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 Hoe kunnen hindernissen worden weggenomen om meer start-ups te laten 

doorgroeien naar levensvatbare bedrijven die voor extra werk zorgen? 

 Welke barrières zijn er waardoor kennisintensieve start-ups in Nederland 

niet goed doorgroeien?

 Welke maatregelen kunnen worden genomen om doorgroei te stimuleren?
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Vraag van de Tweede Kamer aan de AWTI:



Nederland mist kansen omdat kennisintensieve 
start-ups onvoldoende doorgroeien tot scale-ups
 Groeiende kennisintensieve bedrijven zijn van vitaal belang

 Aanwakkeren van concurrentiekracht door ‘ontginnen’ nieuwe domeinen

 Ontwikkelen én verspreiden van oplossingen voor maatschappelijke problemen

 Start-up ecosysteem is verbeterd

 Beleidsaandacht verbeterd met financieringsinstrumenten, valorisatie-regelingen en 
Startupdelta/Techleap

 Amsterdam e.o. #3 in Europa en #12 wereldwijd volgens Startup Genome Ecosystem
Report 2020.

 Maar de doorgroei naar scale-ups nog niet goed genoeg

 Kennisintensieve start-ups groeien trager dan ‘gewone’ start-ups

 Werkgelegenheid en omzet van deze start-ups in Nederland blijft internationaal achter 
(o.a. ten opzichte van Frankrijk en Zwitserland)

 Minder tech scale-ups in NL dan in VS, VK en Israël



Analyse: de barrières
 O.a. studie voor AWTI door 

Erasmus Centre for

Entrepreneurship

Belangrijkste oorzaken 

van de trage doorgroei

Start-up

Onderliggende barrières

https://www.awti.nl/documenten/publicaties/2020/10/07/achtergrondstudie-knowledge-intensive-start-ups-in-the-netherlands-and-the-universities-entrepreneurial-ecosystems


Aanbevelingen (overzicht)
► Beter van start

3. Versterk de mix van vaardigheden in 
teams van kennisintensieve start-ups

4. Help kennisintensieve start-ups de 
ambitie hoog te houden

5. Zorg voor afspraken met kennis-
instellingen die perspectief op groei bieden

► Een betere doorgroei

1. Zorg voor duidelijkheid over de rol van 
kennisinstellingen

2. Kijk voorbij de regio voor doorgroei naar 
scale-ups

6. Verbeter de financieringsmarkt voor 
doorgroei van kennisintensieve start-ups



Aanbevelingen: beter van start

►kennis is de basis, maar ondernemerschap bepaalt succes

►maak ‘ondernemer in team’ voorwaarde bij hulp-regelingen

►faciliteer inhuren van buitenlands talent 

►maak uitbetalen in aandelen aantrekkelijker



Aanbevelingen: 
beter van start                een betere doorgroei

►zorg voor een modelovereenkomst over IE tussen  

kennisinstellingen en start-ups, waarbij de belangen 

van beide in balans zijn

►laat kennisinstelling geen stemhebbend belang nemen

►zorg dat er meer grote ‘pakketten’ aan financiering 

komen voor doorgroei naar scale-ups

►bevorder dat financiers beter zijn toegesneden op 

de situatie van kennisintensieve start-ups



Aanbevelingen: een betere doorgroei

►verduidelijk als TK het doel van valorisatie: streef 

naar maximale maatschappelijke impact op termijn

►ergo: richt steun start-up op max kans op doorgroei

►werk als parlement en regering aan nationale 

omgeving voor de doorgroei naar scale-ups...

►...die aansluit bij regionale start-up ecosystemen



Prins Willem-Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

T: 070-3110920

W: www.awti.nl

AWTI

► Het advies ‘Beter van start’ staat geagendeerd voor het 

notaoverleg ‘ruimtevaart en innovatie’ van 16 dec 2020

Discussie

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2020/10/07/advies-beter-van-start---de-sleutel-tot-doorgroei-van-kennisintensieve-start-ups

