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Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de aanleiding en doelstelling van het onderzoek beschreven.
Daarnaast zijn de belangrijkste definities in dit onderzoek, startup, scaleup en innovatieecosysteem, beschreven. Tot slot volgt een leeswijzer.

Aanleiding van het onderzoek
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een regio waarin 23 gemeenten1 hun
kennis, kunde en kracht bundelen voor enerzijds een sterke economie en anderzijds
een uitstekende bereikbaarheid. Deze samenwerking heeft onder andere als doel het
versterken van de economie in de regio. Hiervoor moet de werkgelegenheid worden
verbeterd en de regio aantrekkelijk zijn als werkgebied, dit vereist economische en
technologische vernieuwing. Daarvoor legt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
verbindingen tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.2
De nieuwe economie wordt voornamelijk vormgegeven door digitalisering,
verduurzaming, circulariteit, inclusiviteit en door nieuw ondernemerschap. Om klaar te
zijn voor de toekomst moet de nieuwe economie omarmd worden. Essentieel hierbij
is om te werken aan een optimaal vestigingsklimaat voor o.a. startups en scaleups.
Startups en scaleups zijn bedrijven die snel groeien in werkgelegenheid, omzet en/
of marktaandeel en zorgen voor een toename van werkgelegenheid, innovatie,
productiviteitsgroei, concurrentievermogen en het inkomensniveau.
De ambitie om het innovatie-ecosysteem, met een focus op startups en scaleups,
binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag te versterken is dan ook groot. Een
goed werkend innovatie-ecosysteem stelt ondernemers, bedrijven, universiteiten,
onderzoeksorganisaties, investeerders en overheidsinstanties in staat om effectief met
elkaar te interacteren en zo hun economische impact en de potentie van hun innovaties
te maximaliseren.
Momenteel bestaat de behoefte om het huidige innovatie-ecosysteem binnen MRDH
in beeld te brengen, dit dient als een nulmeting. De ambitie bestaat om het innovatieecosysteem jaarlijks in beeld te brengen met focus op talent, kapitaal en (internationale)
markten.

Doelstelling van het onderzoek
Doel van dit onderzoek is het monitoren van de huidige situatie van startups en scaleups
binnen het innovatie-ecosysteem van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarbij
moet het onderzoek inzicht geven in de voortgang, hiaten en mogelijkheden van het
innovatie-ecosysteem binnen MRDH.
1 De volgende gemeenten vallen onder MRDH: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft,
Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar,
Westland, Westvoorne, Zoetermeer
2 www.mrdh.nl/wie-zijn/ambities
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De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:
Wat is de huidige stand van zaken rondom startups & scaleups in Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en hoe draagt het innovatie-ecosysteem hieraan bij met een
focus op toegang tot talent, kapitaal en (internationale) markten?

Definities
Dit onderzoek focust zich op de ontwikkeling van startups, scaleups en het innovatieecosysteem. Deze drie concepten worden tijdens dit onderzoek als volgt gedefinieerd:

Startup: Een startup is een startend bedrijf met een innovatief business
model in de leeftijdscategorie van 0 tot 5 jaar.
Scaleup: Een scaleup is een bedrijf met een gemiddelde groei3 van 20
procent of meer per jaar in werknemers (FTE) of omzet gedurende een
meetperiode van drie jaar. Daarnaast moet het bedrijf minstens 10 fulltime
werknemers (FTE) hebben aan het begin van de meetperiode. (OECD,
2016).
Innovatie-ecosysteem: Innovatie vindt niet plaats in isolatie maar is een
uitkomst van een web aan kennisuitwisselingen binnen en tussen organisaties
of ecosystemen, wat als basis dient voor startups en scaleups om te groeien
(Cirillo et al., 2018). Innovatie ecosystemen kunnen gedefinieerd worden als
een combinatie van sociale, politieke, economische en culturele elementen
binnen een regio dat bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van innovatieve
bedrijven (Johnson, Bock & George, 2019; p.3) en waar de verbindingen
hiertussen een deterministische functie hebben (Prokop, et al., 2019).
3 In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar groei in werknemers (FTE)

Leeswijzer
Het eerstvolgende hoofdstuk is de scaleup monitor, hierin is de huidige stand van
zaken met betrekking tot scaleups in Metropoolregio Rotterdam Den Haag in kaart
gebracht. Met hierbij inzicht in de ontwikkeling van het aantal scaleups binnen de regio,
de vertegenwoordiging van jonge scaleups, verdeling in sectoren en leeftijdsverdeling.
In hoofdstuk 2 volgt de startup monitor. Hierbij is de startup populatie binnen MRDH
inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de locaties waar de startups zijn gevestigd in kaart
gebracht en is inzichtelijk gemaakt binnen welke sectoren deze startups actief zijn.
Hoofdstuk 3 betreft een globale scan van het innovatie-ecosysteem binnen MRDH,
hierbij wordt ingegaan op de factoren ‘toegang tot talent’, ‘toegang tot kapitaal’ en
‘toegang tot (internationale) markt’. Daarnaast zijn er door het rapport heen verschillende
case studies, ook wel ‘voice of founder’, uitgewerkt. Tot slot is een conclusie met
aanbevelingen opgesteld.
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1
Scaleup monitor
In dit hoofdstuk worden de huidige ontwikkelingen met
betrekking tot scaleups binnen Metropoolregio Rotterdam
Den Haag en specifiek Rotterdam in kaart gebracht. Met
hierbij inzicht in de ontwikkeling van het aantal scaleups
binnen de regio, de vertegenwoordiging van jonge
scaleups, verdeling in sectoren en leeftijdsverdeling.

Foto: Kian Lem
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Belang van scaleups
Scaleups zijn essentieel voor banencreatie en de transformatie van onze
economieën. Door het implementeren van nieuwe technologieën en
het ontwikkelen van nieuwe schaalbare business modellen, zijn scaleups
voorlopers. Ze hebben een belangrijke en sterke verbintenis met regionale
ecosystemen in relatie tot het aantrekken en ontwikkelen van talent, het
aantrekken van kapitaal, samenwerkingen met kennisinstellingen en andere
bedrijven. Maar, een scaleup worden en blijven is niet makkelijk. Snelle groei
zorgt voor allerlei uitdagingen in een al onzekere tijd. Deze uitdagingen zijn anders
voor scaleups dan die voor startups of het MKB dat minder snel groeit. Het creëren van
inzichten uit data over scaleups is dan ook cruciaal. Niet alleen om beleid beter aan te
laten sluiten bij de behoefte van scaleups of ondersteuningsprogramma’s op te zetten
voor deze groep maar vooral om de grote groep ondernemers binnen het MKB die
nog niet groeien te inspireren en inzichten te bieden in hoe groei wel mogelijk wordt.
- Prof.dr. Justin Jansen

Landelijke ontwikkelingen onder scaleups
Uit het ScaleUp Dashboard 2020 blijkt dat al voor de uitbraak van de coronacrisis de
groei in het aantal scaleups in Nederland tot stilstand is gekomen. Eind 2019 waren er
3.040 scaleups in Nederland, slechts 30 scaleups meer dan het jaar ervoor. Met name
het aantal startups dat doorgroeit tot een scaleup neemt af. Iets minder dan 10 procent
van de Nederlandse scaleups is jonger dan 5 jaar, dit is 2,6 procent minder dan het
aantal jonge scaleups in 2016.
Ondanks dat de groei in het aantal scaleups stagneert, blijken er meer groeiende
bedrijven in Nederland te zijn. Meer dan de helft (57,5 procent) van het Nederlandse
bedrijfsleven heeft een zekere mate van groei behaald het afgelopen jaar. Echter, bijna
38 procent van de Nederlandse bedrijven krimpt nog altijd.
Veel scaleups bereiken tijdens hun vijfde tot achtste levensjaar een periode van snelle
groei, toch verliest bijna tweederde van de scaleups deze snelle groei weer. Daarmee
blijkt de tweede ‘Valley of Death’ voor veel scaleups een niet te nemen hindernis te zijn.
Wanneer gekeken wordt naar de sectoren waarin de scaleups actief zijn is een
momentum van snelle groei zichtbaar rondom de energietransitie, ontwikkeling van
hoogwaardige technologie en gezondheidszorg.
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Groei binnen bedrijven (≥10FTE) gevestigd in
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Figuur 1 - Groei van in Rotterdam en MRDH gevestigde bedrijven (≥10FTE)
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Bron: ECE op basis van CBS (2020)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) telt eind 2019 een totaal van 6.740
ondernemingen met een minimale personeelssterkte van 10FTE. Uit de analyse blijkt
dat 5,3 procent van dit aantal gemarkeerd kan worden als een ‘scaleup’. Eind 2018 was
dit percentage 6,3 procent, dit betekent dat er binnen MRDH relatief minder scaleups
actief zijn. Binnen MRDH weet meer dan helft van de gevestigde bedrijven te groeien:
respectievelijk 53,6 procent van de bedrijven in 2018 en 54,1 procent in 2019.
Gemeente Rotterdam telt eind 2019 een totaal van 2.060 bedrijven met een minimale
personeelssterkte van 10FTE. 5,8 procent van deze ondernemingen wist gedurende
2016-2019 snelle groei (gemiddeld > 20 procent per jaar) te realiseren. Dit is afname ten
opzichte van het jaar daarvoor: eind 2018 realiseerde 6,9 procent van de bedrijven snelle
groei. Desondanks weet, net als in 2018, in 2019 meer dan de helft van de Rotterdamse
ondernemingen te groeien.
Uit het ScaleUp Dashboard 2020 blijkt dat eind 2019 gemiddeld 5,7% van de Nederlandse
bedrijven (≥10FTE) snelle groei weet te behalen. Gemeente Rotterdam presteert
daarmee net boven het landelijke niveau en MRDH net onder landelijke niveau. Tevens
behaalt 57,5 procent van de Nederlandse bedrijven (≥10FTE) in 2019 een zekere mate
van bedrijfsgroei, zowel voor gemeente Rotterdam als MRDH is dit percentage lager.
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Ontwikkeling scaleups binnen Metropoolregio
Rotterdam Den Haag
Figuur 2 - Scaleups in Rotterdam gedurende 2010-20194
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Gemeente Rotterdam telt eind 2019 een totaal van 120 scaleups. Hiermee is het aantal
scaleups sterk afgenomen (-14,3 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar en
doorbreekt het de continue stijging van de afgelopen jaren. Daarnaast is het percentage
scaleups in verhouding van het totaal aantal bedrijven (≥10 FTE) afgenomen: van 6,9
procent eind 2018 naar 5,8 procent eind 2019. Zie Figuur 2 voor de ontwikkeling in het
aantal scaleups binnen de gemeente Rotterdam gedurende de periode 2010-2019.
Een afname in het aantal scaleups in evenzeer zichtbaar binnen de naastgelegen
gemeente Den Haag en de gehele regio, Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zo
ervaart gemeente Den Haag eind 2019 een forse afname van 17,4 procent ten opzichte
van eind 2018, MRDH ondervindt in diezelfde tijdsperiode een afname van 13,3 procent.
De ontwikkelingen binnen MRDH, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag
bevinden zich hiermee onder het landelijke niveau. Zo blijkt uit het ScaleUp Dashboard
2020 dat de toename in het aantal Nederlandse scaleups eind 2019 is stilgevallen.
Landelijk heeft dit echter niet tot een afname in het totaal aantal scaleups geleid, zoals
dit binnen MRDH wel het geval is. Binnen de topgemeenten van MRDH (zie figuur 4)
zien alleen gemeente Rijswijk en gemeente Schiedam eind 2019 een lichte toename
(+5 scaleups) ten opzichte van eind 2018.
4 De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig. Hier kunnen nog kleine
wijzigingen in plaatsvinden.
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Zie Figuur 3 voor een volledig overzicht van het aantal scaleups in gemeente Den Haag,
gemeente Rotterdam en MRDH gedurende 2010-2019.
Figuur 3 - Scaleups in Den Haag, Rotterdam en MRDH gedurende 2010-2019
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Eind 2019 zijn opnieuw meer dan de helft van scaleups binnen MRDH gevestigd binnen
de gemeenten Rotterdam (33,3 procent) en Den Haag (19,4 procent). Dit percentage is
gedurende de periode 2010-2019 jaarlijks zo goed als constant. De twee gemeenten
zijn verantwoordelijk voor tweederde van de totale scaleup-banencreatie binnen MRDH.
De scaleups binnen MRDH vestigen zich hoofdzakelijk in middelgrote- tot grote
gemeenten. Zo is ongeveer 90% van de MRDH-scaleups gevestigd binnen een tiental
van middelgrote- tot grote gemeenten. De top 10 MRDH-gemeenten op basis van het
aantal scaleups zijn weergegeven in Figuur 4.
Figuur 4 - Top 10 MRDH gemeenten en banencreatie
Top 10 gemeenten (o.b.v. aantal
scaleups)
1.
Rotterdam
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3.
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Bron: ECE op basis van CBS (2020)
5 De banencreatie reflecteert de bruto banengroei en houdt geen rekening met het verdringingseffect in de
overige economie.

Scaleup & startup monitor
en het innovatie-ecosysteem
MRDH 2020

1. Scaleup monitor

10

Jonge scaleups binnen Metropoolregio
Rotterdam Den Haag
Figuur 5 - Jonge scaleups in Rotterdam en MRDH gedurende 2012-2019
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Bron: ECE op basis van CBS (2020)

Naast een afname van het totale aantal scaleups is ook een afname van het aantal jonge
scaleups (jonger dan 5 jaar eind 2019) zichtbaar binnen MRDH en specifiek Rotterdam.
Voor beide gebieden betekent dit de tweede jaarlijkse daling op rij. Zo stond eind 2017
het aantal jonge scaleups in gemeente Rotterdam op 20 en in MRDH op 50, eind 2019
ligt dit aantal binnen gemeente Rotterdam op 10 en binnen MRDH op 30. In gemeente
Rotterdam en MRDH gevestigde startups en starters blijken zodoende minder succesvol
in het opschalen tot een scaleup. Een trend die volgens het ScaleUp Dashboard 2020
ook landelijk zichtbaar is.
Een eenduidige verklaring voor de afname, of stilstand van de groei van, (jonge) scaleups
in de regio is lastig te formuleren. Er kunnen echter wel een aantal conclusies getrokken
worden uit de afname met betrekking tot de groeiprocessen van startups en scaleups.
Ten eerste, wanneer ambitieuze startups door willen groeien naar een scaleup, dienen
zij hun aandacht te verschuiven van het vinden van de juiste product-market fit naar
het succesvol opschalen van het verdienmodel. Dit kunnen zij echter niet alleen, dus
de ondersteuning zal zich hier ook op moeten richten door toegang te verschaffen
tot waardevolle netwerken van mentoren, investeerders en potentiële klanten. Uit
de moeite die startups hebben met doorgroeien, kunnen we mogelijk herleiden dat
ondersteuningsprogramma’s te veel gericht zijn op de korte duur. Daaraan gerelateerd
zal generieke en schaalbare ondersteuning zich ook moeten richten op het helpen
van huidige scaleups bij strategische vernieuwing en het zien en creëren van nieuwe
groeikansen.
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Scaleups verdeeld over sectoren
Figuur 6 - Scaleups verdeeld over sectoren in Rotterdam en MRDH (2019)
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Bron: ECE op basis van CBS (2020)

Het merendeel van de in MRDH gevestigde scaleups zijn actief binnen een drietal
sectoren, namelijk: Verhuur en overige zakelijke diensten, Groot- en detailhandel en
Specialistische zakelijke diensten. Dit is niet opvallend, want ook in de rest van Nederland
vertegenwoordigt dit drietal sectoren al meerdere jaren het grootste aandeel scaleups.6
De sector Verhuur en overige zakelijke diensten bestaat uit ondernemingen die actief
zijn in de verhuur van roerende goederen maar ook uit ondernemingen die zich
bezighouden met arbeidsbemiddeling, zoals uitzendbureaus en payrollers. Rotterdamse
scaleups binnen deze sector zijn bijvoorbeeld FIT People en Yource Recruitment.
De sector Groot- en detailhandel bestaat uit ondernemingen die online of offline
goederen verkopen aan andere bedrijven of consumenten, zoals groothandels of
winkeliers. In Rotterdam zijn dit scaleups zoals Coolblue en The Little Green Bag.
De sector Specialistische zakelijke diensten bevat bedrijven zoals consultancybureaus
(juridisch, financieel en management), architectenbureaus en (markt)onderzoeksbureaus,
zoals de Rotterdamse scaleups: In10, Groupa en Milgro.
In vergelijking met het voorgaande jaar zijn er wel enkele verschillen, welke voornamelijk
zichtbaar zijn binnen de grootste drie sectoren. Zo is het relatieve aandeel Rotterdamse
scaleups toegenomen in de sectoren Groot- en detailhandel (14 procent eind 2018;
20 procent eind 2019) en Specialistische zakelijke diensten (11 procent eind 2018; 16
procent eind 2019), maar afgenomen in de sector Verhuur en overige zakelijke diensten
(29 procent eind 2018; 20 procent eind 2019).
6 ScaleUp Dashboard 2020, Erasmus Centre for Entrepreneurship
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Dezelfde ontwikkeling is zichtbaar voor scaleups gevestigd in MRDH, alleen minder
sterk. Zo neemt het relatieve aantal scaleups toe in de sectoren Groot- en detailhandel
(16 procent eind 2018; 18 procent eind 2019) en Specialistische zakelijke diensten (11
procent eind 2018; 14 procent eind 2019), maar af in de sector Verhuur en overige
zakelijke diensten (25 procent eind 2018; 22 procent eind 2019).
De sector Informatie en communicatie lijkt eveneens bezig aan een opmars. Zowel
gemeente Rotterdam als MRDH zien een stijging van het relatieve aandeel scaleups
binnen deze sector (Rotterdam: 7 procent eind 2018; 12 procent eind 2019, MRDH: 8
procent eind 2018; 11 procent eind 2019).

Leeftijdsverdeling van scaleups
Figuur 7 - Scaleups gevestigd in Rotterdam en MRDH naar leeftijd (2019)
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In Figuur 7 is de leeftijdsverdeling van in gemeente Rotterdam en MRDH gevestigde
scaleups weergegeven. Beide gebieden tellen het grootste aantal scaleups binnen
de leeftijdsgroep van 5 tot 8 jaar. De verdeling naar leeftijd verschilt voor zowel
Rotterdam als MRDH enigzins met de leeftijdsverdeling in de rest van Nederland.
De vertegenwoordiging van de leeftijdsgroepen 8-13 jaar en 13-18 jaar vallen daarbij
op. Landelijk gezien is de leeftijdsgroep van 8-13 jaar kleiner (14.6 procent) en de
leeftijdsgroep van 13-18 jaar groter (15,5 procent).
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Het achtste levensjaar is een kritisch punt in het leven van een scaleup. Veel scaleups
verliezen na dit levensjaar hun snelle groei, omdat ze worstelen met het aantrekken
van nieuw talent, vervolgfinanciering of het organiseren van complexiteit binnen hun
snelgroeiende organisatie.7 Er is zodoende sprake van een “Valley of Death”, na het
achtste levensjaar. Echter, binnen Rotterdam en MRDH lijkt deze “Valley of Death” pas
later plaats te vinden, namelijk rond het dertiende levensjaar. Wanneer we naar de
landelijke vertegenwoordiging van scaleups in de leeftijdscategorie van 8-13 jaar kijken,
is dit slechts 14,6 procent van het totaal aantal scaleups. Deze vertegenwoordiging is bij
scaleups uit Rotterdam en MRDH een stuk groter met respectievelijk 21 en 18 procent.
Wanneer we kijken naar de hierop volgende leeftijdscategorie (13-18 jaar) zien we juist
binnen Rotterdam en MRDH een lage vertegenwoordiging met respectievelijk 8 en 7
procent, vergeleken met landelijk 15,5 procent.

Samenvatting scaleup monitor
Deze scaleup monitor toont een aantal zorgelijke ontwikkelingen aan, zo is het aantal
scaleups in zowel de gemeente Rotterdam als de gehele MRDH-regio sterk afgenomen.
Ook het aandeel scaleups ten opzichte van het totaal aantal bedrijven is gedaald, en er
zijn aanzienlijk minder jonge scaleups (< 5 jaar) dan in 2017 en 2018. Het aantal jonge
scaleups in Rotterdam is tussen 2017 en 2019 zelfs gehalveerd.
Wanneer we inzoomen op de verdeling van scaleups binnen sectoren zien we hier
niet iets opvallends. Het merendeel van de in MRDH gevestigde scaleups zijn namelijk
actief binnen een drietal sectoren: Verhuur en overige zakelijke diensten, Groot- en
detailhandel en Specialistische zakelijke diensten. Dit is niet opvallend, want ook in de
rest van Nederland vertegenwoordigt dit drietal sectoren al meerdere jaren het grootste
aandeel scaleups.
Tot slot, in lijn met de landelijke ontwikkelingen van scaleups, krijgen ook de scaleups in
Rotterdam en MRDH te maken met een “Valley of Death”, of een significante terugval na
een groeispurt. Echter, waar landelijk deze terugval over het algemeen na het achtste
levensjaar plaatsvindt, zien we deze in Rotterdam en MRDH pas rond het dertiende
levensjaar.

7 ScaleUp Dashboard 2020, Erasmus Centre for Entrepreneurship
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Voice of Founder - Case study 1
Widget Brain
In vijf jaar tijd is Widget Brain gegroeid van startup
tot scaleup. Recentelijk is het bedrijf overgenomen
door het Zweedse arbeidsmanagement platform
Quinyx. In een interview met medeoprichter
Joachim Arts wordt de rol van het innovatieecosysteem besproken.

Widget Brain

Oprichtingsjaar: 2015
Oprichters: Joachim Arts & Berend Berendsen
Sector: Informatie & Communicatie
Website: www.widgetbrain.com

In 2015 hebben Joachim Arts en Berend Berendsen
Widget Brain opgericht, een softwarebedrijf
op het gebied van het automatiseren van
planningsprocessen. Al vanaf het begin werd het
bedrijf gerund in zowel Nederland als Australië en
breidde zich op den duur ook uit naar de Verenigde
Staten. Hierbij opereerde Widget Brain in een
vroeg stadium al internationaal. Om snel te kunnen
groeien hanteerde Widget Brain een bootstrap
model, tot maart 2020 hadden zij geen bezittingen.
Vanaf het begin maakte Joachim Arts gebruik
van het Erasmus Centre for Entrepreneurship als
incubator voor zijn bedrijf en vond hij aansluiting
bij het innovatie-ecosysteem. “Ik ben gestart bij
ECE omdat ik niet alleen wilde zijn en zodat ik het
ecosysteem kon gebruiken om te groeien. Ik heb
hier voor een groot gedeelte mijn infrastructuur
vandaan gehaald onder het mom van: alles wat je
nodig hebt, haal je wel bij je buurman en zo houd je
elkaar in stand. Ook vanuit de saleskant heb ik hier
veel voordeel uit gehaald.” aldus Joachim.

Toegang tot talent
De werksfeer bij Widget Brain te midden van
een startup hub met veel jonge mensen heeft
bijgedragen aan de toegang tot talent. Widget Brain
heeft ondertussen een naam opgebouwd onder
studenten van de Erasmus Universiteit waardoor
het een constante aanstroom van talent ervaart.
“De gezelligheid met veel jonge mensen die zich
daar thuis voelen hebben ervoor gezorgd dat de

cultuur binnen Widget Brain goed is gevormd. De
afgelopen jaren heeft het mij verrast hoe makkelijk
we zulke goede mensen konden vinden.” Widget
Brain is doorgaans op zoek naar businessvaardige
econometristen die goed met data overweg
kunnen en daarnaast naar technisch talent zoals
programmeurs. “Nergens in de wereld vind je zo’n
goede econometristen als in Nederland, maar
zij kunnen helaas niet goed programmeren. Wij
hebben de beste programmeurs nodig en hier kan
een lokaal ecosysteem je niet bij helpen, deze moet
je overal in de wereld vandaan zien te krijgen” stelt
Arts. Widget Brain ervaart binnen het innovatieecosysteem beperkt toegang tot technisch talent.
“Door onze immigratiestatus hebben we mensen
vanuit Oekraïne naar Nederland kunnen krijgen
maar die pipeline hebben we met veel tijd en moeite
zelf op moeten bouwen. In Nederland is het al lastig
dit soort talent te vinden laat staan in de regio. Het
talent zou uit Delft moeten komen maar op een of
andere manier vinden we ze niet, het ecosysteem
heeft daar niet echt bij geholpen.”

Toegang tot kapitaal
Gedurende de eerste jaren is Widget Brain
gegroeid door te bootstrappen, waarna ze in het
vierde jaar een eerste investering binnenhaalde.
Volgens Arts is het financieringslandschap in
Nederland overzichtelijk, maar is er een gebrek aan
risicokapitaal. “Alle kapitaalverstrekkers zijn goed te
overzien en kan je op een lijstje zetten. In Nederland
kijken ze wel allemaal naar ‘small bets’ en earlystage startups, we schieten tekort aan ‘big bets’, je
moet altijd cijfers laten zien van 100% groei en winst
gemaakt hebben. Dat echte risicokapitaal bestaat in
Nederland niet echt, het zijn allemaal kruideniers. Dit
komt voornamelijk door de Nederlandse mentaliteit”
aldus Arts. Een andere reden voor deze mentaliteit
binnen het Nederlandse financieringslandschap is
de perceptie van de markt. “Nederland wordt als
de markt gezien en je moet tot een bepaald niveau
gegroeid zijn voordat je over de culturele barrières
heen kan om actief te worden in andere landen. In
de VS daarentegen, als je een succesvol product
hebt heb je 50 staten en 300 miljoen mensen die
direct tot de markt behoren. Hierdoor worden er
hoge investeringen van 15-20 miljoen gedaan. In
Nederland moeten we het doen met twee miljoen.”

15

Voice of Founder - Case study 1
Widget Brain
Toegang tot de markt
Op het gebied van toegang tot de markt ziet Joachim
Arts geen rol voor het ecosysteem weggelegd
maar hij ziet dit als de verantwoordelijkheid van
de ondernemer zelf. “Nederlandse ondernemers
zijn over het algemeen bang om internationaal te
denken, wij deden het al vanaf het begin en startten
al gelijk internationaal.”
Arts concludeert dat aspecten van het innovatieecosysteem en het beleid omtrent innovatie erg
waardevol zijn maar er liggen ook nog punten ter
verbetering. “Ik heb hele positieve ervaringen met
het ecosysteem. Ik heb goede relaties kunnen
opbouwen met organisaties als Up!Rotterdam,
InnovationQuarter en 42workspace. Iedereen
kent elkaar en doet veel met elkaar. Er heerst een
goodwill factor onder Rotterdam, Delft en Den
Haag van laten we het hier doen en laten we het
samen doen. Hier hoeft niet altijd een business
model achter te zitten en dat is van onuitgesproken
waarde”. Desondanks zou hij graag zien dat er
een voedingsbodem ontstaat waar innovatieve
ideeën daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen

Scaleup & startup monitor
en het innovatie-ecosysteem
MRDH 2020

worden. Arts pleit voor een syndicaat van lokale
overheden,
overlegorganen,
projecten
en
budgetten. “Je ziet dat men bij de gemeente wil
praten en experimenteren met innovaties maar ze
niet willen schalen. Een voorbeeld is de ambitie van
de stad Rotterdam om CO2 neutraal te worden,
hierbij is de haven een groot probleem. Maar om
bijvoorbeeld onze technologie te implementeren
bij een olieterminal kan je vergeten, niemand
geeft thuis. Over de rug van kleine partijen wordt
ongelooflijk hard geïnnoveerd, maar er wordt niet in
ze geïnvesteerd.” Volgens Arts zou de overheid ook
kleine partijen een kans moeten geven in plaats van
enkel te blijven kijken naar grote multinationals. “De
regio zou hier wel een rol in kunnen pakken door
de multinationals te stimuleren om te investeren in
kleine partijen. Want waarom praat je wel met kleine
bedrijven, betaal je je innovatie manager geld maar
teken je geen contract van een paar duizend euro?
Dit gedrag werkt innovatie heel erg tegen.” Dit ziet
Arts ook terug bij overheidsorganisaties zelf, de
aanbestedingen worden niet aan kleine bedrijven in
het ecosysteem gegund maar in plaats hiervan aan
grote bedrijven.
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2
Startup monitor
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de
startup populatie binnen Metropoolregio Rotterdam
Den Haag. Hierbij worden de locaties waar de startups
zijn gevestigd zijn in kaart gebracht en wordt inzichtelijk
gemaakt binnen welke sectoren deze startups actief zijn.

Foto: Kian Lem
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Belang van startups

2. Startup monitor

Nederland staat bekend als één van de meest verbonden landen ter wereld,8 met
een kwalitatief hoogstaande digitale economie waaraan veruit de meeste inwoners
kunnen deelnemen.9 Startups hebben een niet te onderschatten aandeel in deze
ontwikkelingen. Dit wordt ook erkend door het kabinet, dat gehoor geeft aan het
streven om het Nederlandse startup ecosysteem tot de top vijf van de wereld te laten
behoren door de oprichting van initiatieven zoals Techleap.nl.
Uit de definitie die in dit rapport wordt gehanteerd voor startups (een startend bedrijf
met een innovatief business model in de leeftijdscategorie van 0 tot 5 jaar) blijkt het
kenmerkende belang van deze categorie ondernemingen. Startups zijn namelijk cruciaal
voor het voortbrengen en commercialiseren van innovatieve oplossingen binnen alle
sectoren in Nederland. Daarnaast nemen startups een belangrijke positie in bij het
realiseren van economische groei door hun bijdrage aan banencreatie. Tot slot zorgen
startups ook voor dynamische economische ontwikkelingen door hun capaciteit om
disruptieve innovaties en competitie te introduceren. Kortom, het is van belang deze
ondernemingen en het omliggende ecosysteem goed te begrijpen en te monitoren,
om groei-indicatoren inzichtelijk te maken en hierop te kunnen inspelen door middel
van ondersteunende regelgeving.

Ontwikkelingen startups & banencreatie
Net als scaleups, worden startups gezien als een belangrijke motor voor banengroei.
Ondanks dat startups zich in een eerder stadium bevinden dan scaleups, en het dus om
lagere absolute aantallen banen gaat, zijn er meer startups dan scaleups in Nederland.
Sinds 2017 groeide het aantal banen in early-stage startups met 6.800 naar een totaal
van 9.800. De groei van dit aantal banen in 2020 ten opzichte van 2019 was een knappe
22 procent, waar scaleups achterbleven met een groei van slechts 5 procent.10 Ondanks
de dramatische effecten van COVID-19 op de Nederlandse economie, tonen startups
weerbaarheid door nieuwe banen te blijven creëren. Het tempo van deze banencreatie
is echter wel lager.
Wanneer we inzoomen op Metropoolregio Rotterdam Den Haag zien we dat startups
een belangrijke rol spelen in de banencreatie binnen de regio. Om een beeld te schetsen
van de banencreatie door startups binnen de MRDH-regio is een sample van startups
geanalyseerd, deze sample bestaat uit startups opgericht in 2015. Hieruit blijkt dat
startups opgericht in 2015 gemiddeld 13,4 banen per onderneming hebben gecreëerd
in een tijdsperiode van vijf jaar.11
Bekend is dat de provincie Noord-Holland een hoge concentratie startups en een sterk
ontwikkeld ecosysteem heeft. Echter, het aantal startups groeit sinds 2015 1 procent
sneller in de provincie Zuid-Holland, met gemiddeld 111 nieuwe startups per jaar.

8 In 2019 eindigt Nederland voor de vierde keer op rij eerste in de DHL Global Connectedness Index (GCI).
9 In 2020 staat Nederland zesde in de Cisco Digital Readiness Index.
10 Techleap.nl, The Startup Employment Report 2020 p. 9.
11 De gebruikte sample bestaat uit 57 startups opgericht in 2015 en gevestigd in Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
De uitkomst van de analyse fungeert als een schatting van de gemiddelde banencreatie van een startup binnen een
tijdsperiode van 5 jaar.
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2. Startup monitor

Ook Utrecht en Noord-Brabant zijn bezig aan een inhaalslag met gemiddeld 50 nieuwe
startups per jaar.12 Techleap.nl rapporteert in september 2020 ook dat 60 procent van het
aantal banen gecreeërd door startups zich buiten de hoofdstad bevindt, onder anderen
in de sectoren Fintech en Foodtech.13 Met de groei en verspreiding van startups in
meerdere provincies, zetten eerder ontstane regionale specialisaties door. Zo groeit het
aantal foodtech startups in de provincie Gelderland (Wageningen University) in 2020
tot 70, maar liefst de helft van het aantal foodtech startups bevinden zich in NoordHolland. In Zuid-Holland is een grote vertegenwoordiging van startups in de sectoren
energie, beveiliging en robotica. Dit is met name het geval in Rotterdam.

12 Techleap.nl, The Startup Employment Report 2020
13 Ibid.

Scaleup & startup monitor
en het innovatie-ecosysteem
MRDH 2020

19

Startup monitor Metropoolregio
Rotterdam Den Haag
Voor deze analyse van de startups binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag is
een sample van 472 startups gebruikt, zie bijlage 1 voor een overzicht van de startups.
Hierbij is gekeken naar de startup populatie in zowel 2019 als 2020. Let wel, dit is een
sample van de startup populatie die uit een eerste scan naar voren zijn gekomen. In
werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer startups gevestigd binnen de regio.

Vestigingslocaties van startups

2. Startup monitor

Figuur 8 - Locaties van startups gevestigd in MRDH
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Bron: MRDH-startupoverzicht (Erasmus Centre for Entrepreneurship, 2020)

In Figuur 8 is inzichtelijk gemaakt waar deze startups zijn gevestigd. Met de grootste
vertegenwoordiging van startups binnen Rotterdam, Den Haag en Delft. Opvallend
hierbij is het relatief grote aantal startups binnen de gemeente Delft. Delft huisvest een
groot aandeel startups wanneer je het vergelijkt met onder andere het aandeel scaleups
binnen deze gemeente. Waar we in Westland nog een groot aandeel in scaleups zien,
huisvesten zij geen startups.
Wanneer verder ingezoomd wordt op gemeente Rotterdam zie je met name clustering
binnen de gebieden Centrum en Nieuw-Mathenesse, zie figuur 9 voor een overzicht
van de gehele stad.
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2. Startup monitor

Figuur 9 - Locaties van startups gevestigd in Rotterdam

Bron: MRDH-startupoverzicht (Erasmus Centre for Entrepreneurship, 2020)

De clusters zijn gevormd rondom bedrijfsverzamelgebouwen en incubators
binnen het Centrum en Nieuw-Mathenesse, zoals: SPACES. (Hofplein, Centrum),
BlueCity (Maasboulevard, Centrum), 42workspace (Schiedamse Vest, Centrum),
Groot Handelsgebouw/CIC (Stationsplein, Centrum) en Erasmus Centre for
Entrepreneurship Campus (Marconiplein, Nieuw-Mathenesse). Maar ook rondom
andere bedrijfsverzamelgebouwen en incubators in de stad, zoals de Van Nelle Fabriek
(Van Nelleweg, Delfshavense Schie) en RDM Rotterdam (Scheepsbouwweg, Heijplaat).
Clustering van bedrijven stimuleert onderling contact, wat bevorderlijk is voor
het aanwakkeren van kennisoverdracht tussen ondernemingen, het aangaan van
samenwerkingen en het veroorzaken van onderlinge competitie.14 Dit heeft in het
bijzonder invloed op de ontwikkeling van innovatie en bedrijvigheid, met als gevolg
het aantrekken arbeidskrachten (zowel laag- als hoogopgeleid), leveranciers en
consumenten.15 Zodoende is clustering efficiënt voor de ontwikkeling en overlevingskans
van startups.
14 Mazur, V. V., Barmuta, K. A., Demin, S. S., Tikhomirov, E. A., & Bykovskiy, M. A. (2016). Innovation clusters: Advantages
and disadvantages. International Journal of Economics and financial issues, 6(1S).
15 Pe’er, A., & Keil, T. (2013). Are all startups affected similarly by clusters? Agglomeration, competition, firm heterogeneity,
and survival. Journal of Business Venturing, 28(3), 354-372.
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Startups per sector
Figuur 10 - Startups verdeeld over sectoren in Rotterdam en MRDH
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2. Startup monitor
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Bron: MRDH-startupoverzicht (Erasmus Centre for Entrepreneurship, 2020)

Figuur 10 laat zien in welke sectoren startups gelegen in Rotterdam en MRDH actief
zijn. Te zien is dat het merendeel van de startups binnen MRDH actief is in de sectoren
Informatie en communicatie (36 procent eind 2019) en Specialistische zakelijke
diensten (27 procent eind 2019). Net als bij de scaleups, lijkt de sector Informatie en
communicatie bezig aan een opmars onder in MRDH gevestigde startups. Deze sector
omvat de productie en distributie van informatie, de voorziening van de infrastructuur
om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op het gebied van data- en
communicatie-informatietechnologie en het bewerken van data en andere informatie.16
Rotterdamse startups die in deze sector actief zijn, zijn bijvoorbeeld Localie, een
platform die stadsrondleindingen verzocht door middel van videostreams, en Notificare,
een platform dat merken en bedrijven helpt de klantervaring te personaliseren en
optimaliseren.
De sector Specialistische zakelijke diensten wordt gedefinieerd door het CBS als
omvattende gespecialiseerde professionele wetenschappelijke en technische
activiteiten. Deze activiteiten vereisen een hoge opleiding en stellen specifieke kennis
ter beschikking. Onderzoek en advisering vallen hier tevens onder, dus het gaat in deze
sector om gespecialiseerde bedrijven die vooral maatwerkproducten leveren. Het
aandeel van deze sector is flink groter onder startups dan onder scaleups (27 procent
ten opzichte van 16 procent). Dit kan worden verklaard doordat specialistische zakelijke
diensten, of maatwerk zoals hierboven beschreven, moeilijker te schalen zijn. Hierdoor
is het lastiger voor bedrijven in deze sector om snelle en langdurige bedrijfsgroei te
behalen, om zo een scaleup te worden.
16 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81589ned/table?ts=1523607078
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Samenvatting startup monitor

2. Startup monitor

Metropoolregio Rotterdam Den Haag kent een mooie vertegenwoordiging in het aantal
startups, echter blijkt dat deze startups vaak moeite hebben om door te groeien. Dit
lijkt onder andere het geval bij startups in de sector Specialistische zakelijke diensten.
Dit is onder startups de tweede grootste sector met 26 procent van de startups, maar
we zien in deze sector slechts een aandeel van 16 procent onder de scaleups. Dit zien
we in een nog grotere mate terug bij de grootste sector onder startups, de sector
Informatie en communicatie met 37 procent van de startups. Slechts 11 procent van
de scaleups is actief in deze sector. Startups in deze sector ervaren uitdagingen om
effectief op te schelen tot een scaleup.
Wanneer we inzoomen op de vestigingslocaties van de startups zien we de grootste
vertegenwoordiging van startups binnen Rotterdam, Den Haag en Delft. Hierbij is het
opvallend dat Delft relatief veel startups huisvest vergeleken met het aandeel scaleups
binnen deze gemeente. Ook valt clustering van startups waar te nemen binnen bepaalde
gebieden rondom bedrijfsverzamelgebouwen en incubators. Clustering draagt bij aan de
ontwikkeling en overlevingskans van startups. Clustering stimuleert namelijk onderling
contact, wat bevorderlijk is voor het aanwakkeren van onderlinge kennisoverdracht,
het aangaan van samenwerkingen en het veroorzaken van onderlinge competitie.
Hierdoor ontwikkelt het gebied in bedrijvigheid en innovatie wat bevorderlijk is voor het
aantrekken van arbeidskrachten, leveranciers en consumenten.
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Voice of Founder - Case study 2
Captain AI
In 2017 begon een klein team Captain AI met als doel
schepen autonoom te laten varen. Inmiddels heeft
de softwareontwikkelaar meerdere investeerders
aangetrokken en heeft het een aantal testvaartuigen
op de Maas in operatie. In een interview vertelt CEO
en medeoprichter Vincent Wegener over de rol van
het innovatie-ecosysteem in de regio.

Captain AI

Oprichtingsjaar: 2017
Oprichters: Vincent Wegener & Gerard Kruisheer
Sector: Informatie & Communicatie
Website: www.captainai.com

Als oprichter van meerdere Rotterdamse
bedrijven heeft Vincent Wegener de ontwikkeling
van Rotterdam en zijn positie in het innovatieecosysteem van dichtbij meegemaakt. “Rotterdam
zit in een lift, ik heb de ontwikkeling gezien. Mensen
zijn bereid om nieuwe dingen te proberen en aan
alle kanten is het beter dan twintig jaar geleden
toen ik in Rotterdam kwam om te studeren. Waar
kan je anders je software testen op het water in één
van de drukste havens van Europa, dat doen weinig
steden ons na.”

Toegang tot talent
Captain AI is aan het groeien, met op het moment
vier medewerkers en vanaf januari zes medewerkers
in dienst bij het bedrijf. Als softwareontwikkelaar is
Captain AI met name op zoek naar technisch talent
met een achtergrond in software engineering,
computer science en artificial intelligence. Hiervoor
kijken zij met name naar Delft. “Rotterdam ligt
gunstig voor technisch talent vanuit de TU Delft,
zonder die connectie waren wij nergens geweest.
Alleen ligt ons kantoor in RDM niet gunstig qua
bereikbaarheid vanuit Delft.” Toch blijft het lastig om
technisch talent te bereiken voor een jonge startup
als Captain AI. “Men moet echt geloven in wat we
doen. Wij hebben een gave propositie maar kunnen
niet de salarissen bieden zoals bij corporates” aldus
Vincent. Verder geeft hij aan dat de internationale
link van belang is bij het aantrekken van talent naar
de regio. “Je moet bekend staan als een aantrekkelijk
land om in te wonen en werken, we hebben in
de regio uiteindelijk meer mensen nodig vanuit
technische universiteiten. Mensen wonen graag in
dezelfde stad/regio als waar ze werken, Amsterdam
heeft op dit moment meer aantrekkingskracht

dan Rotterdam onder andere door de vele grote
bedrijven die er gevestigd zijn, dit trekt veel talent
aan.”

Toegang tot kapitaal
Captain AI heeft tot op heden twee investeringen
op weten te halen, een investering van twee
angel investeerders en een Uniiq investering van
€300.000 voor de ontwikkeling van de eerste
volledig autonome schepen. Vincent kaart aan dat er
genoeg geld is bij VC’s maar toch is Nederland nog
niet ingericht voor innovatieve startups als Captain
AI. “We zitten in een hoek wat meer gewaagd is en
meer risico heeft. Als je Nederland vergelijkt met
Silicon Valley worden daar heel andere bedragen
in dit soort ideeën gepompt, dan denken wij in
Nederland nog best klein. In Amerika heb je al snel
een Seed round van een paar miljoen en hier moet
je al heel blij zijn met een miljoen, en dan heb je
al veel equity weggegeven.” Naast deze mindset
in Nederland vindt Vincent niet dat er veel hoeft te
veranderen aan het financieringslandschap. “Er zijn
zo veel nieuwe dingen ontstaan de afgelopen jaren,
het ecosysteem is al echt opgebouwd. Je hebt
natuurlijk initiatieven zoals Up!Rotterdam en allerlei
incubators, accelerators, startup programma’s en
meetups op lokaal, regionaal, landelijk en zelfs
Europees niveau. Ik denk dus dat dat wel goed zit.”

Toegang tot de markt
Captain AI ervaart weinig obstakels wanneer het
gaat om de toegang tot de markt. Ze zijn in contact
met meerdere bedrijven en weten terecht te komen
bij de juiste partners. “We bekijken het heel lokaal
want als het in de Rotterdamse haven gaat werken,
kan het overal werken. We kijken dus nog niet naar
het buitenland”. Vincent voegt hieraan toe dat een
ecosysteem hier slechts een beperkte bijdrage
levert. “Als wij bijvoorbeeld naar Antwerpen willen,
maken we daar zelf connecties en daar heb je verder
geen ondersteuning voor nodig. Het havenbedrijf
van Antwerpen kent zelf ook een goed ontwikkeld
ecosysteem met programma’s voor startups.”
Vincent concludeert dat het oprichten van een
bedrijf makkelijk is geworden door de jaren heen
maar dat de grootste uitdaging ligt bij het opschalen
van de onderneming. Om deze uitdaging te
overkomen moet de mindset omtrent financiering
veranderen. “Mensen moeten bereid zijn meer ‘big
bets’ te maken. Dat is toch iets waarom het wel
werkt in Silicon Valley en minder in Nederland.
Je ziet dat als bedrijven gaan schalen, ze buiten
Nederland gaan kijken om geld op te halen omdat
er daar anders wordt gekeken naar kansen.”
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3
Globale innovatieecosysteem scan
Dit hoofdstuk betreft een globale scan van het innovatieecosysteem binnen Metropoolregio Rotterdam Den
Haag, hierbij wordt ingegaan op de factoren ‘toegang
tot talent’, ‘toegang tot kapitaal’ en ‘toegang tot
(internationale) markt’. Dit is een eerste scan op basis
van reeds beschikbare bronnen en kan als basis dienen
voor een uitgebreide analyse van het totale innovatieecosysteem.

Foto: Kian Lem
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Belang van een goed functionerend
innovatie-ecosysteem
Innovatie vindt niet plaats in isolatie maar is een uitkomst van een web aan
kennisuitwisselingen binnen en tussen organisaties of ecosystemen, wat als basis
dient voor startups en scaleups om te groeien.17 Dit wordt gezien als een innovatieecosysteem. Succesvolle innovatie-ecosystemen zijn, volgens het quadruple helix model,
een uitkomst van langdurige commitment, een gedeelde visie, verantwoordelijkheid
en samenwerking tussen bedrijven, (academische) kennisinstellingen, de overheid en
betrokken burgers.18 Hieruit ontstaan netwerken met duurzame connecties tussen
individuen en organisaties, welke uiteindelijk het innovatie-ecosysteem vormen,
waarbinnen een economische context voor innovatie en groei ontstaat.19
Het is dus van groot belang dat alle actoren in een innovatie-ecosysteem effectief
samenwerken, in zowel formele als informele netwerken, met als doelen zowel
het generen van nieuwe kennis als het strategisch vormgeven van ondersteunende
middelen voor het ecosysteem.20
Binnen een succesvol innovatie-ecosysteem zijn de volgende vier categorieën
belangrijk: (1) mensen, (2) fysieke assets/infrastructuur, (3) economische assets en (4)
overheid en een bevorderende beleidsomgeving.21 Hierop gebaseerd worden in dit
onderzoek drie kritische factoren onderscheiden die bijdragen aan het functioneren
van een innovatie-ecosysteem:
•
•
•

Toegang tot talent
Toegang tot kapitaal
Toegang tot de (internationale) markt

3. Ecosysteem scan

Deze drie factoren worden omsloten door een vierde categorie, namelijk een
bevorderende overheids- en beleidsomgeving.

17 Cirillo, B., Breschi, S., & Prencipe, A. (2018). Divide to connect: Reorganization through R&D unit spinout as linking
context of intra-corporate networks. Research Policy, 47(9), 1585-1600.
18 Ahonen, L., & Hämäläinen, T. (2012). CLIQ: a practical approach to the quadruple helix and more open innovation. In
Sustaining Innovation (pp. 15-29). Springer, New York, NY.
19 Smorodinskaya, N., Russell, M., Katukov, D., & Still, K. (2017, January). Innovation ecosystems vs. innovation systems in
terms of collaboration and co-creation of value. In Proceedings of the 50th Hawaii international conference on system
sciences.
20 Chen, P. C., & Hung, S. W. (2016). An actor-network perspective on evaluating the R&D linking efficiency of innovation
ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 112, 303-312.
21 Mulas, V., Minges, M., & Applebaum, H. (2016). Boosting tech innovation: Ecosystems in cities: A framework for growth
and sustainability of urban tech innovation ecosystems. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 11(1-2),
98-125.

Scaleup & startup monitor
en het innovatie-ecosysteem
MRDH 2020

26

Globale innovatie-ecosysteem scan
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Figuur 11 - Raamwerk voor succesvolle innovatie-ecosystemen

Bevorderende overheids- en beleidsomgeving
Toegang
tot markt
Toegang
tot talent

Toegang
tot kapitaal

Innovatie
ecosysteem

Bron: Erasmus Centre for Entrepreneurship, 2020

In dit onderdeel wordt het innovatie-ecosysteem rondom start- en scaleups binnen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag geanalyseerd. Hierbij ligt de focus op de factoren
zoals op voorgaande pagina benoemd, en gevisualiseerd in figuur 11. Deze scan betreft
een eerste globale analyse / nulmeting22 van het huidige innovatie-ecosysteem. Dit kan
als basis dienen voor een uitgebreide analyse van het totale innovatie-ecosysteem.

3. Ecosysteem scan

1. Toegang tot talent
Toegang tot talent is cruciaal voor het functioneren van elk innovatie-ecosysteem.
Zonder de benodigde vaardigheden (skills), kunnen de innovatieve activiteiten die
bijdragen aan het succes van het ecosysteem simpelweg niet plaats vinden. Uit
onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van menselijk kapitaal het aantal nieuwe bedrijven
in een gebied kan beïnvloeden, omdat deze bedrijven afhankelijk zijn van geschoolde
arbeid om hun activiteiten uit te kunnen voeren.23 De concentratie van talent is tevens
een belangrijke, soms zelfs beslissende factor voor bedrijven in hun keuze waar zich te
vestigen.24 Toegang tot hoogopgeleide arbeidskrachten helpt bij het ontwikkelen van
innovatieve bedrijfsactiviteiten, welke waarde toevoegen, en wat hierop volgend leidt
tot een competitief voordeel.25
22 Op het moment is gekozen voor een globale scan van het ecosysteem op basis van reeds beschikbare bronnen
zoals de Economische Verkenning Rotterdam 2020, Finder van UP!Rotterdam maar ook databases zoals PitchBook en
Crunchbase.
23 Bhat, C. R., Paleti, R. & Singh, P. (2014). A spatial multivariate count model for firm location decisions. Journal of Regional
Science, 54(3), 462-502
24 Burnson, P. (2015). Concentration of Supply Chain Talent Makes Small U.S. Cities More Attractive. Supply Chain
Management Review, 19(4), 8-9.
25 Snieska & Zykiene, 2015.
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Talent wordt grotendeels gecultiveerd door de interactie tussen universiteit en industrie.
Uit onderzoek blijkt echter dat er een discrepantie bestaat tussen de kwantiteit en
kwaliteit van human capital (ontwikkeld vanuit het hoger onderwijs), en het vereiste
talent om groei van innovatie-ecosystemen te bevorderen.26
Om een beeld te schetsen van de huidige situatie met betrekking tot toegang tot talent
binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt inzichtelijk gemaakt of er een
match is tussen de vraag en het aanbod van talent binnen de regio. De vraag naar
talent wordt inzichtelijk gemaakt door een inventarisatie van openstaande vacatures
per beroepsrichting en het aanbod door de ontwikkeling van de beroepsbevolking
binnen de regio en de onderverdeling naar onderwijsniveau. Daarnaast wordt het
aantal ingeschreven studenten naar onderwijsniveau in kaart gebracht om een beeld te
krijgen van het toekomstig talent. Tot slot wordt geanalyseerd hoe goed Rotterdam en
Den Haag scoren in de “Global Talent Competitiveness Index” om in kaart te brengen
waar mogelijke kansen en hiaten liggen.

Vraag naar talent
Figuur 12 - Openstaande vacatures in Zuid-Holland (x1.000)
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In Figuur 12 is de ontwikkeling van het totaal aantal openstaande vacatures binnen
bedrijven in Zuid-Holland weergegeven. Na een constante stijging in het aantal
openstaande vacatures vindt er begin 2020 een flinke daling plaats die ook in het
daaropvolgende kwartaal aanhoudt. Dit duidt op een verminderde vraag naar talent
als gevolg van de coronacrisis die tijdens het eerste kwartaal opkwam. Echter blijkt uit
onderzoek van Techleap27 dat het aantal openstaande vacatures bij startups specifiek
nog steeds met vier procent groeide van 2019 tot het tweede kwartaal van 2020.
Hiermee wordt het belang van startups in tijden van crisis aangetoond.

26 Chen, P. C., & Hung, S. W. (2016). An actor-network perspective on evaluating the R&D linking efficiency of innovation
ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 112, 303-312.
27 Techleap, CBRE, Dealroom. (2020). Startups Are a Growth Engine Worth Strengthening
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Wanneer de sectoren nader bekeken worden, wordt duidelijk dat de coronacrisis een
behoorlijke invloed heeft gehad op de vraag naar talent in de regio. Met name de
sectoren Horeca, Vervoer en Opslag, Cultuur Sport & Recreatie en Delfstoffenwinning
bieden aanzienlijk minder banen aan vergeleken met dezelfde periode in 2019. Alleen de
sector Energie is gestegen in het aantal openstaande vacatures, namelijk van ongeveer
100 naar 200 vacatures.
Uit Figuur 10 blijkt dat het grootste aantal startups actief is binnen de volgende sectoren:
Informatie en Communicatie, Specialistische zakelijke diensten, Industrie, Groot- en
Detailhandel en Financiële dienstverlening. Het aantal openstaande vacatures kan een
indicatie zijn van de mate waarin startups het juiste talent weten te vinden. Binnen
de startup-intensieve sectoren is het gemiddelde aantal openstaande vacatures hoger
dan het gemiddelde aantal openstaande vacatures over alle sectoren, wat aangeeft dat
het vinden van talent een uitdaging kan vormen voor startups binnen deze sectoren.
Echter, dit hangt wel af van het aanbod van talent in deze sectoren.

Figuur 13 - Ontwikkeling van openstaande vacatures per sector in Zuid-Holland (x1.000)
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Op basis van een spanningsindicator kan de verhouding tussen vraag en aanbod van
talent binnen beroepsgroepen worden bepaald. De spanningsindicator zet het aantal
openstaande vacatures af tegenover het aantal korte termijn WW-uitkeringen om zo het
aanbod van direct beschikbare arbeid aan te geven. Op dit moment is de arbeidsmarkt
krap voor zorg- en ICT-gerelateerde beroepen (spanningsindicator van 3,4). Dit geldt
voor de regio maar ook op landelijk niveau. Met name de ICT-gerelateerde beroepen
heeft invloed op de mate waarin startups en scaleups zichzelf kunnen voorzien van
het juiste talent. De krapte op de arbeidsmarkt is over het algemeen afgenomen sinds
vorig kwartaal, gedurende deze periode was de situatie op de arbeidsmarkt ‘zeer krap’
(spanningsindicator van 4,2) in plaats van ‘krap’ in het derde kwartaal van 2020. De markt
wordt als zeer krap bestempeld wanneer de spanningsindicator hoger is dan 4,0. In dat
geval zijn er veel meer openstaande vacatures dan personen met een WW-uitkering
binnen een bepaalde beroepsgroep.28 De uitdaging van startups met betrekking tot
toegang tot talent wordt bevestigd, met name voor startups die een hoge mate van
technologie hanteren. Er is namelijk een duidelijke schaarste aan technisch personeel.
Met name de sector Informatie en Communicatie, de sector met het grootste aandeel
startups, is hieraan onderhevig.

Aanbod van talent

3. Ecosysteem scan

Figuur 14 - Ontwikkeling beroepsbevolking in MRDH naar opleidingsniveau (x1.000)
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Ontwikkeling beroepsbevoling
In Figuur 14 is de beroepsbevolking van MRDH naar onderwijsniveau afgebeeld.
Hierin is te zien dat binnen MRDH de beroepsbevolking met 2,5 procent is gegroeid
ten opzichte van 2018. Evenals de voorgaande jaren is een stijgende lijn zichtbaar
in het aanbod van talent binnen de regio. Het aandeel hoog opgeleide personen is
hierin lichtelijk afgezwakt van 41,1 procent in 2018, naar 40,6 procent in 2019. Echter
blijft dit niveau hoger dan het landelijke gemiddelde, het landelijke percentage van
hoog opgeleiden is toegenomen tot 38,6 procent, zoals afgebeeld in Figuur 15.
28 UWV (2020), Duiding arbeidsmarktontwikkelingen oktober 2020.
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Bij de zoektocht van startups en scaleups naar talent ligt het zwaartepunt bij hoogopgeleid
technisch talent zoals data engineers, software developers en andere programmeurs.
Figuur 15 - Verdeling naar opleidingsniveau van de beroepsbevolking in MRDH in
vergelijking tot het landelijke gemiddelde
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Ingeschreven studenten naar onderwijsniveau
Om een inschatting te geven van de toekomstige ontwikkeling van de beroepsbevolking
is het aantal leerlingen en studenten in MRDH inzichtelijk gemaakt per onderwijsniveau,
zie Figuur 16. Ook in het aantal leerlingen en studenten is de afgelopen jaren een
stijgende lijn zichtbaar binnen de regio. Tussen 2018 en 2019 is met name het aantal
deelnemers aan een MBO BBL opleiding gestegen.

3. Ecosysteem scan

Figuur 16 - Leerlingen en studenten naar onderwijsniveau in MRDH (x1.000)
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In Figuur 17 is een vergelijking gemaakt van de leerlingen en studenten per
opleidingsniveau binnen MRDH en het landelijk gemiddelde. Vergeleken met de
landelijke cijfers heeft MRDH een hoger percentage studenten die wetenschappelijk
onderwijs volgen. Van alle leerlingen en studenten in de regio volgt 28,5 procent
wetenschappelijk onderwijs ten opzichte van 24,1 procent op landelijk niveau. Dit is niet
heel verrassend aangezien er twee grote universiteiten zijn gevestigd binnen de regio,
namelijk: Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft.
Figuur 17 - Vergelijking landelijk opleidingsniveau
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3. Ecosysteem scan

Aantrekkelijkheid van de regio voor talent (Global Talent Competitiveness index)
De Global Talent Competitiveness index (GTCI) is een model dat landen en steden
scoort op de mate waarin het concurreert op talent. Binnen MRDH zijn er twee steden
die gerankt zijn binnen de GTCI, Rotterdam en Den Haag. Momenteel bevinden deze
steden zich respectievelijk op plek 56 en 54 bij de GTCI ranking, zie Figuur 18. Deze
ranking is een totaalscore van de variabelen Enable, Attract, Grow, Retain en Build
Global Knowledge.
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Figuur 18 - Global Talent Competitiveness index ranking
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Uit de GTCI score van Rotterdam en Den Haag valt op te maken dat de MRDH regio
erg goed scoort op het behouden van talent (Retain) wat duidt op een hoge kwaliteit
van leven binnen deze steden. De factoren die bijdragen aan de Retain factor zijn de
veiligheid, betaalbaarheid, omgevingskwaliteit en de reistijden binnen de steden. De
combinatie van deze factoren maakt Rotterdam en Den Haag aangename steden om
te wonen voor zowel binnen- als buitenlands talent.

3. Ecosysteem scan

Ondanks dat Rotterdam en Den Haag goed leefbare plekken zijn om te wonen, is er
in de regio een duidelijk gebrek aan aantrekkingskracht van talent (Attract). Factoren
die hieraan bijdragen zijn het ontbreken van Forbes Global 2000 bedrijven en het lage
aantal internationale directe investeringsprojecten (FDI) in de regio.
Ook bij Build Global Knowledge ligt er ruimte voor verbetering. De lage score op dit
vlak wordt veroorzaakt door de relatief slechte verbondenheid van de stad met een
vliegveld. Rotterdam The Hague Airport bevindt zich binnen de regio maar hier wordt
relatief weinig op gevlogen. Ondanks dat Schiphol, één van de grootste vluchthavens
van Europa, relatief in de buurt is scoort de regio laag op dit punt vergeleken met veel
grote steden wereldwijd.29

29 Global Competitiveness Index (2020). Ranking on GTCI Overall and by Pillar. Opgehaald van GTCI Study: https://
gtcistudy.com/special0section-gctci/#gtci-city-view
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2. Toegang tot kapitaal
Naast talent is toegang tot kapitaal een belangrijke factor die bijdraagt aan het
succes van een innovatie-ecosysteem. Zonder voldoende financiële middelen
voor productontwikkeling ontstaan er minder innovatieve initiatieven binnen een
ecosysteem. Onderzoek toont aan dat de beschikbaarheid van kapitaal (voor R&D en
innovatie) zowel de hoeveelheid als het traject van innovatie beïnvloedt. Bijvoorbeeld,
hightechindustrieën die substantiële investeringen (op lange termijn) vereisen, zijn
afhankelijk van meerdere rondes financiering om door te kunnen met experimenteren
en ontwikkelen.30 Daarnaast zijn toegang tot andere materiële middelen, zoals machines
en faciliteiten ook belangrijk om de ontwikkeling van technologie en innovatie in een
ecosysteem op peil te houden.31
Om de toegang tot kapitaal binnen de regio te analyseren wordt een eerste scan van het
financieringslandschap en de financieringsbehoefte van start- en scaleups uitgevoerd.
Daarnaast worden de investeringen in start- en scaleups inzichtelijk gemaakt, met
hierbij de type investeerders en key investeerders.

Financieringslandschap
Het financieringslandschap binnen de regio is belangrijk voor de ontwikkeling van startups
en scaleups. Binnen de mkb-financieringsmarkt spelen er diverse ontwikkelingen, zowel
binnen de vraag- als aanbodzijde. De vraagzijde kan onder druk staan door bijvoorbeeld
ingrijpende conjuncturele ontwikkelingen, terwijl de aanbodkant weer onderhevig is
aan nationale en internationale regelgeving die de mogelijkheden voor het verstrekken
van financiering beïnvloedt. Bovendien ontwikkelt de aanbodkant zich via, en onder
invloed van, technologische ontwikkelingen zoals FinTech, al dan niet gepaard met de
opkomst van nieuwe toetreders tot de financieringsmarkt.32

3. Ecosysteem scan

Wanneer gekeken wordt naar het mkb in de Eurozone wordt toegang tot financiering
het minst vaak als grootste obstakel beschouwd, de grootste zorg binnen het mkb is de
beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel (25%) en het vinden van klanten (23%).
Gemiddeld 8% van het mkb uit de Eurozone ervaart financiering als grootste probleem,
in Nederland ligt dit percentage met 7% iets lager dan het gemiddelde in de Eurozone.33

Financieringsbehoefte
Een goed functionerend innovatie-ecosysteem heeft een match tussen de
financieringsbehoefte en het aanbod van financiering. Uit de Financieringsmonitor
2019 van het CBS blijkt dat 17 procent van het micro- en kleinbedrijf in
Nederland toegang tot financiering als een belemmering ervaren. Onder het
midden- en groot bedrijf bedraagt dit 11 en 7 procent, respectievelijk. Van alle
typen ondernemingen zijn het vooral de startups, scaleups en innovatieve
ondernemingen34 die moeite ervaren met het aantrekken van financiering. Bij startups
en scaleups is het gezochte financieringsbedrag lager dan van het totale mkb.
30 Kerr, W. R., & Nanda, R. (2015). Financing innovation. Annual Review of Financial Economics, 7, 445-462.
31 Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem? National Science Foundation, 1(2)
32 Dialogic, Erasmus Centre for Entrepreneurship, Rotterdam School of Management, Erasmus University (2019)
Onderzoek beleidsaanpak MKB-financieringsmarkt
33 ECB (2019). Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) – October 2018 to March 2019.
34 Een innovatieve onderneming wordt door het CBS in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: een onderneming die aan
product-, proces-, marketing- en organisatorische vernieuwingen of sterke verbeteringen doet.
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Startups en scaleups zoeken doorsnee een bedrag van 150 duizend euro (mediaan)
tegenover 175 duizend euro (mediaan) onder het totale mkb. Over het algemeen
zoeken innovatieve bedrijven grotere financieringsbedragen met een mediaan van 300
duizend euro.
Kenmerkend aan deze typen bedrijven (startups, scaleups en innovatieve ondernemingen)
is dat zij stuk voor stuk een beperkte staat van dienst hebben en minder zekerheid
over hun toekomst kunnen bieden. Zo hebben met name (tech-)startups een beperkt
trackrecord en zijn de toekomstperspectieven nog onzeker, bij scaleups zijn met name
risico’s verbonden aan schaalvergroting. Dit maakt het voor deze typen ondernemingen
moeilijk om externe financiering aan te trekken.
Uit de Financieringsmonitor 2019 van het CBS blijkt dat 20 procent van het mkb tussen
juli 2018 en juli 2019 een behoefte heeft aan externe financiering, dit is een afname van
vier procent vergeleken met het voorgaande jaar. Dit wordt geheel veroorzaakt door
de afgenomen behoefte binnen het microbedrijf, zij zien minder vaak kansen voor
groei. Ruim twee derde van de bedrijven met een externe financieringsbehoefte zet
na verkenning van de mogelijkheden ook daadwerkelijk een aanvraag in gang. Hierbij
vallen er in deze fase veel startups af in vergelijking tot scaleups. Scaleups en sociale
ondernemingen met een financieringsbehoefte doen relatief het vaakst een aanvraag.
Van de bedrijven die een aanvraag voor externe financiering doen is 84 procent van
deze aanvragen (deels) succesvol. De kans op slagen hangt wel sterk samen met de
omvang van het bedrijf en de levensfase waarin een bedrijf zich bevindt. Voor startups
en innovatieve ondernemingen is het duidelijk moeilijker om externe financiering aan te
trekken, de slaagkans is voor deze bedrijven het laagst, respectievelijk 60 en 74 procent.
Zij krijgen ook het vaakst te maken met een niet volledig verstrekte financiering.35

3. Ecosysteem scan

Investeringen in startups en (potentiële) scaleups
Figuur 19 laat het jaarlijks aantal investeringsrondes in startups en (potentiële) scaleups
zien. Potentiële scaleups betreft hierbij bedrijven die zich tussen de startup- en scaleup
fase bevinden. Ondanks dat er nog een korte periode te gaan is in 2020, lijkt het aantal
investeringen te zijn gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Een reden hiervoor
kan de uitbraak van COVID-19 en de hierop volgende crisis zijn, echter is het nog te
vroeg om hier nu al conclusies over te trekken. Het is wel opvallend dat tot begin
november van 2020 er 55 investeringen hebben plaatsgevonden. In 2019 waren er al
87 investeringen rond deze periode en dit groeide door tot 112 investeringen over het
hele jaar. De mogelijkheden voor startups en scaleups om zich te ontwikkelen worden
hiermee aanzienlijk verkleind.

35 Centraal Bureau voor de Statistiek (2020) Financieringsmonitor 2019
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Figuur 19 - Jaarlijks aantal investeringsrondes in startups en (potentiële) scaleups
binnen MRDH
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Bron: ECE op basis van Dealroom (2020)

De meest voorkomende vorm van financiering binnen de regio zijn Seed investeringen.
Dit is de vroegste vorm van financiering en houdt in dat de betreffende startup vaak nog
in de oprichtingsfase zit. Het product is vaak nog in ontwikkeling en deze investering
wordt vaak gebruikt om de productie of ontwikkeling te kunnen realiseren. Opvallend is
dat er relatief minder subsidies zijn uitgegeven vergeleken met de jaren ervoor, in 2019
en 2018 bedroeg het percentage subsidies 34,9 procent en 30,2 procent, respectievelijk.
In de jaren 2017 en 2016 was het percentage subsidies wel een stuk lager, in deze jaren
bedroeg dit tussen de 18 en 19 procent van alle investeringsvormen. Deze vorm van
financiering is meestal afkomstig van programma’s en initiatieven vanuit de Europese
Unie om innovatie te bevorderen. Daarnaast zijn er ondersteuningsprogramma’s
vanuit de (nationale) overheid waarin investeerders worden ondersteund bij het doen
van investeringen (zoals een regeling waarin de overheid garant staat of renteloze
leningen). Ook zijn er accelerators en investeerders die subsidies verstrekken aan
innovatieve bedrijven. Zo is het Duitse EIT Health bij veel subsidies betrokken geweest
binnen de regio. In 2020 bestaat tot dusver (november 2020) 16,3 procent (8 subsidies)
van de investeringen in startups en scaleups binnen MRDH uit subsidies, terwijl dit in
2019 dus nog een stuk hoger was (34,9 procent met 37 subsidies). Over investeringen
in november en december 2020 kan nog niets gezegd worden, maar aan het lage
aantal subsidies wat eind 2019 is verstrekt is er reden om aan te nemen dat er in 2020
aanzienlijk minder subsidies worden verstrekt aan startups en scaleups in de regio. Om
de groei van (met name technologische) startups en scaleups te bevorderen is er juist
in tijden van crisis een rol weggelegd voor de overheid.
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Figuur 20 - Verdeling van financieringsvormen in startups en scaleups gevestigd in MRDH
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In onderstaande illustratie is een overzicht van investeringen per sector afgebeeld. De
grootte van de bol geeft het aantal startups en scaleups in de sector weer, op de y-as
is de gemiddelde waarde van de investering per sector aangegeven en op de x-as het
gemiddelde aantal investeringen per start-/scaleup in de desbetreffende sector vanaf
2015. Uit het overzicht valt met name op dat binnen de sector Semiconductors het
aantal investeringen relatief erg hoog ligt. In de afgelopen vijf jaar hebben er meer
investeringen plaatsgevonden binnen deze sector dan dat er bedrijven zijn. Ook waren
de waardes van deze investeringsrondes gemiddeld vrij hoog vergeleken met andere
sectoren, alleen de Health sector heeft gemiddeld hogere investeringen ontvangen.
Figuur 21 - Overzicht van investeringen in MRDH gevestigde start-/scaleups per sector
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Typen investeerders
De investeringen binnen MRDH worden gedaan door verschillende typen investeerders.
In Figuur 22 is te zien dat het merendeel van de investeringen in de regio worden
gedaan door venture capitalists met een aandeel van 51 procent. Investeringen door
corporates, angel investeerders en accelerators zijn daarna de meest voorkomende
typen investeerders.
Figuur 22 - Typen investeerders in MRDH startups en scaleups
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Bron: ECE op basis van Dealroom (2020)

In Figuur 23 is de afkomst van alle investeringsrondes terug te vinden. Binnen een
investeringsronde kunnen meerdere investeerders betrokken zijn. Iets minder dan de
helft van alle investeringen komen uit Nederland zelf, 25 procent van alle investeringen
komt zelfs van binnen de regio.
Figuur 23 - Locatie van investeerders in MRDH startups en scaleups in 2020
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Key investeerders
Op basis van de omvang van portfolio’s zijn de belangrijkste investeerders in de regio
partijen als de European Innovation Council (EIC), InnovationQuarter, UNIIQ en het
Eurostars SME- programma van de overheid. Deze partijen bieden de meeste startups
en scaleups in de regio financiële ondersteuning. De ondernemingen binnen de
portfolio’s van deze key investeerders begeven zich met name in de sectoren Energie,
Enterprise software, Health en Transport.
EIC is een investeringsfonds van de Europese overheid met als doel het innovatielandschap
met grootheden zoals de Verenigde Staten en China te verkleinen. Het is de meest
actieve investeerder in startups en scaleups binnen de regio met 59 investeringen.
In 2019 keerde EIC 19 investeringen uit, dit jaar een stuk minder, namelijk maar vier.
Hiervan hebben er vier investeringen plaatsgevonden gedurende het afgelopen jaar. Alle
investeringen van EIC zijn in de vorm van subsidies aan startups en scaleups. Evenals
EIC, bestaat het Eurostars SME programme van de Europese Unie, ook dit initiatief
financiert jonge technologische bedrijven door subsidies te verstrekken. In 2019 hebben
er negen investeringen plaatsgevonden onder het Eurostars programma, in 2020 nog
één voordat het programma aan een einde kwam. Dit kan de afname in het aantal
investeringen met behulp van subsidies deels verklaren. Vanaf de zomer 2021 komt er
een nieuw Eurostars programma om technologische startups te ondersteunen, wat het
aandeel subsidies waarschijnlijk zal laten stijgen.
Tot slot, InnovationQuarter en UNIIQ zijn beiden venture capitalists die investeren in
Nederlandse startende en groeiende bedrijven. Durfkapitaal heeft betrekking tot het
investeren in bedrijven die zich in een vroege levensfase begeven. InnovationQuarter
en UNIIQ zijn dus al vaak vanaf de eerste financieringsrondes betrokken in de vorm van
Seed- en Series A financiering.36

3. Ecosysteem scan

3. Toegang tot de (internationale) markt
Binnen een goed functionerend innovatie-ecosysteem is voldoende toegang tot de
(internationale) markt essentieel. Namelijk, binnen het innovatie-ecosysteem vormt
markttoegang, als onderdeel van de commerciële economie, een tegenhanger van
de zogeheten onderzoekseconomie, die wordt gedreven door fundamenteel en
academisch onderzoek naar nieuwe technologieën.37 Deze onderzoekseconomie is
minimaal net zo belangrijk voor het innovatie-ecosysteem, nu het uit onderzoek lastig
blijkt om technologieën effectief te commercialiseren en wetenschappelijke kennis
in de praktijk te brengen zonder de bemiddelende rollen van onderzoeksinstellingen
en overheid door actieve strategieën om technologie naar de markt te brengen.38
Deze actoren spelen dan ook een niet te onderschatten rol in het verschaffen van
markttoegang binnen het innovatie-ecosysteem. In andere woorden, de uitdaging om
groei te realiseren binnen een innovatie-ecosysteem zit hem in het succesvol vertalen
van innovatieve R&D-uitkomsten naar winstgevende producten en diensten.
36 Up!Rotterdam (2020). Investors. Rotterdam, Zuid-Holland.
37 Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition.
Technovation,90, 102098.
38 Chen & Hung, 2016.
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Bij het op de markt brengen van deze producten en diensten komen altijd onzekerheden
kijken, niet in de laatste plaats omdat niet alle markten ‘klaar’ zijn voor nieuwe
innovaties. Er dienen bijvoorbeeld bepaalde aanvullende componenten, systemen
en/of technologieën voor de innovatie aanwezig te zijn.39 Daarnaast kan het bestaan
van concurrerende componenten, systemen en/of technologieën juist wijzen op
de readiness van de markt voor nieuwe innovaties, en daarmee ook op een sterker
ontwikkeld innovatie-ecosysteem.40 Onderlinge concurrentie is dan ook niet per se
nadelig voor nieuwe innovaties. Onderzoek toont namelijk aan dat industrieën die
gedomineerd worden door kleine bedrijven die onderling concurreren, innovatiever
zijn dan industrieën gedomineerd door grote bedrijven.41 Een voorwaarde voor
het functioneren van en de interactie tussen verschillende, complementaire en/of
concurrerende technologieën in het ecosysteem is logischerwijze een ontwikkeld
systeem voor het verwerken van nieuwe patenten, inclusief (niet-gouvernementele)
actoren die advies kunnen bieden met betrekking tot IP-strategie.42 Zo’n systeem kan
bestaan op zowel nationaal als internationaal niveau, zodat het effectief kan bijdragen
aan toegang tot de markt en, eenmaal toegetreden, aan wendbaarheid van de innovatie.

3. Ecosysteem scan

Tot slot draagt netwerken in ieder geval bij aan het faciliteren van de stap van (hightech)
productontwikkeling naar de markt toe, omdat het de risico’s die met technologie en
markten worden geassocieerd, verkleint.43 Daarnaast kan netwerken, tussen actoren
uit de onderzoeks- en de commerciële economie (bijvoorbeeld onderzoekers met
investeerders), ervoor zorgen dat wordt voorkomen dat ontwikkelde producten en
diensten stranden door gebrek aan kennis van de markt(sector) en (toekomstige)
investeringen.44 Voor het innovatie-ecosysteem betekent dit dat markttoegang dus ook
afhankelijk is van de mate waarin verschillende actoren met elkaar in contact staan, en
hoe dit contact gefaciliteerd wordt.
Om een indicatie te geven van de mate waarin de markt toegankelijk is vanuit MRDH
kan er worden gekeken naar enkele factoren van het eerdergenoemde GTCI (Global
Competitiveness Talent Index). Verbeterpunten in de regio op dit vlak zijn het aantal
internationale directe investeringen (FDI) en de verbinding van de regio met het
vliegveld. Aan de andere kant is Schiphol, één van de drukste luchthavens van Europa,
wel relatief dichtbij en zou je kunnen zeggen dat Rotterdam goed verbonden is ook
al bevindt de luchthaven zich niet in de regio. Rotterdam The Hague Airport zit wel in
de regio maar voert relatief weinig vluchten uit in vergelijking met Schiphol. Bovendien
heeft Rotterdam de grootste haven van Europa, wat toegang biedt tot vele markten.
Om de toegang tot de (internationale) markt verder te analyseren kan onder andere
gekeken worden naar internationale handel (import/export), intellectual property,
internationale (ondernemers) evenementen in MRDH en actieve LinkedIn-netwerken.
Deze elementen vallen echter buiten de scope van het huidige onderzoek.

39 Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard business review, 84(4), 98.
40 Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition.
Technovation, 90, 102098.
41 Block, J. H., Fisch, C. O., & Van Praag, M. (2017). The Schumpeterian entrepreneur: A review of the empirical evidence
on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship. Industry and Innovation, 24(1), 61-95.
42 Holgersson, M. et al. (2018), The evolution of intellectual property strategy in innovation ecosystems: Uncovering
complementary and substitute appropriability regimes, Long Range Planning, 51, 303-319.
43 de Vasconcelos Gomes, L. A., Salerno, M. S., Phaal, R., & Probert, D. R. (2018). How entrepreneurs manage collective
uncertainties in innovation ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 128, 164-185.
44 Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem? National Science Foundation, 1(2).
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4. Bevorderende beleidsomgeving: ondersteuning
door overheid
Overheidsinstanties op nationaal, regionaal en lokaal niveau, zijn net als bedrijven,
universiteiten en supportorganisaties actoren die deelnemen aan het innovatieecosysteem. Een bevorderende omgeving door de overheid (en haar beleid) is essentieel
voor een goed functionerend innovatie-ecosysteem. De steun van de overheid voor
de ontwikkeling van nieuwe innovaties en activiteiten binnen een ecosysteem is van
groot belang om de drie hierboven beschreven factoren te faciliteren. Met name op
nationaal niveau (zoals Techleap), maar ook zeker op lokaal niveau (zoals Up!Rotterdam
en Impact City), kan de overheid middelen investeren in de bovengenoemde
onderzoekseconomie, welke moeten leiden tot winstgevende innovaties in de
commerciële economie. Een bloeiende commerciële economie leidt op haar beurt tot
banengroei en hogere belastinginkomsten, die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden
in innovatieve onderzoeksactiviteiten.45

3. Ecosysteem scan

Daarnaast wordt de (lokale) overheid in het bijzonder beschouwd als sleutelfiguur in
innovatie-ecosystemen omdat zij obstakels voor innovatie weg kan nemen, onder andere
door middel van regelgeving en standaarden.46 Naast de samenwerkingsprocessen en
instrumenten die lokale en/of regionale overheden initiëren, zou een sterk regionaal
innovatie-ecosysteem moeten bestaan uit meerdere lokale netwerken die focussen
op het realiseren van bedrijfsontwikkelingen in specifieke sectoren of technologieën.
Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in infrastructuur voor het ontwikkelen van
prototypes (zoals RDM Rotterdam), omdat het de kosten voor startups om aan de slag
te gaan met een innovatie verlaagt, en de kans op succes daarmee verhoogt. Voor
de overheid is dit tevens minder risicovol omdat met een dergelijke investering wordt
ingezet op meerdere bedrijven; de kans is groter dat hier tenminste één bedrijf bij zit dat
in de toekomst winstgevend wordt en banen gaat creëren.47 Tot slot dient de (lokale)
overheid een constante lokale innovatie-cultuur te ontwikkelen en de cultivering
van ondernemerschap te bevorderen door middel van een bottom-up aanpak voor
innovatie. Dit kan door activiteiten georganiseerd door gedecentraliseerde sociale
netwerken (binnen de universiteit bijvoorbeeld studenten of faculteitspersoneel) op het
gebied van innovatie actief te ondersteunen.48

Samenvatting globale innovatie-ecosysteem scan
In het geheel bezien, vormt het innovatie-ecosysteem het totaalbeeld aan interacties en
kennisuitwisseling binnen en tussen organisaties, zijnde deelnemers aan het ecosysteem,
die de economische context biedt voor de oprichting en groei van startups en scaleups.
Deze bedrijven zijn zelf ook deelnemers aan het innovatie-ecosysteem. Dit hoofdstuk
bevat een globale scan van het innovatie-ecosysteem in MRDH, bestaande uit de vier
belangrijkste elementen van een innovatie-ecosysteem: toegang tot talent, toegang
tot kapitaal, toegang tot markten en een bevorderende beleidsomgeving. Door deze
45 Ibid
46 Ahonen, L., & Hämäläinen, T. (2012). CLIQ: a practical approach to the quadruple helix and more open innovation.
In Sustaining Innovation (pp. 15-29). Springer, New York, NY.
47 Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem? National Science Foundation, 1(2).
48 Rissola, G., HervÃ, F., Slavcheva, M., & Jonkers, K. (2017). Place-Based Innovation Ecosystems: Espoo Innovation Garden
and Aalto University (Finland) (No. JRC106122). Joint Research Centre (Seville site).
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elementen apart te definiëren en te beschrijven inclusief een aantal voorbeelden en
succesfactoren, geeft dit hoofdstuk de dynamiek van interacties binnen een innovatieecosysteem weer.
De eerste bevindingen hieruit zien toe op de mate van toegang tot talent, toegang tot
kapitaal en toegang tot markten. Ondanks de daling in de algehele vraag naar talent
sinds de start van de coronacrisis, is dit bij startups in MRDH niet het geval en blijven
zij banen creëren. Het vinden van goed technisch personeel blijft hierbij een uitdaging,
mede omdat dit niet of onvoldoende in de regio aanwezig is. Echter is deze krapte de
afgelopen periode wat afgenomen wanneer gekeken wordt naar de spanningsindicator.
Als gekeken wordt naar de aantrekkelijkheid van de grootste steden binnen MRDH
(Rotterdam en Den Haag) voor (potentieel) talent, scoren zij relatief laag. Op de Global
Talent Competitiveness index nemen zij een 54e en 56e plek in. Hier zit dus nog ruimte
voor verbetering.
Uit de scan van toegang tot kapitaal blijkt dat het aantal investeringen sinds de start van
de coronacrisis lijkt te zijn afgenomen. Deze afname heeft met name betrekking op
investeringen in de vorm van subsidies. De meest voorkomende vorm van financiering
binnen de regio is Seed investeringen. Het grootste deel van de investeringen wordt
opgehaald bij venture capitalists met een aandeel van 51 procent. 25 procent van de
investeringen in MRDH startups en sclaeups wordt gedaan door investeerders uit de
MRDH-regio.

3. Ecosysteem scan

Het inschatten van de mate van toegang tot (internationale) markten die het innovatieecosysteem biedt, vergt een diepgaande analyse die grotendeels buiten de reikwijdte
van dit onderzoek valt. De belangrijkste uitdaging zoals omschreven in dit rapport is
het effectief commercialiseren, of naar de praktijk brengen, van technologieën die
ontwikkeld zijn op basis van wetenschappelijke kennis. Dit proces kan op in ieder
geval drie manieren door (lokale) overheden worden gefaciliteerd, namelijk door
(1) bevorderende wet- en regelgeving, (2) efficiënte ondersteuning van startups en
scaleups bij het indienen van patenten en het ontwikkelen van een IP-strategie en
(3) het faciliteren van netwerken tussen de zogeheten onderzoeks- en commerciële
economieën.
Tot slot is het van belang te benadrukken dat de bovenstaande scan en conclusies
globaal zijn. Voor een meer gedetailleerd overzicht van het innovatie-ecosysteem
inclusief concrete aanbevelingen is aanvullend onderzoek gewenst. Dergelijke analyse
omvat ook kwalitatieve inzichten op basis van gesprekken met startups, scaleups
en andere actoren uit het ecosysteem. Deze inzichten gelden als aanvulling op de
kwantitatieve informatie uiteengezet in dit rapport, om deze meer concrete betekenis
te geven.
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Voice of Founder - Case study 3
Hello Energy
Softwarebedrijf HelloEnergy is sinds zijn oprichting
in 2016 ontzettend hard gegroeid. De Rotterdamse
onderneming heeft duidelijk de effecten van de
coronacrisis ondervonden maar is hard op weg zijn
groei te herpakken. De bijdrage van het innovatieecosysteem aan de snelle ontwikkeling van Hello
Energy wordt besproken in een gesprek met
medeoprichter Kees van Alphen.

Hello Energy

Oprichtingsjaar: 2016
Oprichters: Benno Schwarz & Kees van Alphen
Sector: Informatie & Communicatie
Website: www.hello-energy.com

HelloEnergy is de aanbieder van een Software-as-aService oplossing, dat aangeboden wordt in de vorm
van een abonnement. Door middel van data-analyse
worden op het platform duurzaamheidsplannen
inzichtelijk gemaakt voor grote vastgoedeigenaars.
HelloEnergy gaat vervolgens het gesprek aan met
de eigenaren en stakeholders met als doel het
vastgoed te verduurzamen. Inmiddels is HelloEnergy
actief in 11 landen en hebben ze 12 medewerkers in
dienst. Nu de grootste klappen van de crisis voorbij
lijken te zijn, durft HelloEnergy weer aan groeien
te denken. “Afgelopen jaren hebben we veel groei
doorgemaakt, dit jaar wat minder. Het plan was om
dit jaar veel hoger te eindigen. We willen met 5 tot
10 procent per maand groeien, die draad hebben
we net weer opgepakt. Binnen de komende twee
jaar willen we zeker naar 25 tot 35 man groeien”
aldus Kees van Alphen.

Toegang tot talent
Op het gebied van talent zoekt HelloEnergy
mensen met een achtergrond in Marketing en
Sales, Customer Success (datagerelateerd) maar
met name Software en Tech. De laatste groep is
vooral lastig om te vinden, Kees van Alphen merkt
niet dat het ecosysteem hierbij helpt. “Iedereen vist
een beetje in dezelfde vijver. Door het internet is de

wereld je speelveld. Wij hebben een techrecruiter
aangenomen die gericht zoekt zodat we met
de juiste mensen in zee gaan. Alle nationaliteiten
komen voorbij maar de persoon moet uiteindelijk
ook goed aansluiten bij onze cultuur. Daarnaast is
het voor ons belangrijk goed zichtbaar te zijn op
sociale media en het proces soepel laten verlopen.
Wat we doen in dit proces is goed, maar we hebben
nog geen grote pool aan talent ontdekt.”

Toegang tot kapitaal
Sinds de oprichting heeft HelloEnergy enkele
investeringen ontvangen via angel investeerders
en een fonds wat in energietransitie-gerelateerde
bedrijven investeert. Tot nu toe bedraagt het
investeringsvermogen een miljoen euro en zit
er een tweede investeringsronde aan te komen
die rond de 2,5 miljoen euro zal bedragen.
HelloEnergy is recentelijk ook voorgedragen
voor het Rise programma van TechLeap door
Up!Rotterdam. Hierbij zijn ze geselecteerd als één
van de elf meest kansrijke tech-startups. Binnen
dit programma merkte Kees van Alphen het
verschil in investeringsfondsen over de wereld. “De
Nederlandse fondsen zijn relatief voorzichig. Met
Amerikaanse fondsen daarentegen kan je enorme
stappen zetten, maar dan moet je wel een ‘winner
takes it all’ mentaliteit hebben. We zijn nu iets meer
buiten Nederland gaan kijken omdat we merken dat
daar eerder geloofd wordt in een nieuwe kans, er
wordt dus meer risico genomen. Dat is ook wat we
via Rise ontdekt hebben, dat collega ondernemers
met een Duits, Engels of Zweeds bedrijf zaken doet
waar het in Nederland niet lukt” aldus van Alpen.
Verder weet hij goed zijn weg te vinden binnen het
financieringslandschap en is HelloEnergy duidelijk
in beeld bij diverse fondsen. Wel merkt van Alphen
weinig van een lokaal innovatie-ecosysteem
rondom dit thema. “We hebben een goed verhaal
om aan tafel te komen, wel kijken we of de criteria
waarmee we beoordeeld worden bij ons passen.
Voor de eerste ronde hebben we een partij uit
Amsterdam ingeschakeld en we zijn nu aan het
zoeken naar een buitenlandse partij. De markt is
niet de regio maar onze markt is de wereld.”
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Voice of Founder - Case study 3
Hello Energy
Toegang tot de markt
Met in hun vierde jaar al klanten in 11 verschillende
landen heeft HelloEnergy laten zien dat het ze is
gelukt om toegang te verkrijgen tot de internationale
markt. Van Alphen wijdt dit succes vooral aan het
model wat ze hanteren. “Wij hebben een model
waarmee we met onze klanten meegroeien. Als
een klant een grote portefeuille heeft verspreid over
Europa, zitten wij ook in al die landen. We zoeken
nu eigenlijk naar een landenstrategie die passend
is bij hoe de ‘Smart Metering’ is georganiseerd in
een land. Internationalisering gaat bij ons vooral om
hoe wij data kunnen ontvangen van verschillende
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partijen in andere landen en daarbij is het moeilijk
om de grens van een ecosysteem aan te duiden”.
Tot slot komt Kees van Alphen terug op het
onbegrensde ecosysteem waar HelloEnergy zich in
bevindt tegenover een lokaal innovatie-ecosysteem.
“Onze commerciële kansen liggen in het buitenland,
hiervoor helpt het lokale innovatie-ecosysteem niet
zo veel. Wel vind ik dat als een regio een tech-imago
heeft, er veel meer gebeurt. Dit zie je bijvoorbeeld
in Eindhoven dat heel veel internationaal talent
aantrekt. Alles wat bij kan dragen aan het creëren
van dit imago vind ik ontzettend belangrijk”.
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Voice of Founder - Case study 4
CruizeReizen.nl
CruiseReizen.nl, als platform voor cruisevakanties,
ondervindt de gevolgen van de pandemie als geen
ander en er is nog weinig uitzicht op verbetering.
Oprichter Faizal Siddiqui en zijn team zitten niet
stil en werken aan nieuwe bedrijven om de klap
zo veel mogelijk op te vangen. In een interview
met de serie-ondernemer werd de invloed van het
regionale innovatie-ecosysteem besproken.

CruiseReizen.nl

Oprichtingsjaar: 2013
Oprichters: Faizal Siddiqui
Sector: Travel & Leisure

en even kort te spreken. Binnen een korte tijd weet
je dan of degene bij de organisatie past. Of de
overheid, een onderneming of een universiteit dit
organiseert maakt niet uit, maar dit soort events heb
je het meeste aan vind ik.”
Faizal Siddiqui merkt dat er een duidelijke shift
gaande is in de beschikbaarheid van het juiste talent
sinds de uitbraak van Covid-19. Hij stelt dat de markt
voor de uitbraak een werknemersmarkt was, waarbij
bedrijven moesten vechten om een fantastische
werknemer aan te trekken en bij zich te houden.
“Nu met Corona is het een ander verhaal, het is een
werkgeversmarkt geworden. We hebben nu geen
vacatures openstaan maar toen we op zoek waren
naar een programmeur kregen we hier veel reacties
op. Dit zou ik geen toegang willen noemen, maar
de markt is anders geworden.”

Website: www.cruisereizen.nl

Toegang tot kapitaal
Eerder dit jaar werd CruiseReizen.nl nog uitgeroepen
tot één van de snelst-groeiende bedrijven van
Nederland. Deze groei werd abrupt verstoord
doordat noodgedwongen alle operaties stilgelegd
moesten worden door de uitbraak van Covid-19.
Maar het team van CruiseReizen.nl schakelde
snel en focuste zich op het oprichten van nieuwe
bedrijven om gedeeltelijk de klap op te kunnen
vangen. Een van de nieuw opgerichte bedrijven is
het bedrijf: Plannen.nl, een corona-applicatie om
ondernemers te helpen met hun agendabeheer.

Toegang tot talent
De toegang tot talent is volgens Faizal grotendeels
afhankelijk van de vestigingslocatie van een bedrijf
en de huidige stand van de economie. CruiseReizen.
nl is niet op zoek naar bepaalde kwalificaties maar
gelooft meer in een juiste fit tussen de persoon
en de organisatie, vanuit daar kan men allerlei
functies leren. “Het type persoon dat CruiseReizen.
nl zoekt voor de organisatie is heel verschillend.
Wij zijn vooral op zoek naar de juiste persoon en
niet zozeer de kwalificaties, die persoon kan overal
vandaan komen. Tuurlijk moet er enige affiniteit zijn
maar onze manier van werken kunnen we leren,
als je maar de juiste persoon hebt want daarmee
kom je veel verder” aldus Faizal. Faizal stelt dat
de organisatie van events (door bijvoorbeeld een
overheid) kan bijdragen aan het vergroten van de
toegang tot talent. Dit moeten events zijn waar
ondernemers de kans krijgen op een informele
manier veel mensen te kunnen spreken. “Allerlei
recruiters in huis halen is natuurlijk wel nuttig maar
de beste mensen heb ik binnengehaald door ze
gewoon te zien en de hand te kunnen schudden

CruiseReizen.nl heeft tot op heden geen
investeringen ontvangen. Faizal Siddiqui prefereert
zelf zijn bedrijven op te bouwen zonder externe
financiering. Als ervaren ondernemer heeft hij wel
een beeld van het financieringslandschap. “Als
beginnende ondernemer kan je bij de bank met
relatief lage rente een lening krijgen als de bank in
je gelooft, dit is een veilige optie. Verder denk ik dat
er tegenwoordig genoeg partijen zijn die kapitaal
aanbieden. Het is een markt op zich geworden
om kapitaal binnen te halen omdat mensen daar
ook weer geld mee verdienen. Het systeem draait
naar mijn idee goed omdat het een commercieel
systeem is”

Toegang tot de markt
Wat betreft de toegang tot nationale en
internationale markten beargumenteert Faizal dat
iedere partij te bereiken is door middel van internet.
“ Via Google vind je zo een fabriek in China, het
vinden van partners is veel makkelijker dan vroeger.
Verder qua reizen heeft Rotterdam het vliegveld
Rotterdam The Hague Airport. Belangrijk is wel
om te benoemen dat dit echt een ‘leisure’ airport
is en geen lijndiensten van KLM heeft. Wanneer je
zaken gaat doen in bijvoorbeeld Duitsland moet je
vaak wel naar Amsterdam. Het is dus goed om te
realiseren dat een vluchthaven niet zozeer betekent
dat de regio toegankelijker is voor de wereld.” stelt
Siddiqui. Al met al is Faizal in de overtuiging dat
het ecosysteem niet zozeer een rol speelt bij de
internationalisering maar is het met de huidige
(online) middelen steeds makkelijker voor een
bedrijf om internationaal te gaan.
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Conclusie en aanbevelingen
In dit onderdeel worden de ontwikkelingen met betrekking tot het startup en scaleup
landschap samengevat en wordt toegelicht wat de rol van het innovatie-ecosysteem
hierin is. Hierbij worden enkele aanbevelingen geschetst om dit landschap te
optimaliseren en het innovatie-ecosysteem te versterken.

Het startup & scaleup landschap in Metropoolregio
Rotterdam Den Haag
De scaleup monitor toont een aantal zorgelijke ontwikkelingen aan, zo is het aantal
scaleups in zowel de gemeente Rotterdam als de gehele MRDH-regio sterk afgenomen.
Ook het aandeel scaleups ten opzichte van het totaal aantal bedrijven is gedaald, en
er zijn aanzienlijk minder jonge scaleups (< 5 jaar) dan in 2017 en 2018. Het aantal
jonge scaleups in Rotterdam is tussen 2017 en 2019 zelfs gehalveerd. Terwijl uit de
startup monitor blijkt dat er een groot aantal startups actief is binnen de regio, maar
deze startups ervaren dus moeite om door te groeien. Dit lijkt met name het geval te
zijn bij startups in de sectoren Informatie en communicatie en Specialistische zakelijke
diensten. De sector Informatie en communicatie kent namelijk een aandeel van 37
procent bij de startups waarbij dit aandeel bij scaleups slechts 11 procent is. De sector
Specialistische zakelijke diensten heeft een aandeel van 26 procent bij de startups en
16 procent bij scaleups.
Een eenduidige verklaring voor de afname, of stilstand van de groei van, (jonge) scaleups
in de regio is lastig te formuleren. Er kunnen echter wel een aantal conclusies getrokken
worden uit de afname met betrekking tot de groeiprocessen van startups en scaleups.
Ten eerste, wanneer ambitieuze startups door willen groeien naar een scaleup, dienen
zij hun aandacht te verschuiven van het vinden van de juiste product-market fit naar
het succesvol opschalen van het verdienmodel. Dit kunnen zij echter niet alleen, dus
de ondersteuning zal zich hier ook op moeten richten door toegang te verschaffen
tot waardevolle netwerken van mentoren, investeerders en potentiële klanten. Uit
de moeite die startups hebben met doorgroeien, kunnen we mogelijk herleiden dat
ondersteuningsprogramma’s te veel gericht zijn op de korte duur. Daaraan gerelateerd
zal generieke en schaalbare ondersteuning zich ook moeten richten op het helpen
van huidige scaleups bij strategische vernieuwing en het zien en creëren van nieuwe
groeikansen.
In lijn met de landelijke ontwikkelingen van scaleups, krijgen ook de scaleups in
Rotterdam en MRDH te maken met een “Valley of Death”, of een significante terugval
na een groeispurt. Echter, waar landelijk deze terugval over het algemeen na het achtste
levensjaar plaatsvindt, zien we deze in Rotterdam en MRDH pas rond het dertiende
levensjaar. De uitdagingen van de groeispurt zijn waarschijnlijk vergelijkbaar, met name
het aanjagen van groei enerzijds, en het in goede banen leiden van deze groei anderzijds.
Tijdens zo’n groeispurt neemt de complexiteit van de interne organisatie toe, waardoor
er andere manieren van leidinggeven en organiseren nodig zijn. De terugval die nu vaak
volgt op groei kan deels worden voorkomen door in ieder geval te investeren in het
leiderschapsteam van de scaleup, en in kwalitatief hoogwaardige interventies gericht
op doorgroeien en het overbruggen van de Valley of Death.
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Wanneer we inzoomen op de vestigingslocaties van startups zien we dat er sprake is van
clustering van startups binnen bepaalde gebieden rondom bedrijfsverzamelgebouwen
en incubators. Clustering draagt bij aan de ontwikkeling en overlevingskans van
startups. Clustering stimuleert namelijk onderling contact, wat bevorderlijk is voor het
aanwakkeren van onderlinge kennisoverdracht, het aangaan van samenwerkingen
en het veroorzaken van onderlinge competitie. Hierdoor ontwikkelt het gebied in
bedrijvigheid en innovatie wat bevorderlijk is voor het aantrekken van arbeidskrachten,
leveranciers en consumenten. Het is dus zinvol om clustering binnen gemeenten te
stimuleren.

De rol van het innovatie-ecosysteem in
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
In het geheel bezien, vormt het innovatie-ecosysteem het totaalbeeld aan interacties
en kennisuitwisseling binnen en tussen organisaties, zijnde deelnemers aan het
ecosysteem, die de economische context biedt voor de oprichting en groei van startups
en scaleups. Deze bedrijven zijn zelf ook deelnemers aan het innovatie-ecosysteem.
De vier belangrijkste elementen van een innovatie-ecosysteem zijn: toegang tot talent,
toegang tot kapitaal, toegang tot markten en een bevorderende beleidsomgeving. Door
deze elementen apart te definiëren en te beschrijven inclusief een aantal voorbeelden en
succesfactoren, wordt de dynamiek van interacties binnen een innovatie-ecosysteem
weergegeven. Een belangrijke conclusie die geldt voor het hele innovatie-ecosysteem
en het functioneren daarvan is dat alle deelnemers dienen te investeren in effectieve
communicatie en samenwerking. Doelen van deze samenwerking zouden moeten zijn
(1) het ontwikkelen van een gedeelde visie, welke wordt ingebed in de activiteiten, en
(2) het strategisch vormgeven van ondersteunende middelen voor het ecosysteem.
Dit rapport bevat een globale scan van het innovatie-ecosysteem in MRDH. De eerste
bevindingen hieruit zien toe op de mate van toegang tot talent, toegang tot kapitaal en
toegang tot markten:

Toegang tot talent
Ondanks de daling in de algehele vraag naar talent sinds de start van de coronacrisis, is
dit bij startups in MRDH niet het geval en blijven zij banen creëren. Het vinden van goed
technisch personeel blijft hierbij een uitdaging, mede omdat dit niet of onvoldoende in
de regio aanwezig is. Deze bevinding is ook terug te zien in de 56e en 54e plaatsen die
Rotterdam en Den Haag respectievelijk innemen in de Global Talent Competitiveness
Index (GCTI). De regio zal aantrekkelijker moeten worden voor talent om in de
toekomst een stabiele aanvoer van (technisch) talent te realiseren, en daarmee de
toegang tot talent te vergemakkelijken. Op dit moment scoort de regio goed op het
behouden van talent wat duidt op een hoge kwaliteit van leven binnen de steden.
Maar er valt nog winst te behalen door de aantrekkingskracht voor talent te vergroten,
dit kan door het aantrekken van Forbes Global 2000 bedrijven naar de regio en het
stimuleren van internationale directe investeringsprojecten (FDI) in de regio. Ook bij
Build Global Knowledge ligt er ruimte voor verbetering, deze lage score wordt met
name veroorzaakt door de relatief slechte verbondenheid van de stad met een groot
internationaal vliegveld.
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Toegang tot kapitaal
Uit de scan van toegang tot kapitaal blijkt dat het aantal investeringen sinds de start van
de coronacrisis lijkt te zijn afgenomen. Deze afname heeft met name betrekking op
investeringen in de vorm van subsidies. Echter, in tijden van crisis is er juist een belangrijke
rol weggelegd voor de overheid om de groei van (met name technologische) startups
en scaleups te blijven bevorderen, omdat zij het vertrouwen in het draagvlak voor
innovatie kan vergroten. Het grootste deel van de investeringen wordt op dit moment
opgehaald bij venture capitalists met een aandeel van 51 procent. Er lijkt wel voldoende
kapitaal beschikbaar te zijn, maar veel investeerders vinden echt grote investeringen op
dit moment te risicovol. Hierdoor blijft de groeisnelheid van startups (ook naar scaleups)
achter.

Toegang tot (internationale) markten
Het inschatten van de mate van toegang tot (internationale) markten die het innovatieecosysteem biedt, vergt een diepgaande analyse die grotendeels buiten de reikwijdte
van dit onderzoek valt. De belangrijkste uitdaging zoals omschreven in dit rapport is
het effectief commercialiseren, of naar de praktijk brengen, van technologieën die
ontwikkeld zijn op basis van wetenschappelijke kennis. Dit proces kan op in ieder
geval drie manieren door (lokale) overheden worden gefaciliteerd, namelijk door
(1) bevorderende wet- en regelgeving, (2) efficiënte ondersteuning van startups en
scaleups bij het indienen van patenten en het ontwikkelen van een IP-strategie en
(3) het faciliteren van netwerken tussen de zogeheten onderzoeks- en commerciële
economieën.
Voor het optimaal functioneren van een innovatie-ecosysteem is het van belang dat er
sprake is van een bevorderende beleidsomgeving (ondersteuning door de overheid).
De steun van de overheid voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties en activiteiten
binnen een ecosysteem is van groot belang om de drie hierboven beschreven factoren
te faciliteren. Mogelijkheden hiervoor zijn:
• Het investeren in de onderzoekseconomie wat leidt tot winstgevende innovaties
in de commerciële economie. Dit leidt op haar beurt weer tot banengroei
en hogere belastinginkomsten die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden in
innovatieve onderzoeksactiviteiten.
• De overheid speelt een sleutelfiguur in het innovatie-ecosysteem omdat
zij obstakels voor innovatie weg kan nemen. Dit kan onder andere door het
aanpassen / aanscherpen van regelgeving en standaarden, waar nodig.
• Stimuleer lokale netwerken die focussen op het realiseren van
bedrijfsontwikkelingen in specifieke sectoren of technologieën.
• Bevorder een constante lokale innovatie-cultuur en de cultivering van
ondernemerschap.
Tot slot is het van belang te benadrukken dat de bovenstaande scan en conclusies
globaal zijn. Voor een meer gedetailleerd overzicht van het innovatie-ecosysteem
inclusief concrete aanbevelingen is aanvullend onderzoek gewenst. Dergelijke analyse
omvat ook kwalitatieve inzichten op basis van gesprekken met startups, scaleups
en andere actoren uit het ecosysteem. Deze inzichten gelden als aanvulling op de
kwantitatieve informatie uiteengezet in dit rapport, om deze meer concrete betekenis
te geven.
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Onderzoeksmethode &
verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente van Rotterdam, met als doel
om inzicht te bieden in de huidige stand van zaken rondom startups en scaleups in
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarnaast is onderzocht hoe het innovatieecosysteem hieraan bijdraagt en hoe dit versterkt kan worden met een focus op
toegang tot talent, kapitaal en (internationale) marken.
Om bovenstaande inzichten te bieden zijn onderstaande analyses uitgevoerd:
Kwantitatieve analyse
Bij het samenstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van data afkomstig van
databronnen zoals het CBS, Dealroom en Pitchbook. De analyses met CBS data zijn
met anonieme data vormgegeven. Om deze anonimiteit te kunnen waarborgen is de
aangeleverde data afgerond op vijftallen. Genoemde cijfers en uitkomsten van analyses
kunnen om die reden iets afwijken van de werkelijkheid. De data verzameld via het CBS
komt van verschillende bronnen, namelijk:
• Kamer van Koophandel
• De Belastingdienst
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
• De Nederlandsche Bank.
Kwalitatieve analyse
Naast de kwantitatieve analyse is een kwalitatieve analyse uitgevoerd op basis van
een uitgebreide literatuur- en deskstudie. Voorbeelden van geanalyseerde rapporten
zijn de Financieringsmonitor van het CBS, het onderzoeksrapport naar het MKB
financieringslandschap en de Global Talent Competitiveness Index.
Tot slot zijn er drie diepte-interviews afgenomen onder eigenaren van startups en
scaleups binnen de regio en verwerkt tot een casestudie. In deze casestudies zijn meer
diepgaande inzichten verkregen over de invloed van het innovatie-ecosysteem tijdens
de ontwikkeling van de startups en scaleups.
Onderzoeksverantwoording
Het onderzoek is samengesteld door middel van data afkomstig uit onze eigen
ontwikkelde databases en uitgebreid desk- en fieldresearch. Het onderzoek wordt
zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, desondanks kunnen er gegevens uitblijven of
onjuistheden voorkomen. Geleverde inzichten kunnen om deze reden iets afwijken
van de werkelijkheid. Aan gegevens en resultaten voortkomend uit het rapport kunnen
zodoende geen rechten worden ontleend.
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Bijlage 1
MRDH-startupoverzicht (Erasmus Centre for Entrepreneurship, 2020)
Naam
24/7 Lasersnijden

KVK
72408006

Oprichtingsjaar
2018

Adres
Weteringweg 3

Plaats
Pijnacker-Nootdorp

SBI
Industrie
Groot- en detailhandel

3Webapps

61834890

2014

Regulusweg 5

s-Gravenhage

50Dus

71527907

2018

Hankweg 39

Pijnacker-Nootdorp

Verhuur en overige zakelijke diensten

Abegaill

68578628

2017

Overwegwachter 4

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Acodeit

68884338

2017

Palairetstraat 14

s-Gravenhage

Addoptics

72567678

2018

Maasboulevard 100

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Adelee

75568314

2019

Sint-Jobsweg 30 Z

Rotterdam

Financiële instellingen
Specialistische zakelijke diensten

Adjuvo Motion

63067927

2015

Molengraaffsingel 12

Delft

Aemeyo

78315751

2020

Leharstraat 178

Capelle aan den IJssel

Informatie en communicatie

Aenarete

64343677

2015

Calandkade 55

s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten

Afrisight

71698515

2018

Marconistraat 16

Rotterdam

Agilenow

77815173

2020

Einthovenpad 41

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Agility Scales

68667183

2017

Heemraadssingel 190 B

Rotterdam

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Ai Lab One

77259920

2020

Wilhelmina Van Pruisenwg 35

s-Gravenhage

Aidecision

78652871

2020

Baljuwstraat 69

Rotterdam

Informatie en communicatie

Aidinnov

75501325

2019

Hendrik Zwaardecroonstraat 7

s-Gravenhage

Financiële instellingen
Industrie

Aidx Medical

74225146

2019

Polakweg 10

Rijswijk

Aimy

61166774

2014

Noorderlicht 25

Dordrecht

Informatie en communicatie

Airdropalert

72012544

2018

Essenburgstraat 31 B 02

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Airtrotter

68861311

2017

Staalmeesterstraat 2

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Allero Therapeutics

74606239

2019

Marconistraat 16

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten

Alpha.One

63788918

2015

Weena 250 Geb. Weena 2

Rotterdam

Amber Implants

65089545

2016

Molengraaffsingel 10

Delft

Industrie

Ambition4Clients

73412708

2018

Schiemond 20

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Industrie

Andrupos

67305512

2016

Wilhelmina Van Pruisenweg 104

s-Gravenhage

Angel Academy

67403484

2016

Schiedamse Vest 154

Rotterdam

Onderwijs

ANS Delft

63644088

2015

Molengraaffsingel 12

Delft

Financiële instellingen
Financiële instellingen

Anything Connected

70361622

2017

Molengraaffsingel 12

Delft

Aplynk

68113536

2017

Oude Middenweg 17

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Apolix

75820706

2019

Westersingel 94

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Appixoft

61775967

2014

Taxushout 16

Barendrecht

Informatie en communicatie

Aquasmartxl

66009472

2016

Van Nelleweg 1

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Arceon

73154296

2018

Foulkeslaan 45

Delft

Industrie

Arize Group

73118915

2018

Vlamingstraat 4

S-Gravenhage

Informatie en communicatie

Assistyou Group

70786828

2018

Stationsplein 45 A4.004

Rotterdam

Informatie en communicatie

Atelier Jungles

77269187

2020

Saturnusstraat 14

s-Gravenhage

Verhuur en overige zakelijke diensten
Bouwnijverheid

Atexi

73659576

2019

Verrijn Stuartlaan 28

Rijswijk

Atmall

68354134

2017

Stationsplein 45 A4.004

Rotterdam

Groot- en detailhandel

Avansya

74176153

2019

Alexander Fleminglaan 1

Delft

Industrie
Specialistische zakelijke diensten

Bargary

68262116

2017

Prinses Margrietplantsoen 33

s-Gravenhage

Battolyser

70827540

2018

Karel Doormanweg 5

Schiedam

Specialistische zakelijke diensten

Beequip

63204258

2015

Willemskade 18 A

Rotterdam

Financiële instellingen
Informatie en communicatie

Bellobox

75380196

2019

Roeleveenseweg 1 A

s-Gravenhage

Beterboeken

80172857

2020

Stationsplein 45 Unit A4.004

Rotterdam

Informatie en communicatie

Bimbimbikes

64648419

2015

Marconistraat 16

Rotterdam

Verhuur en overige zakelijke diensten
Winning van delfstoffen

Biodentify

61987980

2014

Delftechpark 25

Delft

Biond Solutions

70154252

2017

Mekelweg 4

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Birds.Ai

65750756

2016

Julianalaan 67 A

Delft

Specialistische zakelijke diensten
Financiële instellingen

Bitzeb

71502602

2018

Westersingel 53

Rotterdam

Bk It Solutions

77468503

2020

Rhijnspoor 245

Capelle aan den IJssel

Groot- en detailhandel

Blandlord

66836948

2016

Wilhelmina Van Pruisenweg 104

s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten

Blockbax

70370346

2017

Delftsestraat 17 D

Rotterdam

Blue Sense Solutions

27141718

2017

Stevinstraat 172

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Blue21

62510436

2015

Molengraaffsingel 12 -14

Delft

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Bluesense Solutions

70055351

2017

Stevinstraat 172

s-Gravenhage

Boxu

61106801

2014

Veenland 29

s-Gravenhage

Specialistische zakelijke diensten

Braindrop

68287976

2017

Beursplein 37

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten

Brand Density

66424143

2016

Stationsplein 45 Unit A4.004

Rotterdam

Breeze Social

80045944

2020

Molengraaffsingel 12 Kamer B5 1.0

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Brickfund Nederland

65458478

2016

Van Vollenhovenstraat 5 B

Rotterdam

Verhuur en handel van onroerend goed
Financiële instellingen

Brndcrmbs

72332255

2018

Schiehavenkade 280

Rotterdam

Buddy Payment

71863745

2018

Weena 248

Rotterdam

Informatie en communicatie

Bufferblock

70211736

2017

Beursplein 37

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

50

Naam

KVK

Oprichtingsjaar

Adres

Plaats

SBI

24/7
Lasersnijden
Bun.Run

72408006
70835233

2018
2018

Weteringweg
3 41
Waterlandsingel

Pijnacker-Nootdorp
Pijnacker-Nootdorp

Industrie
Informatie en communicatie

3Webapps
Bunker Connect Europe

61834890
65499328

2014
2016

Regulusweg
Weena 233 5

s-Gravenhage
Rotterdam

Grootenen
detailhandel
Grootdetailhandel

50Dus
Burgs Foods

71527907
71183604

2018
2017

Hankweg
39
Maasboulevard
100

Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam

Verhuur
en overige zakelijke diensten
Industrie

Abegaill
Bycycling International

68578628
68023162

2017
2017

Overwegwachter
Lutulisingel 17 4

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Acodeit
C Teleport

68884338
72063920 2017
2018

Palairetstraat
14
Prins Alexanderplein
13

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
eninstellingen
communicatie
Financiële

Addoptics
Camptoo

72567678
74608037

2018
2019

Maasboulevard
Binckhorstlaan100
36 H008

Rotterdam
s-Gravenhage

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Adelee
Camptoo NL

75568314
74608037

2019
2019

Sint-Jobsweg
30 36
Z H008
Binckhorstlaan

Rotterdam
s-Gravenhage

Financiële
instellingen
Specialistische
zakelijke diensten

Adjuvo
CaptainMotion
Ai

63067927
72314680

2015
2018

Molengraaffsingel
Scheepsbouwweg128 K03

Delft
Rotterdam

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Aemeyo
Carelinkz

78315751
69407274

2020
2017

Leharstraat
Blaak 516 178

Capelle
aan den IJssel
Rotterdam

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie

Aenarete
Carib Algae
Afrisight
Cassiux

64343677
77777328
71698515
67467393

2015
2020
2018
2016

Calandkade
55 12
Sumatrastraat
Marconistraat
16
Pr Catharina-Amaliastr
5

s-Gravenhage
s-Gravenhage
Rotterdam
s-Gravenhage

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie
Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Agilenow
Cead
Agility
Scales
CFD Alpha
Tech

77815173
64651126
68667183
72134526

2020
2014
2017
2018

Einthovenpad
41
Turbineweg 18
Heemraadssingel
19050B
Herman Gorterhof

Rotterdam
Delft
Rotterdam
Delft

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten
Informatie
Winning en
encommunicatie
distributie van water

Ai Lab One
Charlie Temple Europe
Aidecision
Chicorders
Aidinnov
Ciphix

77259920
64619036
78652871
67364780
75501325
70176418

2020
2015
2020
2016
2019
2017

Wilhelmina Van Pruisenwg 35
Van Nelleweg 1 Gebouw 4 The
Baljuwstraat 69
Rodenrijsestraat 22 B
Hendrik
Zwaardecroonstraat
7
Weena 690
16E Verdiepi

s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
s-Gravenhage
s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie en communicatie
Industrie
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Financiële
instellingen
Specialistische
zakelijke diensten

Aidx
Medical
Circularise
Aimy
Cittamap
Airdropalert
Clockworks Data Innovation
Airtrotter
Closure
Allero Therapeutics
Cloudcuddle
Alpha.One
Cloudmatic
Amber Implants
Cloudprinter.Com
Ambition4Clients
Cocoanect
Andrupos
Coffee Based
Angel Academy
Coirwood
ANS Delft
Collectric
Anything Connected
Comfortability
Aplynk
Concanon
Apolix
Concr3De
Appixoft
Consensus

74225146
66543339
61166774
72137673
72012544
68148240
68861311
70792828
74606239
65618696
63788918
70689199
65089545
63851636
73412708
61588024
67305512
68985010
67403484
73493422
63644088
68023561
70361622
60357711
68113536
76703460
75820706
69341648
61775967
72532815

2019
2016
2014
2018
2018
2017
2017
2018
2019
2016
2015
2018
2016
2015
2018
2014
2016
2017
2016
2019
2015
2017
2017
2014
2017
2019
2019
2017
2014
2018

Polakweg
10 Van Pruisenwg 104
Wilhelmina
Noorderlicht 25
Houtlaan 24 F
Essenburgstraat 31 B 02
Goudsesingel 102 Unit 2.13
Staalmeesterstraat 2
Stationsplein 45 B1.180
Marconistraat 16
Molengraaffsingel 12 3.23
Weena 250 Geb. Weena 2
Linker Rottekade 437
Molengraaffsingel 10
Dorpsstraat 159 A
Schiemond 20
Westerkade 2 B
Wilhelmina Van Pruisenweg 104
Maasboulevard 100
Schiedamse Vest 154
Pijnacker Hordijkstraat 91
Molengraaffsingel 12
Burg Van Karnebeeklaan 6
Molengraaffsingel 12
Rhijnspoor 249
Oude Middenweg 17
Boompjes 40
Westersingel 94
Scheepsbouwweg 8 Unit A4
Taxushout 16
Cairostraat 97

Rijswijk
s-Gravenhage
Dordrecht
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Delft
Rotterdam
Rotterdam
Delft
Rotterdam
Rotterdam
Delft
Barendrecht
Rotterdam
Rotterdam
s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
s-Gravenhage
Delft
s-Gravenhage
Delft
Capelle aan den IJssel
s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Barendrecht
Rotterdam

Industrie
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Industrie
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Groot- en detailhandel
Industrie
Specialistische zakelijke diensten
Onderwijs
Verhuur en overige zakelijke diensten
Financiële instellingen
Informatie en communicatie
Financiële instellingen
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Industrie
Informatie en communicatie
Financiële instellingen

Consultmi.Co

70903549

2018

Weimarstraat 73

s-Gravenhage

Convergate

65394925

2016

Kralingse Plaslaan 99

Rotterdam

Informatie en communicatie

Conversion Crew

71686045

2016

Stationsplein 45 Unit A4.004

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Groot- en detailhandel

Informatie en communicatie

Correctbook Europe

74443283

2014

Schiehavenkade 166

Rotterdam

Crescent Technologies

68487592

2017

Vlamingstraat 72 A

Delft

Financiële instellingen

Crowdfundmarkt.nl

63752603

2015

Romboutslaan 11

Dordrecht

Financiële instellingen
Informatie en communicatie

Crownstone

66065208

2016

Stationsplein 45 Unit D1.118

Rotterdam

Cue2Walk International

68047746

2017

Lulofsstraat 55 Unit 26

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Cybermarqt
Cybermarqt

71361987
71361987

2018

Prinses Margrietplantsoen 33

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

2018

Prinses Margrietplantsoen 33

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Cybersprint

63964228

2015

Wilhelmina Van Pruisenwg 35

s-Gravenhage

Specialistische zakelijke diensten

DAM Nederland

62242822

2014

Beursplein 37

Rotterdam

Vervoer en opslag
Informatie en communicatie

Data For Good

77230248

2020

Beursplein 37

Rotterdam

Datafloq

61258059

2014

Zuid-Hollandlaan 7

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Datri

67102921

2016

Rivium Boulevard 301

Capelle aan den IJssel

Informatie en communicatie
Industrie

Dawn Aerospace Nederland

73356824

2018

Overslagweg 7

Delfgauw

Dawn Patrol Surf Tracking

75719673

2019

Jac. Jongertstraat 24

Rotterdam

Informatie en communicatie

DC Opportunities R&D

69576769

2017

Molengraaffsingel 12

Delft

Specialistische zakelijke diensten
Financiële instellingen

De Bijlesstudent

72481609

2018

Spinozalaan 32

s-Gravenhage

De Opstartfabriek

62132695

2014

Proveniersplein 10 A

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Debiteurenzeker

77184548

2020

Patrijsweg 10

Rijswijk

Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten

Delft Circuits

68796803

2017

Lorentzweg 1

Delft

Delft Engineers Recruitment

69832838

2017

Huis Te Hoornkade 48

Rijswijk

Verhuur en overige zakelijke diensten

Delft Imp

62101951

2014

Molengraaffsingel 10

Delft

Verhuur en overige zakelijke diensten
Industrie

Delft Spectral Technologies

61427632

2014

Hopstraat 35

Delft

Delta Diagnostics

71183477

2018

Marconistraat 16 Kmr Mp1806

Rotterdam

Industrie

Denoize

74525786

2019

Molengraaffsingel 12

Delft

Specialistische zakelijke diensten
Financiële instellingen

Dental Robotics Group

67838308

2017

Molengraaffsingel 12

Delft

Deployment Matters

70853568

2018

Paardenmarkt 1

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Dewarmte

77799925

2020

Molengraaffsingel 12

Delft

Bouwnijverheid

Diff

72611391

2018

Schiedamsedijk 67 A

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Digigurus

62034049

2014

Marconistraat 16 14Th Floor

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Digital Growth Agency

77308573

2020

De Graeffstraat 24 B

Rotterdam

Informatie en communicatie

51

Naam
Dividino
Group
24/7
Lasersnijden

KVK
60273704
72408006

Oprichtingsjaar
2014
2018

Adres
Bornissestraat
Weteringweg
3 25

Plaats
Rotterdam
Pijnacker-Nootdorp

SBI
Groot- en detailhandel
Industrie

3Webapps
Dobilo

61834890
71094482

2014
2018

Regulusweg
5
Verlengde Nieuwstraat
249

s-Gravenhage
Rotterdam

Grooten detailhandel
Specialistische
zakelijke diensten

50Dus
Dts

71527907
66726824 2018
2016

Hankweg
39 2
Schelpstraat

Pijnacker-Nootdorp
s-Gravenhage

Verhuur
en overige
zakelijke diensten
Informatie
en communicatie

Abegaill
Dutch Analytics

68578628
66849381

2017
2016

Overwegwachter
4
Wilhelmina Van Pruisenwg
104

Rotterdam
s-Gravenhage

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Acodeit
Dutch Drone Company

68884338
60393777

2017
2014

Palairetstraat
14
Scheepsbouwweg
8 C1

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
Verhuur en
en communicatie
overige zakelijke diensten

Addoptics
Dutch&Dutch

72567678
60721995

2018
2014

Maasboulevard
100 164
Claes De Vrieselaan

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke diensten
Groot- en detailhandel

Adelee
Dutchify

75568314
71255036

2019
2016

Sint-Jobsweg
30 Z 10
Koninginnegracht

Rotterdam
s-Gravenhage

Financiële
instellingen
Informatie
en communicatie

Adjuvo
Motion
E-Trailer

63067927
64529096 2015
2015

Molengraaffsingel
Molengraaffsingel1212

Delft
Delft

Specialistische
zakelijke diensten
Industrie

Aemeyo
E.A.Z. Wind

78315751
63948621

2020
2015

Leharstraat
178Lindenstr 19
Cort Van Der

Capelle
aan den IJssel
Rijswijk

Informatie
Industrieen communicatie

Aenarete
Edcast

64343677
69075018

2015
2017

Calandkade
Weena 332 55
Toren A, 9E

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie

Afrisight
Ef Marine

71698515
72490764

2018
2018

Marconistraat
Boompjes 4016

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Agilenow
Ehealthcompany

77815173
64748189

2020
2015

Einthovenpad
Marconistraat41
16

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Agility
Scales
Energyzero

68667183
61215651

2017
2014

Heemraadssingel
190 B
Meent 93 E

Rotterdam
Rotterdam

Informatie
en communicatie
Energievoorziening

Ai
Lab One
Envision
Technologies
Aidecision
Equalture

77259920
69833214
78652871
69620172

2020
2017
2020
2017

Wilhelmina
WilhelminaVan
VanPruisenwg
Pruisenwg35104
Baljuwstraat
Haringvliet 69
76

s-Gravenhage
s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten
Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie

Aidinnov
Etc Solar

75501325
72152729

2019
2018

Hendrik
Zwaardecroonstraat
7
Marconistraat
16

s-Gravenhage
Rotterdam

Financiële
instellingen
Specialistische
zakelijke diensten

Aidx
EuroMedical
Winch

74225146
71785558

2019
2018

Polakweg
10
Schiedamsedijk
54 L

Rijswijk
Vlaardingen

Industrie
Industrie

Aimy
Evalk
Airdropalert
Evidantly Cyber

61166774
70992517
72012544
69844534

2014
2018
2018
2017

Noorderlicht
25
Parkstraat 20
Essenburgstraat
B 02
Wilhelminakade31
173

Dordrecht
s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam

Informatie
endetailhandel
communicatie
Groot- en
Specialistische
zakelijke diensten
Financiële instellingen

Airtrotter
Factuurportal
Allero
FalckerTherapeutics

68861311
72527102
74606239
63310112

2017
2018
2019
2015

Staalmeesterstraat
Vijverhofstraat 472Unit 4.10
Marconistraat
16 58
Nieuwee Plantage

Delft
Rotterdam
Rotterdam
Delft

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie
Specialistische
zakelijke diensten
Vervoer en opslag

Alpha.One
Fesla Charge
Amber Implants
FFWS Fresh Rail
Ambition4Clients
Filepurch
Andrupos
Finturi
Angel Academy
Fizyr
ANS Delft
Flasc
Anything Connected
Flex-Appeal
Aplynk
Flexpackerz
Apolix
Flightlaw
Appixoft
Floating Farm Rotterdam

63788918
76210073
65089545
80306373
73412708
65157125
67305512
74703773
67403484
60552735
63644088
76566404
70361622
66358299
68113536
64041077
75820706
69098700
61775967
63716828

2015
2019
2016
2020
2018
2016
2016
2019
2016
2014
2015
2019
2017
2016
2017
2015
2019
2014
2014
2015

Weena 250 Geb. Weena 2
Molengraaffsingel 12
Molengraaffsingel 10
Weena 690 Unit 26.03
Schiemond 20
Van Der Takstraat 8
Wilhelmina Van Pruisenweg 104
Saturnusstraat 60 Unit 64
Schiedamse Vest 154
Julianalaan 67 A
Molengraaffsingel 12
Paardenmarkt 1
Molengraaffsingel 12
Stationsplein 45 A4.004
Oude Middenweg 17
Brede Hilledijk 568
Westersingel 94
Lloydstraat 5
Taxushout 16
Gustoweg 10

Rotterdam
Delft
Delft
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
s-Gravenhage
s-Gravenhage
Rotterdam
Delft
Delft
Delft
Delft
Rotterdam
s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Barendrecht
Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Industrie
Industrie
Vervoer en opslag
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Industrie
Informatie en communicatie
Onderwijs
Specialistische zakelijke diensten
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Landbouw, bosbouw en visserij

Flowmailer

62154885

2014

Van Nelleweg 1

Rotterdam

Informatie en communicatie

Fontstand

62561537

2015

Koningsplein 12

S-Gravenhage

Overige dienstverlening

Fooditive

72967013

2018

Boompjes 40

Rotterdam

Industrie

Frameflux

69623880

2017

Molengraaffsingel 12 2.29 / 2.30

Delft

Industrie
Overige dienstverlening

Freeedm

77870395

2020

Bankaplein 2

s-Gravenhage

Fruitleather Rotterdam

65863860

2016

Maasboulevard 100

Rotterdam

Winning en distributie van water

Fruta Royal Europe

78203481

2020

Oslo 1 Unit 6

Barendrecht

Groot- en detailhandel
Informatie en communicatie

Funnelting Technologies

71019596

2018

Mozartlaan 129

s-Gravenhage

Fusion Engineering Technologies

70188289

2017

Kluyverweg 1

Delft

Industrie

Game and Work

72707062

2018

Wagenstraat 107

Dordrecht

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Gameye

69742987

2017

Schiedamse Vest 154 Unit 205

Rotterdam

Gbm Works

67657621

2016

Atoomweg 9

Rijswijk

Specialistische zakelijke diensten

Gearbooker

67960723

2017

Marconistraat 16

Rotterdam

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Geofluxus

77425324

2020

Slaghekstraat 32 B

Rotterdam

Geronimo.ai

73203033

2018

Kluyverweg 1 62.00.12.150

Delft

Informatie en communicatie

Gerrard Street

66099471

2016

Blaak 6

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Onderwijs

GMAT Holland

61991066

2014

Stockholm 29

Barendrecht

Grabjobs

76827631

2019

Saturnusstraat 14

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Grabster

74150855

2019

Industrieweg 14 G

S-Gravenhage

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Green Grape

67245064

2016

Westplein 12

Rotterdam

Green-Basilisk

61870250

2014

Molengraaffsingel 10

Delft

Informatie en communicatie

Greenatlas.Earth

78707862

2020

Saturnusstraat 14

s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Greenfox Social Return

62596721

2015

Saturnusstraat 47

s-Gravenhage

Grey Valley

71136517

2018

Werner Von Siemensstraat 1

Zoetermeer

Verhuur en overige zakelijke diensten

Gribbio

64374475

2015

Marconistraat 16

Rotterdam

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Gripmatix

72665521

2018

Koningstraat 366

Dordrecht

Growteq

73695971

2019

Ridderpoort 18

Ridderkerk

Informatie en communicatie

Gym Nomad

68637667

2017

Stationsplein 45 A4.004

Rotterdam

Informatie en communicatie
Industrie

Gyromotics

69534241

2017

Molengraaffsingel 10 Kantoor 2.16

Delft

Haasonline Software

70682275

2018

Edmond Hellenraadstraat 108

Rotterdam

Informatie en communicatie

Happi Tosti

71071644

2018

Prinses Margrietplantsoen 33

s-Gravenhage

Horeca

Happy Tosti

69377995

2014

Korte Poten 5

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Heatbox

76674193

2019

Goudsbloemstraat 9 B

Vlaardingen

Groot- en detailhandel

52

Naam
HelloLasersnijden
Energy
24/7

KVK
69103739
72408006

Oprichtingsjaar
2017
2018

Adres
Delftsestraat 17
Weteringweg
3 C

Plaats
Rotterdam
Pijnacker-Nootdorp

SBI
Financiële instellingen
Industrie

High Performance Guide
3Webapps

78268516
61834890

2020
2014

Bellamystraat5 42
Regulusweg

Rotterdam
s-Gravenhage

Specialistische
zakelijke diensten
Grooten detailhandel

HipHop Culture Coaching
50Dus

70077126
71527907

2017
2018

Schammenkamp
79
Hankweg
39

Rotterdam
Pijnacker-Nootdorp

Onderwijs
Verhuur
en overige zakelijke diensten

Hitting Media
Abegaill

65437004
68578628

2016
2017

Dorpsstraat 164 4
Overwegwachter

Capelle aan den IJssel
Rotterdam

Specialistischezakelijke
zakelijkediensten
diensten
Specialistische

Holland Bio-Innovation
Acodeit

75238489
68884338

2019
2017

Weena 690 14
Palairetstraat

Rotterdam
s-Gravenhage

Groot- en en
detailhandel
Informatie
communicatie

Holland Park Media
Addoptics

69393273
72567678

2017
2018

Wilhelmina Van 100
Pruisenwg 35
Maasboulevard

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Homespring
Adelee

75727358
75568314

2019

Bierstraat 123 Unit
Sint-Jobsweg
30 Z C

Rotterdam
Rotterdam

Groot- eninstellingen
detailhandel
Financiële

Homie Motion
Adjuvo

66592429
63067927

2016
2015

Julianalaan 67 A 12
Molengraaffsingel

Delft
Delft

Verhuur en overige
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Aemeyo
Hot Potatoes

78315751
67467245

2020
2016

Leharstraat
178
Pr Catharina-Amaliastr
5

Capelle
aan den IJssel
s-Gravenhage

Informatie
Informatieen
en communicatie
communicatie

Aenarete
Ihealthcare

64343677
78692261

2015
2020

Calandkade
Hofplein 2055

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
communicatie
Groot- en en
detailhandel

Afrisight
Ikwordmama.nl

71698515
72626062

2018
2016

Marconistraat
Goudlaan 35 16

Rotterdam
s-Gravenhage

Specialistische
zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Agilenow
Infinipipe Holding

77815173
66736781

2020
2016

Einthovenpad
41 12
Molengraaffsingel

Rotterdam
Delft

Specialistische
zakelijke diensten
Industrie

Agility
InfiniteScales
Acres

68667183
64759563

2017
2015

Heemraadssingel
Oude Delft 128 190 B

Rotterdam
Delft

Informatie
Informatieen
en communicatie
communicatie

Ai
Lab One Network
Influentials

77259920
62101986

2020
2014

Wilhelmina
Van
35
Stationsplein
45Pruisenwg
Unit E1.156

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
communicatie
Verhuur enen
overige
zakelijke diensten

Aidecision
Infracore Company

78652871
63898349

2020
2015

Baljuwstraat
Oostdijk 25 69

Rotterdam
Rotterdam

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Innatera Nanosystems
Aidinnov

72612169
75501325

2018
2019

Mekelweg
4 Tud-Ewi-Cas 7
Hendrik
Zwaardecroonstraat

Delft
s-Gravenhage

Specialistische
zakelijke diensten
Financiële
instellingen

Inpedio
Aidx
Medical

65456904
74225146

2016
2019

Mauritskade
Polakweg
10 45 B

s-Gravenhage
Rijswijk

Financiële instellingen
Industrie

Involtum
Aimy

34291491
61166774

2015
2014

Hofplein 20 25
Noorderlicht

Rotterdam
Dordrecht

Financiële instellingen
Informatie
en communicatie

Isuna
Airdropalert

77631692
72012544

2020
2018

Pijnboomstraat 86
Essenburgstraat
31 B 02

s-Gravenhage
Rotterdam

Groot- en detailhandel
Specialistische
zakelijke diensten

J&S Watch Group
Airtrotter

70593671
68861311

2018
2017

Laan Van Zuid Hoorn
Staalmeesterstraat
2 60

Rijswijk
Delft

Groot- en detailhandel
Specialistische
zakelijke diensten

Jacksavior
Allero
Therapeutics

61172006
74606239

2014
2019

Aronskelkstraat
Marconistraat
16121

Rotterdam
Rotterdam

Financiële instellingen
Specialistische
zakelijke diensten

Jedlix
Alpha.One

64589897
63788918

2015

Stationsplein
45 Weena
D1.1452
Weena
250 Geb.

Rotterdam
Rotterdam

Informatie en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Juke Nederland
Amber
Implants

67479766
65089545

2016

Wilhelminakade 16110
Molengraaffsingel

Rotterdam
Delft

Informatie en communicatie
Industrie

Jumba
Ambition4Clients

64686515
73412708

2015
2018

Informaticalaan
Schiemond
20 5

Delft
Rotterdam

Specialistischezakelijke
zakelijkediensten
diensten
Specialistische

Just Stay Apartments
Andrupos

60088508
67305512

2014
2016

SchiedamseVan
VestPruisenweg
154 Kantoor
303
Wilhelmina
104

Rotterdam
s-Gravenhage

Verhuur en handel van onroerend goed
Industrie

Justice42
Angel
Academy

68562977
67403484

2017
2016

Binckhorstlaan
C0.06
Schiedamse
Vest36154

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie en communicatie
Onderwijs

Juuve
Carsharing
ANS
Delft

67083552
63644088

2016
2015

Stationsplein 45 (A4.004)
Molengraaffsingel
12

Rotterdam
Delft

Informatieinstellingen
en communicatie
Financiële

Kaminari Medical
Anything
Connected

75714302
70361622

2019
2017

Marconistraat 16 12
Molengraaffsingel

Rotterdam
Delft

Specialistische
zakelijke diensten
Financiële
instellingen

Karbonik
Aplynk

62503480
68113536

2015
2017

Mullerkade
391
Oude
Middenweg
17

Rotterdam
s-Gravenhage

Groot- en en
detailhandel
Informatie
communicatie

Keyvalley
Apolix

74531107
75820706

2015
2019

Witte De Withstraat
84 A 02
Westersingel
94

Rotterdam
Rotterdam

Informatie en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Kindow
Appixoft

67216714
61775967

2016
2014

Molengraaffsingel
10
Taxushout
16

Delft
Barendrecht

Industrie en communicatie
Informatie

Kinfill

75337592

2019

Sonarstraat 12

Capelle aan den IJssel

Industrie

Kitepower

70854688

2018

Kluyverweg 1

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Kpn Security

66813638

2016

Delftechpark 35 -37

Delft

Financiële instellingen

Kumbaya

73417793

2018

Wilhelmina Van Pruisenwg 35

s-Gravenhage

Verhuur en overige zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Kycos

72849150

2018

Boezemkade 355

Rotterdam

Labs31

69340366

2017

Van Nelleweg 1 Entree 3, Ko

Rotterdam

Industrie

Leadinfo

78116643

2017

Rivium Quadrant 141

Capelle aan den IJssel

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Lessonup

64760006

2015

Saturnusstraat 14

s-Gravenhage

Levitas

64308111

2015

Arthur Van Schendelplein 16

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Lexiq

66217342

2016

Schiekade 189 Kamernummer

Rotterdam

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Ligalli

59768223

2014

Koninginnegracht 33

s-Gravenhage

Lightning Video Editors

64899632

2016

Stationsplein 45 Unit A4.004

Rotterdam

Informatie en communicatie

Liquit

64055787

2015

Adriaan V Bleijenburgstr 25

Dordrecht

Informatie en communicatie

Rotterdam

Localie

75487837

2019

Stationsplein 45 A4.004

Locasoft

69375798

2017

Jan Pietersz. Coenstraat 7 5402 Cowork
s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Locomotive Workshop Rotterdam

71639268

2018

Sjelikowstraat 8

Rotterdam

Industrie

Lumos Development

72604425

2018

Rijswijkse Landingslaan 302

s-Gravenhage

Specialistische zakelijke diensten

Luuno

78017068

2020

Clara Van Sparwoudestr 92

Delft

Industrie

Mainblades Inspections

68523777

2017

Taco Scheltemastraat 5

s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Maketek Operations

72117931

2018

Spijkermakersstraat 97 A

s-Gravenhage

Manometric

68457731

2017

Molengraaffsingel 12

Delft

Financiële instellingen

Marine Performance Systems

72798084

2018

Galileistraat 32 F

Rotterdam

Groot- en detailhandel
Informatie en communicatie

Maritime Medical Applications

63519585

2015

Brielselaan 85

Rotterdam

Mavisoft

71465324

2018

Veerkade 15

Rotterdam

Informatie en communicatie

Mcnetiq

60460784

2014

Klinknagelstraat 2

Rotterdam

Verhuur en overige zakelijke diensten

Meatable

71904255

2018

Alexander Fleminglaan 1 Beijerinck C Delft

Medical-x

63866722

2015

Schiedamsedijk 77

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Medicine For Business

77721527

2020

Obrechtstraat 355

s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten

Meds2Go Travel

67901913

2017

Wilhelmina Van Pruisenwg 35

s-Gravenhage

Medvice Enterprises

75265958

2019

Molengraaffsingel 12

Delft

Informatie en communicatie

Meetstories

78058562

2020

Marconistraat 16

Rotterdam

Informatie en communicatie

Meri Body

71679871

2018

Duinvallei 136

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Merkleteq

71912924

2018

Goudsesingel 130

Rotterdam

Informatie en communicatie

53

Naam
24/7
Lasersnijden
Merlin
Software

KVK
Oprichtingsjaar
72408006
62652214 2018
2015

Adres
Weteringweg
3 153
Koraalrood

Plaats
Pijnacker-Nootdorp
Zoetermeer

SBI
Industrie
Informatie en communicatie

3Webapps
Metropolder Company

61834890
69637628 2014
2017

Regulusweg
5
Maasboulevard
100

s-Gravenhage
Rotterdam

Groot-Specialistische
en detailhandel
zakelijke diensten

50Dus
Mgaubel

71527907
62548549 2018
2015

Hankweg
39 5
Gieterijweg

Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam

Verhuur
en overige zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Abegaill
Miguide

68578628
71599193 2017
2018

Overwegwachter
4
Parklaan 8

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
Gezondheidsendiensten
welzijnszorg

Acodeit
Mijn Pensioen Dashboard

68884338
65571274 2017
2016

Palairetstraat
14
Mathenesserlaan
415 B

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
en communicatie
Informatie
en communicatie

Addoptics
Milton Medical Innovations
Adelee
Mmox
Adjuvo Motion
Mobile Lending
Aemeyo
Mobiwallet
Aenarete
Mobytron
Afrisight
Momo Medical
Agilenow
Montr
Agility Scales
Moorspots
Ai Lab One
My Chemical Monitoring
Aidecision
Naq Cyber
Aidinnov
Nearfield Instruments
Aidx Medical
Nerd Jar
Aimy
Next Ocean
Airdropalert
Nocto International
Airtrotter

72567678
66013275
75568314
63930072
63067927
77839501
78315751
63781883
64343677
62391151
71698515
68346832
77815173
62894374
68667183
71939709
77259920
62605062
78652871
75310368
75501325
65040007
74225146
80257437
61166774
66450667
72012544
67722148
68861311

Maasboulevard
100
Rotterdam
Specialistische
zakelijke
diensten
Amperestraat
214
Leidschendam-Voorburg
Specialistische
zakelijke
diensten
Sint-Jobsweg 30 Z
Rotterdam
Financiële instellingen
Binckhorstlaan 36 M441
s-Gravenhage
Informatie en communicatie
Molengraaffsingel 12
Delft
Specialistische zakelijke diensten
Stationsplein 45 A 4.004
Rotterdam
Informatie en communicatie
Leharstraat 178
Capelle aan den IJssel
Informatie en communicatie
Prinses Margrietplantsoen 33
s-Gravenhage
Financiële instellingen
Calandkade 55
s-Gravenhage
Informatie en communicatie
Anna Van Hannoverstraat 4 H0 En I0 s-Gravenhage
Cultuur, sport en recreatie
Marconistraat 16
Rotterdam
Specialistische zakelijke diensten
Molengraaffsingel 12
Delft
Groot- en detailhandel
Einthovenpad 41
Rotterdam
Specialistische zakelijke diensten
Anna Van Hannoverstraat 4 F1.02
s-Gravenhage
Financiële instellingen
Heemraadssingel 190 B
Rotterdam
Informatie en communicatie
Spieringsweteringweg 2
Rijswijk
Informatie en communicatie
Wilhelmina Van Pruisenwg 35
s-Gravenhage
Informatie en communicatie
Van Der Takstraat 8
Rotterdam
Informatie en communicatie
Baljuwstraat 69
Rotterdam
Informatie en communicatie
Vlamingstraat 4
Zoetermeer
Financiële instellingen
Hendrik Zwaardecroonstraat 7
s-Gravenhage
Financiële instellingen
Vareseweg 5
Rotterdam
Specialistische zakelijke diensten
Polakweg 10
Rijswijk
Industrie
Martinus Nijhofflaan 11 H
Delft
Groot- en detailhandel
Noorderlicht 25
Dordrecht
Informatie en communicatie
Paardenmarkt 1
Delft
Specialistische zakelijke diensten
Essenburgstraat 31 B 02
Rotterdam
Specialistische zakelijke diensten
Churchillplein 44
Informatie
en communicatie
Staalmeesterstraat
2
DelftRotterdam
Specialistische
zakelijke
diensten

Noscura
Allero
Therapeutics

64561208 2019
2015
74606239

Barbarasteeg
Marconistraat
16 5

Delft
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Notilyze
Alpha.One

67514332 2015
2016
63788918

Stationsplein
45 A4.004
Weena
250 Geb. Weena
2

Rotterdam
Rotterdam

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke
diensten

Nowi Energy
Amber
Implants

66735726 2016
2016
65089545

Molengraaffsingel
Molengraaffsingel
10 10

DelftDelft

Industrie
Industrie

Nurtio Technologies
Ambition4Clients

71504230 2018
2018
73412708

Molengraaffsingel
12
Schiemond
20

Delft
Rotterdam

Groot- en
detailhandel
Specialistische
zakelijke
diensten

Obeyo
Andrupos

75119153 2016
2019
67305512

Stationsplein
45 Unit E1.156
Wilhelmina
Van Pruisenweg
104

Rotterdam
s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Industrie

Angel
Ockel Academy
Computers

67403484
66388880 2016
2016

Schiedamse
Vest15
154
Orionstraat

Rotterdam
s-Gravenhage

Onderwijs
Informatie en communicatie

ANS
Delft
Ockyz

63644088
63778319 2015
2015

Molengraaffsingel
Ligusterbaan 1 12

DelftCapelle aan den IJsselFinanciële
instellingen
Grooten detailhandel

Anything
Connected
Offcourse
Studio

70361622
74991264 2017
2019

Molengraaffsingel
Looiershof 32 12

DelftRotterdam

Financiële
instellingen
Informatie
en communicatie

Aplynk
Officevitae

68113536
67473652 2017
2016

Oude
17 1
VanMiddenweg
Der Burghweg

s-Gravenhage
Delft

Informatie
en communicatie
Informatie
en communicatie

Apolix
Offshore Wind Logistics

75820706
65870441 2019
2016

Westersingel
94
Scheepmakershaven
64

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
Vervoer en
opslagdiensten

Appixoft
Okuna

61775967
71851569 2014
2018

Taxushout
16
Bagijnestraat
25

Barendrecht
s-Gravenhage

Informatie
en communicatie
Informatie
en communicatie

2018
2016
2019
2015
2015
2020
2020
2015
2015
2015
2018
2017
2020
2015
2017
2018
2020
2015
2020
2019
2019
2016
2019
2020
2014
2016
2018
2017
2017

Oldschool Gangsters

78256739

2020

Zuider Kerkedijk 208

Rotterdam

Horeca

Optecs

74203991

2019

Robert Baeldestraat 137

Rotterdam

Informatie en communicatie

Orange Quantum Systems Operational
78254299

2020

Vermeerstraat 19

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Orbit Games

66250285

2016

Frederik Matthesstraat 45

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Orchest Software

77757610

2020

Westplein 12

Rotterdam

Informatie en communicatie

Otflow

67048188

2016

Van Beethovensingel 11

Barendrecht

Industrie
Specialistische zakelijke diensten

Otree

77443470

2020

Weenapad 31

Rotterdam

Outplacementonline

75924161

2019

'S-Gravenweg 431

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Ovevo

61169617

2014

Van Oestendestraat 37 D

Rotterdam

Informatie en communicatie

Owtcome

77272072

2020

Sadeestraat 22 A

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

P.Xel Digital Agency

74320165

2019

Herman Gorterplaats 177

Capelle aan den IJssel

Informatie en communicatie
Verhuur en overige zakelijke diensten

Paperless Assessment

63874636

2015

Saturnusstraat 60 Unit 17

s-Gravenhage

Parapy

65859812

2016

Molengraaffsingel 12

Delft

Financiële instellingen

Part-Up

62078666

2014

s-Gravenhage

Specialistische zakelijke diensten

Delft

Specialistische zakelijke diensten

PATS Indoor Drone Solutions

77054628

2020

Louise Henriëttestraat 3
Kluyverweg 1 Office 13.12

Payless Events

70539472

2018

De Groene Haven 218

Delft

Informatie en communicatie

Pearltect

65934695

2016

Marconistraat 16

Rotterdam

Financiële instellingen
Informatie en communicatie

Peeeks

63106698

2015

Hofplein 20

Rotterdam

Pentar

66012651

2016

Prinses Margrietplantsoen 29

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Physee Group

61486183

2014

Van Mourik Broekmanweg 4

Delft

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Plainwater

69720894

2017

Binckhorstlaan 36 M520

s-Gravenhage

Playgroundvr

73105538

2018

Vierambachtsstraat 100 02

Rotterdam

Informatie en communicatie

PNGK

71571531

2018

Zwaerdecroonstraat 46 B 02

s-Gravenhage

Bouwnijverheid
Informatie en communicatie

Polariks

68420692

2017

Spaarneplein 2

s-Gravenhage

Polytential

65969871

2016

Molengraaffsingel 12

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Praxa Sense

71555048

2018

Molengraaffsingel 12

Delft

Industrie
Informatie en communicatie

Preppr

72702400

2018

Max Euwelaan 29 Unit 1.24

Rotterdam

Prime Automation

69949913

2017

Jan Pietersz. Coenstraat 7

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Prodalim Holland

73558990

2019

Vierhavensstraat 30

Rotterdam

Groot- en detailhandel

Capelle aan den IJssel

Groot- en detailhandel

Project Cece

73906077

2015

Project Ipsilon

69011850

2017

Puccinistraat 1
Marconistraat 16 11E Verdiepi

Rotterdam

Gezondheids- en welzijnszorg

Promodomo

71992375

2018

Buitenom 259

Zoetermeer

Informatie en communicatie

Pure Ip European Services

77672844

2020

Posthoornstraat 17

Rotterdam

Verhuur en overige zakelijke diensten

Qblox

72525053

2018

Lorentzweg 1

Delft

Specialistische zakelijke diensten

54

Naam
Qdepq
Systems
24/7
Lasersnijden

KVK
Oprichtingsjaar
62098861 2018
2014
72408006

Adres
Rotterdamseweg
402 P
Weteringweg
3

Plaats
Delft
Pijnacker-Nootdorp

SBI
Industrie
Industrie

3Webapps
Qlayers

61834890
69486549 2014
2017

Regulusweg
5
Rotterdamseweg
382 C

s-Gravenhage
Delft

Grooten detailhandel
Industrie

50Dus
Qlikchain International

71527907
71269339

2018
2018

Hankweg
3920
Parkstraat

Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam

Verhuur
en overige
zakelijke diensten
Informatie
en communicatie

Abegaill
Qti Equipment

68578628
80210457

2017
2020

Overwegwachter
Keenstraat 46 4

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijkezakelijke
diensten
Verhuur en overige
diensten

Acodeit
Qualinx

68884338
62571591

2017
2015

Palairetstraat
Delftechpark14
11

s-Gravenhage
Delft

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Addoptics
Queal

72567678
64524981

2018
2014

Maasboulevard
100
Stationsplein 45
A4.004

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke diensten
Industrie

Adelee
Raccoon Serious Games

75568314
74693395

2019
2019

Sint-Jobsweg
30Unit
Z Z25
Schieweg 15 D

Rotterdam
Delft

Financiële
instellingen
Industrie

Adjuvo
Raelize Motion

63067927
78549477

2015
2020

Molengraaffsingel
Stadhoudersweg 12
108 D

Delft
Rotterdam

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Aemeyo
Ramlab

78315751
65307518

2020
2016

Leharstraat
178
Scheepsbouwweg
8 F06

Capelle
aan den IJssel
Rotterdam

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Aenarete
Ranaworks

64343677
70049408 2015
2017

Calandkade
55
Rivium Quadrant
75

s-Gravenhage
Capelle aan den IJssel

Informatie
en communicatie
Bouwnijverheid

Afrisight
Ranmarine Technology

71698515
65812441

2018
2016

Marconistraat
16
Galileistraat 15

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Agilenow
Realpars

77815173
73189162

2020
2018

Einthovenpad
Marconistraat41
16

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Agility
Scales
Reboocon
Bionics

68667183
66526361

2017
2016

Heemraadssingel
Rotterdamseweg190
386BB 1

Rotterdam
Delft

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Ai
Lab One Accelerator
Recruitment
Aidecision
Recruitsos

77259920
72524499
78652871
73786411

2020
2018
2020
2019

Wilhelmina
Van Pruisenwg
35
Goudsesingel
80
Baljuwstraat
Ruigenhoek69
90

s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Informatie
Verhuur en
en communicatie
overige zakelijke diensten
Informatie
Verhuur en
en communicatie
overige zakelijke diensten

Aidinnov
Red-Bag

75501325
73021806

2019
2018

Hendrik
Zwaardecroonstraat
7
Klinknagelstraat
2

s-Gravenhage
Rotterdam

Financiële
instellingen
Informatie
en communicatie

Aidx
RekallMedical
Games

74225146
72617071

2019
2018

Polakweg
10
Van Der Dussenstraat
7A

Rijswijk
Rotterdam

Industrie
Informatie en communicatie

Aimy
Relive
Airdropalert
Robovalley

61166774
67325718
72012544
68102976

2014
2016
2018
2017

Noorderlicht
Stationsplein2545 D2.130
Essenburgstraat
Julianalaan 67 A31 B 02

Dordrecht
Rotterdam
Rotterdam
Delft

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie
Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Airtrotter
Rockstock
Allero
RocsysTherapeutics

68861311
62468642 2017
2016
74606239
74482343 2019
2019
63788918
2015
64921247 2014
65089545 2016
74831674
2019
73412708
2018
62043935 2014
67305512
2016
65776429
2016
67403484 2016
59757078
2014
63644088 2015
63662728 2015
70361622
2017
67256147
2016
68113536
2017
65497414
2016
75820706
2019
64128601 2015
61775967
2014
64225704 2015

Staalmeesterstraat
Baarlandhof 26 2
Marconistraat
16A
Julianalaan 67

Delft
Rotterdam
Rotterdam
Delft

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Weena 250 Geb. Weena 2
Bleiswijkseweg 37 F
Molengraaffsingel 10
Saturnusstraat 14
Schiemond 20
Weissenbruchstraat 48
Wilhelmina Van Pruisenweg 104
Marconistraat 16
Schiedamse Vest 154
Rivium Westlaan 19 Gebouw D
Molengraaffsingel 12
Joseph Ledelstraat 80
Molengraaffsingel 12
Waldorpstraat 299 A
Oude Middenweg 17
Molengraaffsingel 12
Westersingel 94
Julianalaan 67 A
Taxushout 16
Molengraaffsingel 12

Rotterdam
Specialistische zakelijke diensten
Zoetermeer
Informatie en communicatie
Delft
Industrie
s-Gravenhage
Informatie en communicatie
Rotterdam
Specialistische zakelijke diensten
s-Gravenhage
Informatie en communicatie
s-Gravenhage
Industrie
Rotterdam
Informatie en communicatie
Rotterdam
Onderwijs
Capelle aan den IJssel
Specialistische zakelijke diensten
Delft
Financiële instellingen
Leidschendam-Voorburg Onderwijs
Delft
Financiële instellingen
s-Gravenhage
Groot- en detailhandel
s-Gravenhage
Informatie en communicatie
Delft
Industrie
Rotterdam
Specialistische zakelijke diensten
Delft
Specialistische zakelijke diensten
Barendrecht
Informatie en communicatie
Delft
Specialistische zakelijke diensten

Alpha.One
Rosterbuster
Amber Implants
Roundsense
Ambition4Clients
Saf Visual
Andrupos
Sailrouter
Angel Academy
Salesguide
ANS Delft
Saltrex
Anything Connected
Scoopexpert
Aplynk
Scoozy
Apolix
Sd-Insights
Appixoft
Seastate5

Securityhive

73033502

2018

Weena 784

Rotterdam

Informatie en communicatie

Sensar

71084401

2018

Olof Palmestraat 14

Delft

Financiële instellingen
Gezondheids- en welzijnszorg

Senseglove

63119986

2015

Molengraaffsingel 12

Delft

Sensius

63034522

2015

Marconistraat 16 18Th Floor S

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Sherlok Machine Learning

69884099

2017

Leeuweriklaan 23

Rotterdam

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Shipright

75544407

2019

Bierstraat 123 Unit C

Rotterdam

Shm Next

72675020

2018

Molengraaffsingel 12 Kamer Bo.02

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Shopsuite

68638698

2017

Bomkade 3

Dordrecht

Informatie en communicatie
Cultuur, sport en recreatie

Showbird Nederland

67472575

2016

Laan Van Vredenoord 25

Rijswijk

Shypple

66593972

2016

Vasteland 100

Rotterdam

Informatie en communicatie

Sierra Organic

80260217

2020

Posthoornstraat 17

Rotterdam

Groot- en detailhandel
Informatie en communicatie

Sim-Ci

67961843

2017

Anna Van Hannoverstraat 4

s-Gravenhage

Sketchdrive

61703931

2014

De Constant Rebecquepln 20 B

Rijswijk

Overige dienstverlening

Skoon Energy

70507813

2017

Weena 690

Rotterdam

Verhuur en overige zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten

Skyecho

69017883

2015

Tuinstraat 12

Delft

Slam Ortho

70105200

2017

Molengraaffsingel 12

Delft

Industrie

Smart-Ship

74479431

2019

Molengraaffsingel 12

Delft

Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten

Sobolt

67363571

2016

Weena 594

Rotterdam

Solar Monkey

64301400

2015

Wilhelmina Van Pruisenwg 35

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Solho

69489483

2017

Molengraaffsingel 12

Delft

Energievoorziening
Specialistische zakelijke diensten

Solving Matters

69558671

2017

Van Aerssenlaan 22

Rotterdam

Solvoz

77553136

2020

Fluwelen Burgwal 58 3Th Floor

s-Gravenhage

Industrie

Somnox

67150179

2016

Stationsplein 45 Unit A4.004

Rotterdam

Industrie
Gezondheids- en welzijnszorg

Sonovr

66083877

2016

Monsterseweg 15 A

s-Gravenhage

Source Of The Nile Coffee

80386156

2020

Van Wouwstraat 3

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Spaceship

65608585

2016

Helene Swarthstraat 29 C

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Speac

76180735

2019

Wilhelminakade 173

Rotterdam

Speaksee

70051224

2017

Westblaak 7 F Unit 2 & 3

Rotterdam

Industrie

Spectral Industries

60235772

2014

Olof Palmestraat 14

Delft

Industrie
Specialistische zakelijke diensten

Spheremall

65892208

2016

Hofplein 20 Kantoor 17.2

Rotterdam

Spireaux

68233612

2016

Maasboulevard 100

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Spore.Bi

62190121

2014

Molengraaffsingel 12

Delft

Informatie en communicatie

Sposea

65075471

2015

Handelskade 68

Rijswijk

Specialistische zakelijke diensten

55

Naam
Spredle
24/7
Lasersnijden

KVK
Oprichtingsjaar
67990827 2018
2017
72408006

Adres
Rivium Quadrant
143
Weteringweg
3

Plaats
Capelle aan den IJssel
Pijnacker-Nootdorp

SBI
Informatie en communicatie
Industrie

3Webapps
Squeezely

61834890
66994292 2014
2016

Regulusweg
5 24 A
Visseringlaan

s-Gravenhage
s-Gravenhage

Grooten detailhandel
Informatie
en communicatie

50Dus
Stadsgas

71527907
67974023

2018
2017

Hankweg
Keileweg39
65

Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam

Verhuur
zakelijke diensten
Groot-enenoverige
detailhandel

Abegaill
Staffyou

68578628
65425154

2017
2016

Overwegwachter
4
Slaak 6

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijkezakelijke
diensten
Verhuur en overige
diensten

Acodeit
Standby Solutions

68884338
64676447 2017
2015

Palairetstraat
Hofplein 20 14

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie

Addoptics
Start.Me

72567678
59891122

Maasboulevard
10016
Waalsdorperweg

Rotterdam
s-Gravenhage

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Adelee
Stay Bold

75568314
66620929 2019
2016

Sint-Jobsweg
Z
Groenendaal 30
309

Rotterdam
Rotterdam

Financiële
instellingen
Informatie
en communicatie

Adjuvo
Motion
Stil

63067927
69286671

2015
2017

Molengraaffsingel
Molengraaffsingel1212

Delft
Delft

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Aemeyo
Storedenergy

78315751
66013658

2020
2016

Leharstraat
178 15
Van Heekstraat

Capelle
aan den IJssel
Schiedam

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Aenarete
Summerheat Group

64343677
74446266 2015
2019

Calandkade
55 100
Maasboulevard

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
Industrieen communicatie

Afrisight
Sumx

71698515
73542083

Marconistraat
16 154
Schiedamse Vest

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Agilenow
Superbra

77815173
66824915 2020
2016

Einthovenpad
41
Zwaanshals 274

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke diensten
Groot- en detailhandel

Agility
Scales
Supersola

68667183
68162081

2017
2017

Heemraadssingel
190
B H.0.08
Binckhorstlaan 36
Unit

Rotterdam
s-Gravenhage

Informatie
endetailhandel
communicatie
Groot- en

Ai
Lab One
Surence
Aidecision
Surge-On Medical

77259920
59755156
78652871
63571463

2020
2014
2020
2015

Wilhelmina
Van 186
Pruisenwg 35
Ringvaartweg
Baljuwstraat
69
Rotterdamseweg
183 C

s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
Delft

Informatie
eninstellingen
communicatie
Financiële
Informatie
Industrieen communicatie

Aidinnov
Surguide

75501325
71430245

2019
2018

Hendrik
Zwaardecroonstraat
7
Marconistraat
16

s-Gravenhage
Rotterdam

Financiële
instellingen
Industrie

Aidx
Medical
Sweek

74225146
64268853 2019
2015

Polakweg
10 33
Delftsestraat

Rijswijk
Rotterdam

Industrie
Onderwijs

Aimy
Synano
Airdropalert
Tastybox

61166774
68014139 2014
2017
72012544
69220182 2018
2017
68861311
64677486 2017
2015

Noorderlicht
25
Molengraaffsingel
12
Essenburgstraat
31 B 02
Weena 21 D

Dordrecht
Delft
Rotterdam
Rotterdam

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten
Specialistische
zakelijke diensten
Horeca

Staalmeesterstraat
2 E1.155
Stationsplein 45 Unit
Marconistraat
Jufferkade 5 16

Delft
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie
Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Weena 250 Geb. Weena 2
Stationsplein 45 A4.004
Molengraaffsingel 10
Rivium Boulevard 301
Schiemond 20
Van Nelleweg 1 Koffie 2127
Wilhelmina Van Pruisenweg 104
Klinknagelstraat 2 Unit Nummer:
Schiedamse Vest 154
Rochussenstraat 175 B
Molengraaffsingel 12
Anna Van Hannoverstraat 4
Molengraaffsingel 12
Oostmadeweg 9
Oude Middenweg 17
Veursestraatweg 19
Westersingel 94
Van Cittersstraat 29 A 02
Taxushout 16
Juliana van Stolberglaan 10

Rotterdam
Rotterdam
Delft
Capelle aan den IJssel
Rotterdam
Rotterdam
s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Delft
s-Gravenhage
Delft
s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
Rotterdam
Rotterdam
Barendrecht
s-Gravenhage

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Industrie
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Industrie
Specialistische zakelijke diensten
Onderwijs
Specialistische zakelijke diensten
Financiële instellingen
Specialistische zakelijke diensten
Financiële instellingen
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Specialistische zakelijke diensten

Airtrotter
Teamtelefoon
Allero
Therapeutics
Tecdesign

2018
2014

2018
2018

Alpha.One
Technotitia
Amber Implants
Tentacles Innovation
Ambition4Clients
Teqplay
Andrupos
Tetrahedron
Angel Academy
The Future Mobility Network
ANS Delft
The Hague Tech
Anything Connected
The Hungry Monkey
Aplynk
The Impacters
Apolix
The New Raw
Appixoft
The Next Green Thing

74606239
78031427
63788918
76183262
65089545
64594831
73412708
61880213
67305512
73016608
67403484
67620515
63644088
67259561
70361622
80403360
68113536
77174593
75820706
65741188
61775967
69029024

2019
2020
2015
2019
2016
2015
2018
2014
2016
2018
2016
2016
2015
2016
2017
2020
2017
2020
2019
2016
2014
2017

The Real Eventx Founders

72745630

2018

Stationsplein 45 4E Verdiepin

Rotterdam

Tiamet Technologies

61631914

2014

Marconistraat 16

Rotterdam

Tibbaa

60568100

2014

Stadionweg 41 A

Rotterdam

Verhuur en overige zakelijke diensten

Tiiwee

64115224

2015

Olof Palmeborg 190

Schiedam

Groot- en detailhandel
Informatie en communicatie

Specialistische zakelijke diensten

Industrie

Tiledmedia

68047304

2017

Mecklenburglaan 25

Rotterdam

Tintep

65062183

2016

Koraalrood 153

Zoetermeer

Informatie en communicatie

Toblockchain

68107919

2017

Octavio Pazlaan 6

s-Gravenhage

Overige dienstverlening
Verhuur en overige zakelijke diensten

Topshore

72629762

2018

Sluisjesdijk 155

Rotterdam

Totaal Digitaal

78114659

2020

Doklaan 81 E

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Total Mayhem Games

68908318

2017

Schiehavenkade 192 Verdieping 7

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie

Tracefy

66322642

2016

Hooikade 13

Delft

Twee Flippers

74264311

2019

Claes De Vrieselaan 87 B

Rotterdam

Verhuur en handel van onroerend goed

Tykn

58249850

2017

Saturnusstraat 14

s-Gravenhage

Informatie en communicatie
Informatie en communicatie

Tykn

68905440

2017

Saturnusstraat 14 Unit 4.05

s-Gravenhage

Uglobally

70311862

2017

Vlamingstraat 4

Zoetermeer

Specialistische zakelijke diensten

Umedwings Netherlands

77992393

2020

Radonstraat 28

Zoetermeer

Groot- en detailhandel

Uni-Life

77673255

2020

Botersloot 347

Rotterdam

Informatie en communicatie

Universal Right

69113505

2017

Stationsplein 45 Uni A4.002

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Unplug Technology

77047532

2020

Doelenstraat 95

Delft

Groot- en detailhandel

Uprax Operations

76530574

2019

Molengraaffsingel 12

Delft

Industrie

Leidschendam-Voorburg Specialistische zakelijke diensten

Urbandine

74542834

2019

Wilhelmina Van Pruisenwg 104

Usportfor

72340738

2018

Willebrordusstraat 8

Rotterdam

Industrie

Uturn

66919851

2016

Marconistraat 16

Rotterdam

Financiële instellingen

Uv Smart

69786194

2017

Olof Palmestraat 16

Delft

Specialistische zakelijke diensten

Vakanties.nl

69164967

2017

Schiedamse Vest 154

Rotterdam

Verhuur en overige zakelijke diensten

Valicare

70248354

2017

Regulusweg 11

Leidschendam-Voorburg Industrie

Vanboven Drones

74109502

2019

Lulofsstraat 55 Unit 53

s-Gravenhage

Veggihap

73322539

2018

Marconistraat 16

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten
Industrie

Vertigo Technologies

68666640

2017

Mekelweg 4

Delft

Industrie
Overige dienstverlening

Viatim

65431677

2016

Vlaardingweg 62

Rotterdam

Vibes Technology

65463838

2016

Molengraaffsingel 14

Delft

Groot- en detailhandel

Vibrant Foods

78739713

2020

Hofplein 20

Rotterdam

Vervoer en opslag

Virtual Vaults Nederland

61213985

2014

K.P. Van Der Mandelelaan 60

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

56

Naam
VisualLasersnijden
Contracts
24/7

KVK
Oprichtingsjaar
68692110 2018
2017
72408006

Adres
Westerbaenstraat
248
Weteringweg
3

Plaats
s-Gravenhage
Pijnacker-Nootdorp

SBI
Financiële instellingen
Industrie

3Webapps
Vivefly

61834890
73415790

2014
2018

Regulusweg
5 22
Van Gijnstraat

s-Gravenhage
s-Gravenhage

Grooten detailhandel
Specialistische
zakelijke diensten

50Dus
Volareo

71527907
70930058

2018
2018

Hankweg
39 45 Unit A4.004
Stationsplein

Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam

Verhuur
zakelijke diensten
Groot-enenoverige
detailhandel

Abegaill
Volto Labs

68578628
61336343

2017
2014

Overwegwachter
4
Wilhelmina Van Pruisenwg
104

Rotterdam
s-Gravenhage

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Acodeit
VR Composers

68884338
68481004 2017
2017

Palairetstraat
14 K 406
Schiekade 189

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
eninstellingen
communicatie
Financiële

Addoptics
Vsparticle

72567678
65630688

2018
2016

Maasboulevard
100 10 2De Verdiepi Rotterdam
Molengraaffsingel
Delft

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Adelee
Wakuli

75568314
77275942

2019
2020

Sint-Jobsweg
30 Z
Stationsweg 168

Rotterdam
s-Gravenhage

Financiële
instellingen
Informatie
en communicatie

Adjuvo
Motion
Warp Industries

63067927
68334516

2015
2017

Molengraaffsingel
Molengraaffsingel1212

Delft
Delft

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Aemeyo
We4Sea

78315751
65476417

2020
2016

Leharstraat
178
Schieweg 93

Capelle
Delft aan den IJssel

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Aenarete
Weave

64343677
66010306

2015
2016

Calandkade
55 78
Goudsesingel

s-Gravenhage
Rotterdam

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie

Afrisight
Webcart

71698515
68669526 2018
2017

Marconistraat
16
Westblaak 180

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
zakelijke
diensten
Specialistische
zakelijke
diensten

Agilenow
Werken Met .Net

77815173
78244218

2020
2020

Einthovenpad
41313
Wijnbrugstraat

Rotterdam
Rotterdam

Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie

Agility
WidgetScales
Brain

68667183
63463725

2017
2015

Heemraadssingel
Schiedamse Vest190
154B

Rotterdam
Rotterdam

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie

Ai
Lab One
X-Enterprise
Aidecision
Xaaloo

77259920
66998948 2020
2016
78652871
72762802 2020
2018

Wilhelmina
WilhelminaVan
VanPruisenwg
Pruisenwg35104
Baljuwstraat
Molenstraat69
18 A

s-Gravenhage
s-Gravenhage
Rotterdam
s-Gravenhage

Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten
Informatie
en communicatie
Specialistische
zakelijke diensten

Aidinnov
Xantara-It

75501325
61661376

2019
2014

Hendrik
Zwaardecroonstraat
7
Laan Van
Oversteen 2

s-Gravenhage
Rijswijk

Financiële
instellingen
Informatie
en communicatie

Aidx
XgearMedical

74225146
65870778

2019
2016

Polakweg
10 Van Pruisenwg 104
Wilhelmina

Rijswijk
s-Gravenhage

Industrie
Informatie en communicatie

Aimy
Xinaps
Airdropalert
Y The Wait

61166774
63458926
72012544
75287315

2014
2015
2018
2019

Airtrotter
Yachtcloud
Allero
Yapili Therapeutics
Alpha.One
Yazamtec
Amber Implants
Zepp.Solutions
Ambition4Clients
Zoi Meet
Andrupos
Zorgfiets
Angel Academy

68861311
59889829 2017
2014
74606239
66679125 2019
2016
63788918
2015
67830943 2017
65089545 2016
68331401
2017
73412708
2018
73586463
2019
67305512
2016
77436202
2020
67403484 2016

Noorderlicht
25
Dordrecht
Molengraaffsingel
12
Delft
Essenburgstraat
31 B 02
Rotterdam
Fascinatio Boulevard
562 Etage 3/Unit
Capelle aan den IJssel
Staalmeesterstraat
2 3521
Delft
Van Nelleweg 1 Unit
Rotterdam

ANS Delft

63644088

Anything Connected

70361622

Aplynk

Informatie
en en
communicatie
Informatie
communicatie
Specialistische
zakelijke diensten
Financiële instellingen
Specialistische
diensten
Informatie enzakelijke
communicatie
Specialistische
zakelijke diensten
Groot- en detailhandel

Marconistraat
16 67
Jacob Catsstraat
Weena 250 Geb. Weena 2
Saturnusstraat 14 Unit 4.18
Molengraaffsingel 10
Paardenmarkt 1
Schiemond 20
Stationsplein 45 A4.004
Wilhelmina Van Pruisenweg 104
Ferdinand Huyckburg 50
Schiedamse Vest 154

Rotterdam
s-Gravenhage
Rotterdam
s-Gravenhage
Delft
Delft
Rotterdam
Rotterdam
s-Gravenhage
Capelle aan den IJssel
Rotterdam

2015

Molengraaffsingel 12

Delft

Financiële instellingen

2017

Molengraaffsingel 12

Delft

Financiële instellingen

68113536

2017

Oude Middenweg 17

s-Gravenhage

Informatie en communicatie

Apolix

75820706

2019

Westersingel 94

Rotterdam

Specialistische zakelijke diensten

Appixoft

61775967

2014

Taxushout 16

Barendrecht

Informatie en communicatie

Specialistische zakelijke diensten
Financiële instellingen
Industrie
Specialistische zakelijke diensten
Specialistische zakelijke diensten
Informatie en communicatie
Industrie
Verhuur en overige zakelijke diensten
Onderwijs

