
 

 
Innovatieve ondernemers moeten 
wel meer groeiambitie tonen  

Bedrijven, met name jonge startende ondernemingen, claimen veel moeite te hebben 
met het vinden van financiering van hun innovaties. In zijn nieuwste advies, Kapitale 
kansen – Slim geld voor ambitieuze ondernemers, zegt de Adviesraad voor het 
Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) dat ondernemers zelf ook meer ambitie 
kunnen tonen en niet te vlug naar anderen moeten wijzen. Daarnaast adviseert de 
AWT de overheid om haar beleid voor het reduceren van risico’s van investeren in 
innovatie te verruimen.  
 
Snelgroeiende innovatieve ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het lukt hen echter vaak moeilijk om 
privaat kapitaal aan te trekken. Dit geldt met name voor het overbruggen van de “vallei 
des doods”. Dat is de fase tussen de uitkomst van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en 
het op de markt brengen van een innovatief product. Banken en durfinvesteerders 
achten de risico’s van die stap vaak te groot om met geld over de brug te komen.  
 

Twee kanten  
‘Wij hebben geconstateerd dat je het probleem niet of nauwelijks aan de financiële 
sector kunt wijten’, zegt AWT-voorzitter Joop Sistermans. ‘Die maakt gewoon risico-
inschattingen. Voor goede plannen is er altijd geld te vinden. De oplossingen liggen dan 
ook vooral bij de ondernemers zelf en deels bij de overheid. Ons land heeft relatief 
weinig ondernemers met echte groeiambitie. Dat zou best mogen veranderen. De 
overheid zou dat kunnen stimuleren. Daarnaast zou de overheid meer kunnen doen om 
de risico’s van investeren in innovatie te beperken. Denk aan verruiming van bestaande 
‘revolving fund’-instrumenten, zoals de TechnoPartner SEED fondsen en het 
Innovatiekrediet. Betere communicatie over alle beschikbare instrumenten, zou daarbij 
nuttig zijn. De overheid zou ook meer innovatief onderzoek kunnen uitzetten bij 
bedrijven, via de Small Business Innovation Research (SBIR)-programma’s, en haar rol als 
launching customer kunnen intensiveren.’  
 

Aansluiting en vernieuwing  
De aanbevelingen van de AWT sluiten nauw aan bij actuele ontwikkelingen, en zijn op 
enkele punten echt vernieuwend. Het regeerakkoord en het nieuwe bedrijfslevenbeleid 
kondigen bijvoorbeeld een Innovatiefonds aan. Drie van de vijf aanbevelingen 
(verruiming limieten TechnoPartner SEED fondsen, oprichten van een dakfonds (fund of 
funds), uitbreiding Innovatiekrediet) passen hierbij. De overige twee aanbevelingen 
haken aan bij initiatieven waarover op Europees niveau momenteel druk wordt 
gesproken (uitbreiding van SBIR en innovatief inkopen naar heel Europa). De 
aanbeveling om ambitieus onder¬nemer¬¬schap te gaan bevorderen, is een nieuw 
gezichtspunt voor het beleid. De oplossing die met name wordt voorgesteld in het 
nieuwe bedrijfslevenbeleid is: meer geld via het Innovatiefonds en een nog te 
ontwikkelen ‘Actieplan jonge innovatieve ondernemers’. Volgens de AWT liggen er 
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“kapitale kansen” in het meer aandacht besteden aan de groeiambitie van 
ondernemers.  
 
Aanleiding voor dit advies  
Met het nieuwe advies geeft de AWT antwoord op de vraag van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: hoe kan, gegeven het groeiende belang 
van snelgroeiende innovatieve ondernemingen voor de economie en in het licht van de 
recente financiële en economische crisis, de toegang tot privaat (risico) kapitaal voor 
(snelgroeiende) innovatieve ondernemingen worden verbeterd? Bij de voorbereiding 
heeft de AWT gesproken met bijna vijftig deskundigen uit de financiële wereld, het 
overige bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid.  
 


