
UITNODIGING 
 

Almere Squared Boost programma
 Werk je business idee uit en leg een goede basis voor je

startup! 
 

UPALMERE! organiseert in mei het Almere Squared Boost
programma, waarin je als (oud) student een 2-tal modules van
het digitaal & internationaal acceleratie programma met een

groep ambitieuze (student) ondernemers doorloopt. 

Ben je aan het studeren of ben je net afgestudeerd?

Overweeg je de start van je eigen bedrijf of ben je er al een gestart met een
innovatief idee?

Wil je meer kennis om je eigen bedrijf te starten en er met een kickstart mee aan de
slag te gaan? 
Jouw bedrijf vorm geven, gebruik makend van de laatste startup methodieken en
tools? 
De kans van slagen voor jouw ,innovatieve, bedrijf te vergroten? 
Jouw business idee verder uitwerken?

 

Dan hebben we een paar vragen aan je: 

Als je antwoord ‘JA’ is op één van deze vragen, doe dan mee aan het Almere
Squared boost programma. 

Wij helpen je op weg! 

Dit is een hybride programma dat loopt van maandag 16 mei tot en met maandag 13
juni. We hebben plek voor 15 deelnemers. Deadline: aanmelden voor 1 mei 2022.

UPALMERE! is het actieprogramma van de afdeling Economische
ontwikkeling van de gemeente Almere voor (student) startups en scaleups! 

Wil je meer weten over de activiteiten van UPALMERE!? Check dan onze
website; www.upalmere.nl

http://www.upalmere.nl/


Design Thinking
Business Model Design 

Wat ga je doen?
Als deelnemer doorloop je een 2-tal
digitale modules in de app Almere
Squared. Dit doe je individueel en op
je eigen tempo. Almere Squared is
Engelstalig.

Je gaat online aan de slag met de
modules; 

Na elke module is er een online ‘Ask
me Anything’ sessie. Tijdens de
online sessies deel je jouw ervaringen
in de groep en help je elkaar verder.
Ook geef je hier feedback aan de
programma organisatie. Dat is voor
ons super belangrijk omdat jouw
feedback, ervaring en beleving
bijdraagt aan het verbeteren van de
onderdelen van Almere Squared.

Wat vragen wij van jou? 
Voor deelname aan dit event worden
geen kosten in rekening gebracht.
Wel wordt er bij deelname verwacht
dat je 2 modules doorloopt, de
bijeenkomsten bijwoont en feedback
geeft over het programma Almere
Squared.

Kosten voor deelname: € 0. 
Je krijgt tijdens het programma toegang tot
alle content van de Almere Squared app.
Deelname aan 2 gratis lunchsessies en 2
online ask me anything sessies 

Wat brengt het jou?
Deelname aan dit interactieve event geeft
een impuls aan je persoonlijke en zakelijke
groei. Je doet praktische kennis op van
eigentijdse innovatietools voor jouw eigen
(toekomstige) onderneming.
Als dank voor jouw deelname ontvang je een
toegangskaartje voor de Floriade!

In tijd: Je bent circa 15 tot 20 minuten per
module bezig. Je bent aanwezig bij 2 fysieke
lunchbijeenkomsten van circa 1,5 uur en 2
online sessies van 45 minuten. Je geeft ons
na elke module feedback. 



Opzet programma
               
Maandag 16 mei van 12:00-13.30 uur
Kick off bijeenkomst in stadscentrum Almere. De kick off is een lunchbijeenkomst
op locatie waarbij je kennis maakt met de organisatoren van UPALMERE!,
Startupbootcamp en de overige deelnemers 

Start online module Design Thinking

Maandag 23 mei van 12:00-12.45 uur 
Online intervisie bijeenkomst “Ask me anything”- en feedbackronde. 

Start online module Business Model Design 

Woensdag 1 juni van 12:00-12.45 uur 
Online intervisie bijeenkomst, “Ask me anything” en feedbackronde

Maandag 13 juni 12:00-13:30
Afsluiting van het programma
Na het delen van de ervaringen sluiten we het geheel af met een pizza sessie.

Wacht niet te lang! We hebben plek voor maar 15 deelnemers. 
Mail nu je aanmelding naar: upalmere@almere.nl

 
Almere Squared is ontwikkeld door Startupbootcamp uit Amsterdam en heeft al

vele (student) ondernemers hun innovatieve bedrijf verder op weg geholpen. Meer
weten? Check www.almeresquared.nl

 
UPALMERE! werkt samen met Startupbootcamp om het platform beschikbaar te

stellen aan de (student) startup and scaleup community in Almere.
 

https://www.almeresquared.nl/

