrijk voor de stad waar ik 
geboren ben. Een enorme stimulans voor het welslagen van innovatiecentrum Noord-
Holland. Belangrijk voor de koepel en de omgeving.  
 
- Ik rond af. Onderwijs is de bakermat voor startups. De iconische koepel geeft University 
College Haarlem én innovatiecentrum Noord-Holland een enorme uitstraling in de stad. 
Politiek is keuzes maken. Ik ondersteun van harte de keuze voor stichting Panopticon. Zo’n 
initiatief kom je zelden tegen. 


