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1. Introductie
AcTI is de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (Academy of
Engineering). De vereniging representeert de top van Nederlandse ingenieurs en
toegepaste onderzoekers en zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten. De Academie heeft ten doel in een samenhangende visie
het maatschappelijk en politieke denken met betrekking tot wetenschap, technologie
en innovatie positief te beinvloeden. AcTI doet dit onder andere door zowel gevraagd
als ongevraagd advies uit te brengen over belangrijke beleidsvraagstukken.
Recentelijk heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een groot aantal instrumentaria geëvalueerd dat gericht is op het ondersteunen van innovatie en
het versterken van het bedrijfsleven. Het kabinet heeft ingezet op missiegedreven
innovatie waarbij de maatschappelijke uitdagingen van de overheid een veel prominentere plek krijgen in de bepaling waar zal worden geinvesteerd. De topsectoren
blijven bestaan maar zijn geherpositioneerd om de economische en maatschappelijke kansen van de maatschappelijke missies te grijpen.
In juni 2018 heeft AcTI een advies uitgebracht, getiteld Professionalisering van de
gouden driehoek. Hierin werd geconstateerd dat het kennis- en innovatie ecosysteem
onder druk staat. AcTI heeft geadviseerd dat het goede van het topsectorenbeleid
moet worden behouden: continuiteit is belangrijk. Tegelijkertijd constateerde AcTI
dat er weeffouten in het systeem zitten die moeten worden aangepakt. Ook ziet
AcTI kansen om het missiegedreven wetenschapsbeleid (NWA) aan te grijpen om
technologiebeleid (sleuteltechnologieën) en innovatie/industriebeleid (topsectoren)
beter met elkaar te verbinden. Het huidige instrumentarium en investeringsniveau
zijn nog onvoldoende toegerust om dit missiegedreven beleid handen en voeten te
geven.
Volgend op dit eerste AcTI-rapport is vanuit het ministerie van EZK een informeel
verzoek uitgegaan om specifieker naar de uitwerking van innovatie-instrumenten
op bedrijfsniveau te kijken. AcTI heeft ervoor gekozen zich specifiek te richten op
het creëren van meer, en het beter ondersteunen van kennisintensieve startups en
scale-ups. Dit is van essentieel belang gezien de cruciale rol van dergelijke bedrijven
voor de economie van morgen en voor hun uitzonderlijke vermogen om middels
disruptieve innovaties doorbraken te forceren die nodig zijn voor de maatschappelijke missies. Daarnaast richt AcTI zich in dit advies op het versterken van de
samenwerking tussen kennisinstellingen, startups en innovatief mkb.
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AcTI heeft ingezet op het identificeren van knelpunten bij de ontwikkeling en groei
van startups, scale-ups en overig klein mkb die zich richten op kennisintensieve
technologische innovatie. Daartoe is een commissie van deskundigen aangesteld.
De commissie bestond uit de volgende (AcTI)-leden:
• Jorrit Kuipers, CEO Green Dino, CEO robotTUNER, bestuurslid AcTI. Voorzitter
commissie
• Paul Vulto, CEO & Co-founder Mimetas
• Kees de Koning, Commissaris Innovation Quarter, Bestuurder Consualis
Consulting Group BV
• Marjolein Helder, Founder & CEO Plant-e
• Eric Claassen, CEO ViroNovative B.V., Hoogleraar ondernemerschap, Vrije
Universiteit Athena Instituut
Stuurgroep commissie:
• Robert Thijssen, Algemeen secretaris AcTI, Coördinator innovatie en ondernemerschap ministerie van Economische Zaken en Klimaat
• Linda van de Burgwal, Managing Partner FFUND , onderzoeker innovatie en
valorisatie bij Vrije Universiteit
Ervaringen zijn opgehaald van diverse AcTI-leden die actief zijn als starter, mkbondernemer of als investeerder, en daarmee vanuit de praktijk kennis hebben over de
werking van de instrumenten. Deze bevindingen en aanbevelingen zijn vervolgens
getoetst bij alle leden van AcTI en op basis daarvan aangescherpt. Specifieke opmerkingen die meer inzicht en/of gevoel geven bij de bevindingen en aanbevelingen
zijn – geanonimiseerd – weergegeven als quotes.
De volgende AcTI-leden hebben middels bilaterale gesprekken input geleverd:
• Jos Benschop, Senior Vice-President Technology ASML
• Lucas Noldus, Founder en CEO Noldus B.V.
• Carmen van Vilsteren, Director health bij TU/e, voorzitter bij e/MTIC board.
Boegbeeld topsector Life Sciences and Health
• Jochem Bossenbroek, Founder Ttopstart B.V., CEO Verdi Food, CEO Bunyavax
• Benno van Dongen, Senior Partner bij Roland Berger
• Eline Vrijland, Founder NightBalance, Partner Bluesparrows, Venture Partner
Thuja Capital
• Marc Hendrikse, CEO NTS-Group, Boegbeeld topsector HTSM

1.1 Leeswijzer en aanbevelingen
Hoofdstuk 2 van dit adviesrapport gaat in op de noden en uitdagingen voor het
creëren en vervolgens ondersteunen van innovatieve startups in hun vroegste
fase. AcTI adviseert om het starten van een innovatieve onderneming krachtig te
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bevorderen, ruimhartig te stimuleren en hen goed te positioneren voor de opschaling. Hiertoe adviseert AcTI om de huidige vroege fase lening om te zetten in een
subsidie In hoofdstuk 3 komt één van de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling
van een vroege-fase-startup aan bod: het aantrekken van een eerste grote klant. AcTI
adviseert om dit proces vanuit de overheid te bevorderen, door naast als overheid
zelf krachtiger als launching customer op te treden ook (inter)nationale bedrijvigheid
aan startups te verbinden door een deel van het investeringsrisico van een private
launching customer weg te nemen. In hoofdstuk 4 wordt ingaan op de verbetering
van de samenwerking tussen innovatief bedrijfsleven en publieke instellingen als
universiteiten. AcTI constateert dat in het huidige innovatie subsidiebeleid om
publieke en private partijen te laten samenwerken private partijen gepositioneerd
zijn als financier van veelal extern research & development (r&d) en daarmee de
potentie van private partijen in publiek-private samenwerking (pps), en dan met
name innovatief mkb, onvoldoende wordt benut. Daarom is het advies om bij de
financiering van pps de private partijen a priori als begunstigde aan te merken.

acti-advies financieringslandschap

9

2. Proof-of-concept-fase: financiering als beurs
De vroege fase ontwikkeling van kennisintensieve ondernemingen (spin-offs van
kennisinstellingen of gevestigde ondernemingen, startups door gedreven ontwikkelaars of innovatief mkb met een nieuwe technologie) wordt gekenmerkt door
grote technische risico’s. In de proof-of-concept-fase wordt bewijs van de technologie
buiten een experimentele omgeving vergaard. In de validatiefase wordt aangetoond
dat een technologie daadwerkelijk effectief is in een bepaald marktsegment, en
daarbij daadwerkelijk een oplossing biedt voor een geidentificeerde marktbehoefte.
Wanneer een technologie succesvol door de proof-of-concept en validatiefase komt
kan er opgeschaald worden. Deze fase kenmerkt zich door een flinke groei in omzet,
marktwaarde en personeel.
De technische risico’s in de vroege fase gaan gepaard met financiële risico’s. Banken
en privaat durfkapitaal stappen echter nauwelijks in de vroege fase in omdat de
risico’s te groot zijn. Voor een jonge startup is het vaak ook niet wenselijk om vroeg
met durfinvesteerders in zee te gaan, omdat er meestal nog onvoldoende ervaring is
endoordat het potentieel van het bedrijf nog niet gerealiseerd is, is de onderhandelingspositie van de ondernemer zwak. De waardering is immers nog laag, de potentie
nog onduidelijk en door een (groot) deel van het eigendom uit handen te geven raakt
men sturing in een vroeg stadium kwijt. Een bedrijf met een nog te lage waardering
kan voor een (te) lage prijs worden doorverkocht, hetzij aan een volgende durfinvesteerder, hetzij aan een groter, (buitenlands) bedrijf. Dit heeft direct gevolgen voor de
welvaart en het welzijn van de Nederlandse maatschappij die in deze ondernemer,
onderneming en intellectueel eigendom direct en indirect heeft geïnvesteerd en baat
heeft bij een waardeontwikkeling en hoogwaardige arbeidsplaatsen in Nederland.
Betere bescherming van de Nederlandse individuele en maatschappelijke belangen
– ook vanuit geopolitiek perspectief – is cruciaal voor onze concurrentiepositie1.
De beschikbaarheid van vroege-fase-financiering, in combinatie met ondernemerschapsexpertise, is dan ook de meest cruciale stap in de ontwikkeling van een idee
tot innovatief bedrijf. Financiering dient drie belangrijke doelen: het verschaft een
getalenteerde wetenschapper/ontwikkelaar de mogelijkheid om voor een carrière
als innovatieve ondernemer te kiezen en de leercurve die hiermee gepaard gaat te
1 Naast vaak academische startups, is er een belangrijke rol voor kennisintensief mkb. Deze maakt
veelal gebruik van leningen en rekening courant, mede omdat hiermee zeggenschap behouden blijft.
Aangezien het hier veelal gaat om reeds gevestigde bedrijven die minder snelle groei kennen is durfkapitaal meestal niet aan de orde. Kredietverstrekkers hebben echter veelal eenzelfde terughoudendheid als
bij startups omdat risicovolle projecten een hoge mate van technisch risico in zich dragen. Nederlands
mkb krijgt moeilijker krediet dan bedrijven uit omringende landen en ook nog eens tegen minder aantrekkelijke rentepercentages. De financieringskloof voor het mkb is in Nederland 22% van het bnp tegenover
bijvoorbeeld 9% in Frankrijk
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kunnen doorlopen. Daarnaast brengt het een startende ondernemer geloofwaardigheid naar klanten toe en naar toekomstige financiers en investeerders. Ten derde
verschaft het de ondernemer kapitaal om een deel van de waardeontwikkeling te
realiseren. Een vroege waardeontwikkeling verhoogt de kans op het later aantrekken van financiering, verschaft de ondernemer een betere onderhandelingspositie
en voorkomt dat Nederlandse bedrijven in een vroeg stadium ondergewaardeerd
raken en daarmee een makkelijkere prooi worden voor (buitenlandse) investeerders
of overnames.

De drie functies van vroege-fase-financiering;
1. Win toptalent voor een carrière als innovatieve ondernemer;
2. Biedt de ondernemer geloofwaardigheid zodat hij in staat is geld op te halen
3. Realiseren van de vroege waardeontwikkeling van het bedrijf

2.1 Knelpunten in de proof-of-concept-fase
In de periode voor 2014 kende Nederland twee succesvolle vroege-fase-programma’s: De STW-valorisatie-grant (voor technologie) en de NGI-valorisatie-grant (voor
biotechnologie). De programma’s boden innovatieve starters een beurs van rond de
225k€ in twee fases en ondersteuning met coaching programma’s. In 2014 zijn deze
programma’s overgegaan in de take-off grant waarbij kapitaal wordt verstrekt in de
vorm van een lening.
De huidige lening en de vroegere beurzen hadden eenzelfde doel: het mogelijk
maken van de vroege waardeontwikkeling van het bedrijf in een risicovolle eerste
fase. De transitie van een beurs naar een lening vond plaats in een tijd van crisis
en bezuinigingen. Hierbij was de gedachte dat bij individueel succes het terugbetalen van een lening geen probleem zou mogen zijn, terwijl bij falen een lening kan
worden kwijtgescholden. Hierbij wordt echter voorbijgegaan aan de beleidsdoelstellingen die dergelijke programma’s nastreven op metaniveau. Voor de Nederlandse
kenniseconomie is het essentieel om incentives te bieden voor het aanjagen van
nieuwe innovatieve bedrijvigheid en die bedrijvigheid zo succesvol mogelijk te laten
groeien. In het ecosysteem werken leningen tegen dit streven, omdat het een aantal
essentiële consessies doet aan de drie functies van vroege-fase-financiering:
1. Het aangaan van een lening is geen aantrekkelijke eerste stap in een carrière.
Toptalent zal overwegen om voor de betere salarissen en zekerheid van het
grote bedrijfsleven te kiezen (b.v. Shell, McKinsey, Pharma);
2. Het verkrijgen van een lening kent dezelfde inspanning, maar is veel minder
prestigieus dan het binnenhalen van een competitieve grant; het draagt daardoor veel minder bij aan de geloofwaardigheid van de ondernemer in de ogen
van collega wetenschappers en de private markt;
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3. Een lening werkt dubbel tegen de waardering van een bedrijf in een latere fase.
Terwijl een grant prestige en waardeontwikkeling oplevert en daarbij in een waarderingsvraagstuk geldt als ‘extern aangetrokken kapitaal’, telt een lening alleen
maar als ‘opgebouwde schuld’, wordt deze als risico gezien en zal deze van de
waardering van het bedrijf afgetrokken worden.
‘Wanneer je aankomt bij een Venture Capitalist van “willen jullie alsjeblieft mijn lening aflossen", dat
is geen sterke uitgangspositie op zijn minst.’

Naast het feit dat een lening minder goed functioneert dan een competitieve grant
voor de ondernemer, is het ook de vraag of de overheid onder de streep goedkoper
uit is bij de uitvoering van leningen dan bij subsidies. De uitvoeringskosten voor
het beheer van leningen zijn hoger dan voor een grant. Voor zowel de ondernemer
als de overheid levert dit een langjarige extra administratieve last op. Daar komt bij
dat niet ieder bedrijf succesvol zal zijn en daardoor de lening hoe dan ook niet terug
zal betalen. Tevens zullen de opbrengsten van een grant hoger zijn doordat bedrijven meer ophalen in een financierings/ investeringsronde en daarmee een directe
impuls leveren voor de Nederlandse economie.

2.2 Overige knelpunten vroege fase
Naast vroege-fase-financiering heeft het ministerie van EZK andere instrumenten
die tot doel hebben r&d, innovatie en groei bij bedrijven te stimuleren: Seed-Capitalfondsen voor de validatiefase en het Innovatiekrediet voor risicovolle innovatieprojecten bij het mkb. Dit instrumentarium kent echter uitdagingen die het voor startups
onnodig ingewikkeld maken de volgende waarde stap te realiseren. Daarnaast versterken deze knelpunten elkaar vanuit een ketenperspectief2:
• Voor overige vroege-fase-financieringsmiddelen is in-cash matching met eigen
geld noodzakelijk; deze middelen kunnen pas aangesproken worden zodra er
eigen geld is en vereisen dus per definitie eigen kapitaal, investeringskapitaal of
eerste klanten;
• Voorwaarden tot verlening van een subsidie zijn vaak onnodig restrictief en
belemmeren de innovatiekracht van Nederland;
• Procedures kunnen zeer bureaucratisch zijn waardoor de ondernemer afhaakt in
het proces of onnodig veel tijd verliest;
Bovenstaande punten versterken elkaar vanuit ketenperspectief: ontbreken van
vroege-fase-financiering, wil zeggen dat proof-of-concept vanuit eigen middelen
2 Een veelvoorkomend misverstand is dat WBSO als vroege-fase-financieringsinstrument kan worden
gezien. WBSO is een zeer gewaardeerdinstrument voor het fiscaal stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in den brede, maar heeft in de vroege fase en bij kleine bedrijven slechts een (zeer) beperkte impact
gezien de beperkte personele bezetting, welke o.a. een gevolg is van ontbrekende basisfinanciering.
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komt en daarbij onvoldoende middelen overblijven voor een latere fase waarin in
cash matching nodig is.
Deze knelpunten worden verder uitgewerkt in bijlage 1 van dit rapport.
‘Toen ik vroege-fase-financiering wilde aanvragen kon dit niet omdat de oprichtingsdatum van het bedrijf
meer dan vijf jaar geleden was. Ondanks het feit dat het bedrijf feitelijk de eerste vier jaar “geslapen”
heeft, pasten wij daarmee niet meer binnen de keiharde criteria die gesteld waren op het moment dat
wij dit eigenlijk heel hard nodig hadden. Gesprekken met RVO leidden toen tot de bevestiging van
hun kant dat dit een goed instrument voor ons was, maar dat we niet in het tijdscriterium pasten. Ze
raadden ons aan om een nieuwe BV op te richten om VFF te kunnen aanvragen. Op het moment dat je
zulke kunstgrepen moet uitvoeren om gebruik te maken van een instrument, zijn de criteria te stringent
ingezet. Het doel zou leidend moeten zijn en de criteria een richtlijn waarvan afgeweken kan worden
wanneer hier gerede argumenten voor zijn.’
‘Waar wij tegenaan lopen is dat de financiering ongelooflijk opgedeeld is in hokjes, boxjes en sectoren.
Waarmee de echte disruptieve, baanbrekende, multidisciplinaire innovatie echt nergens terecht kan”

2.3 Aanbeveling voor de proof-of-concept-fase
Om de proof-of-concept-fase te versterken doet de AcTI de volgende aanbeveling:
Richt de vroege-fase-financiering in als een subsidie van maximaal € 400.000 die
als grant gebruikt kan worden om een vroeg proof-of-concept te behalen.
Om zoveel mogelijk kennisintensieve startups een kans te geven adviseert AcTI om
de reikwijdte van het instrument te vergroten door veel pro-actiever te scouten bij
kennisinstellingen, inclusief de hogescholen, toegepast onderzoekinstellingen en
overige instellingen waar publiek wetenschappelijk en toegepast onderzoek wordt
gedaan zoals de NWO/KNAW-instituten. Ook zouden kennisintensieve startups die
niet zijn ontstaan vanuit een publieke kennisinstellingen of spin-offs vanuit bestaande
(grote) bedrijven in aanmerking moeten kunnen komen voor publieke vroege fase
financiering. Het budget voor vroege-fase-financiering zou daarom minimaal verdubbeld moeten worden en jaarlijks bijgesteld om te zorgen dat er voldoende budget
is om alle goede projecten te financieren. Daarbij zou het besluit over toekenning
binnen zes weken moeten plaatsvinden om aansluiting bij de snelheid in de vroege
fase te optimaliseren. Tevens moet gekeken worden naar mogelijkheden om op verantwoorde wijze flexibiliteit in te bouwen in de uitvoering, bijv. door de ondernemer
de vrijheid te geven om zelf te beslissen hoe het geld het beste ingezet kan worden
voor zijn onderneming, vergelijkbaar met wetenschappelijke ERC- of NWO-grants.
Hierdoor ontstaat ruimte om de ondernemer meer vrijheid en flexibiliteit te geven
om een plan aan te laten sluiten bij koerswijzigingen van een bedrijf.
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Global game
Innovatie is een global game. Voor een
radicaal innovatief concept zal naar alle
waarschijnlijkheid geen directe concurrentie in het eigen land zijn, maar mogelijk wel in een à twee andere innovatieve
hotspots van de wereld. Het is daarom
belangrijk goed te begrijpen hoe innovatieve bedrijvigheid elders ter wereld wordt
gestimuleerd. De Verenigde Staten zijn
op dit moment wereldkampioen in het
creëren van innovatieve bedrijvigheid. Zij
doen dit o.a. middels haar SBIR/STTR
programma.
Het Amerikaanse SBIR programma is het
grootste innovatiesubsidieprogramma ter
wereld. Een Amerikaanse innovatieve
ondernemer zal voor vroege-fase-financiering proberen in te schrijven voor een
SBIR call (typisch uitgeschreven door
de Nationale instituten van bijvoorbeeld
Health – NIH –, de NASA, het Department
of Defence, en het Department of Energy).
In een typisch voorbeeld ontvangt deze
ondernemer een bedrag van zo’n 200.000
USD voor de eerste fase en indien succesvol 1.5-2.5 miljoen USD voor de tweede
fase. De bedragen worden deels uitbesteed
voor werk aan Amerikaanse Universiteiten,
waardoor publiek-private samenwerking al
in de basis wordt bevorderd. In veel gevallen is het verkrijgen van een SBIR grant de
directe aanleiding voor een onderzoeker
aan de universiteit om een bedrijf op te
zetten en ondernemer te worden.
De Amerikaanse regering investeerde
in 2016 zo’n 2.5 miljard USD per jaar
in SBIR-programma’s. Ter vergelijking:
de Nederlandse overheid financierde in
2017 zo’n EUR 5 miljoen aan vroege-faseleningen. Hoewel we in Nederland ook
SBIR-programma’s kennen, zijn deze veel
kleiner in omvang (1.1 en 1.8 M Euro voor
de volledige 1e fase van het programma
en 2,6 en 5,9 M voor de volledige 2e fase
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van het programma in 2017 en 2018, respectievelijk). Daarnaast zijn ze dusdanig
stroperig en bureaucratisch opgezet dat ze
niet geschikt zijn voor startups en zijn het
met name de grotere ingenieursbureaus
die hiervan gebruik maken. Bovendien
wordt in Nederlandse SBIR-programma’s
lang niet altijd gebruik gemaakt van de
expertise van bedrijfsleven voor het evalueren en toekennen van gelden.
De cijfers spreken boekdelen: de potentiële Amerikaanse concurrent heeft dus
alleen al via het SBIR-programma meer
dan tien keer zo veel publiek vroege-fasekapitaal dan zijn Nederlandse collega.
Bovendien is het SBIR-programma, met
de overheid als launching customer, zeer
prestigieus, wat de ondernemer helpt bij
het aantrekken van vervolgfinanciering en
een goede onderhandelingspositie verschaft. De Nederlandse ondernemer zit in
schril contrast met een schuld van 250k€
van zijn VFF-lening.
Het Europese SME-grant-programma is
een goede stap om dit verschil recht te
trekken, maar dit programma richt zich
met name op meer mature bedrijven
en de slaagkans van enkele procenten is
zeer klein. Hoewel onder de European
Innovation Council wordt gepoogd om met
name de SME-grant ook open te stellen en
aantrekkelijk te maken voor vroege-fasefinanciering, helpt het bij de evaluatie van
een aanvraag enorm als de aanvragende
startup nationaal al vergelijkbare grants
heeft binnengehaald. Een goed nationaal
vroege-fase-ondersteuningsprogramma
kan dus direct bijdragen aan het binnenhalen van Europese grants. Het is daarom
belangrijk dat de Nederlandse overheid
het gat met andere landen dicht door middel van een royalere vroege-fase-regeling.
Alleen op die manier kan Nederland meedoen met de top van de wereld waar het
gaat om het creëren van de beste en de
meeste innovatieve startups.

laat duizend bloemen bloeien – zaaien voor de economie van morgen

Om innovatie als systeem te versterken, en ondernemers te kunnen laten profiteren
van de kennis en kunde die op alle aspecten van de gouden driehoek verzameld is,
is het van belang dat de commissies een goede afspiegeling kennen van ondernemers, investeerders en wetenschappers. Daarbij bevelen we aan dat de financiering
gepaard gaat met coaching en scholing.
Tot slot is het essentieel dat kritisch gekeken wordt naar de inrichting van de randvoorwaarden om onnodige restricties te voorkomen.
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3. De validatiefase: rol van de launching
customer
3.1 Knelpunten in de validatiefase
Een tweede bottleneck in het innovatie instrumentarium zit in de validatiefase.
Hoewel de grootte van het gat verschilt per sector, geven AcTI-leden aan dat bijvoorbeeld durfinvesteerders steeds later instappen, waardoor een investering tussen de (pre)seed-investering en een A-ronde extreem lastig te verkrijgen is. Dit geldt
evenzeer voor kennisintensief mkb dat veel moeite heeft om voor doorontwikkeling
of nieuwe technologische ontwikkelingen krediet te krijgen. Deze investeringen zijn
echter essentieel om door te groeien en de impact op welzijn en welvaart te bewerkstelligen. AcTI vindt het behouden van technologie en innovaties voor Nederland
belangrijk en vindt dat gevestigde bedrijven in Nederland hier een belangrijke rol
kunnen spelen.
‘We hebben twee keer 250k binnengehaald, daarna konden we opstarten. Daarna hebben we er nog
200k tegenaan gezet vanuit de aandeelhouders. Toen nog een innovatiekrediet van 200k van RVO.
Toen hadden we 1 miljoen, relatief simpel opgehaald en konden we een prototype bouwen waarmee
we bijna tot CE marking kwamen. Voor de serieuze volgende milestone hadden we 4-5 miljoen
nodig. En dat is een bedrag en een fase die heel erg lastig is. Dan roepen VC fondsen: “waar zijn
je multicentre trial data” terwijl je die juist met die stap wilt financieren. De cofinanciering is erg
beperkt, terwijl je dat voor bijv. een innovatiekrediet wel nodig hebt. Dat vraagt een ongelooflijke
effort, je moet dingen laten zien die je nog niet hebt, de klinische trials moeten eigenlijk klaar zijn
om de klinische trials te kunnen financieren. Er zijn niet zoveel private financiers die in dat gat zitten.’
‘Bij de meeste innovatietrajecten duurt het een paar jaar voor je omzet bereikt. Investeerders
vragen wel al om tractie in de markt, dan moet je klanten hebben. De uitdaging is: hoe
kom ik tot dat punt. Ik zit in een luxe situatie dat ik zelf wat middelen heb om te investeren,
maar als je dat niet hebt zou het onmogelijk zijn om een bedrijf op te zetten. Nu bij mijn
eerste proof of concept test heb ik al een persoonlijke investering van 150.000 Euro gedaan.’
‘Take-off, SME-1, dat zijn waardevolle instrumenten. Maar what’s next? hoe kom ik aan de
funding om andere subsidies te kunnen matchen, of om Proof of Concept te halen waarna
andere investeerders klaarstaan? Middelen in Europa, zoals Eurostars en SME-2, die hebben
allemaal matching nodig. Op het moment dat je om serieuze bedragen gaat vragen, gaat het om
een paar ton. Als je die matching niet op kunt halen, dan kun je de financiering niet ophalen.’
‘De afdeling inkoop van defensie gaf de voorkeur aan bewezen technologie en bestaande toeleveranciers,
terwijl ons nieuwe product beter, goedkoper en gevalideerd is. Het gaat er blijkbaar om wie je vriendjes
zijn.’

Een cruciale factor in deze fase is vaak het aantrekken van de eerste klant, de zogenaamde launching customer. Deze eerst klant brengt naast geld een aantal zaken

16

laat duizend bloemen bloeien – zaaien voor de economie van morgen

die van cruciaal belang zijn. De eerste klant laat zien dat er een markt is voor het
innovatieve product, waardoor de onderneming financiers en investeerders kan
overtuigen om mee te doen. Daarnaast geeft het geloofwaardigheid aan de technologie, waardoor interesse van potentiële investeerders en klanten wordt gewekt. Ook
zal de eerste klant sturend zijn in de te ontwikkelen technologie of dienst en stuurt
daarmee de ontwikkeling van het bedrijf op basis van een concrete marktvraag. De
launching customer helpt een ondernemer dus ook door een leercurve heen, waarna
private financiers bijdragen aan het opschalen.
Hoewel sommige launching customers al instappen in de proof-of-concept-fase,
bijv. bij de ontwikkeling van een app of apparaat, is het vinden van een launching
customer over het algemeen moeilijk. De eerste klant heeft weinig houvast om aan te
nemen dat de technologie werkt, of aan een daadwerkelijke vraag beantwoordt. Vaak
moet de technologie nog grotendeels ontwikkeld worden. De eerste klant neemt dus
een risico en is hiermee ook als ‘investeerder’ te zien. Een overweging om toch op dit
allereerste moment in te stappen kan zijn dat een bedrijf op de eerste rang wil zitten,
omdat het de verwachting heeft dat het daar competitief voordeel uit kan halen.
Soms nemen launching customers deel aan een traject tegen gunstige condities, of
delen ze mee in succesvolle ontwikkeling. Vaak echter willen dergelijke bedrijven de
samenwerking niet publiek maken, waardoor een deel van de meerwaarde van de
launching customer – namelijk het bieden van geloofwaardigheid en naamsbekendheid – komt te vervallen.
Ook kunnen andere overwegingen meespelen die ervoor zorgen dat een launching
customer instapt: enthousiasme voor de innovatie en/of de ondernemer, alsook
de overweging iets terug te doen voor de maatschappij. Dit maakt dat launching
customers vaak uit de nabijheid van de ondernemer komen: vriendenkring, regio,
of eigen land. Dit laatste zorgt ervoor dat de Nederlandse ondernemer een kleinere
kans heeft om een launching customer te vinden dan zijn Amerikaanse, Duitse of
Franse collega’s, omdat Nederland simpelweg een veel kleiner land is en het aantal
potentiële private launching customers navenant kleiner is.
Veel grote gevestigde bedrijven ontwikkelen instrumenten en activiteiten om de
interactie met kennisintensieve startups vorm te geven, bijvoorbeeld door een corporate venture fund of incubator programma. Om dit ecosysteem verder te versterken
wil AcTI deze initiatieven naar een hoger plan brengen en stelt daarom voor dat de
Nederlandse corporates en groot mkb, ondersteund door de overheid, hun krachten
bundelen.

acti-advies financieringslandschap
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3.2 Aanbeveling voor de validatiefase
Versterk het ecosysteem voor kennisintensieve startups door als overheid
4. een launching customer programma (LCP) op te zetten, dat maatschappelijke
missies en private interesse bij elkaar brengt;
5. het programma te gebruiken om als launching customer te kunnen optreden
samen met private launching customers, waarbij de overheid een deel van het
risico voor deze private partijen wegneemt.
Het Launching Customer Programma heeft als hoofddoel kennisintensieve startups
die de potentie hebben door te groeien tot nieuwe technologische kampioenen te
ondersteunen. Launching-customer-financiering van startups en klein innovatief
mkb wordt zo gebruikt als innovatie- en groeifinanciering.
Naast het feit dat de overheid zelf als launching customer optreedt, dient het programma opengesteld te worden voor het (internationale) bedrijfsleven waarbij de
overheid als co-financier optreedt: publiek-private SBIRs. Hiermee wordt de kloof
verkleind om launching customers aan te trekken. Doordat het ook open staat voor
internationaal bedrijfsleven wordt de achterstand ten opzichte van ondernemers in
grotere economieën deels gelijkgetrokken. De PP SBIRs dienen bij te dragen aan
de maatschappelijke missies én de uitdagingen van het bestaande (internationale)
bedrijfsleven in het kader van deze missies waarbij het versterken van de Nederlandse
welvaart en concurrentiepositie leidend is. Wij verwachten dat de grootte van de
investeringen in een PP SBIRs typisch € 1 tot 5 miljoen zal zijn.
Een PP SBIR kan als volgt werken: Een bedrijf staat voor een technologische uitdaging met veel risico’s en heeft radicale innovatie nodig. Het bedrijf kan dan een
aanvraag doen bij het LCP om een PP SBIR uit te zetten. De uitdaging wordt in de
markt gezet en startups kunnen in competitie meedingen naar financiering uit de PP
SBIR. De private launching customer dient minimaal 50% van de PP SBIR met eigen
private middelen te financieren (in kind en/of in cash naar gelang van het risico van
het project) en in cash investering moet bij de startup of mkber terecht komen.
Een belangrijk onderdeel van het programma dient te zijn dat bedrijven hun naam
publiekelijk verbinden aan een PP SBIR. De innovatieve ondernemer wordt zo in
staat gesteld aan het merk van het bedrijf en de geloofwaardigheid van de technologie te bouwen.
Om het effect te vergroten kan de overheid het programma zo structureren dat meerdere bedrijven gelijktijdig kunnen instappen middels een consortium. Tevens zou
het mogelijk moeten zijn om vanuit dit model meerdere technologieontwikkelaars
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te financieren, om zodoende co-ontwikkeling mogelijk te maken. Avant la lettre
heeft ZonMW al een soortgelijk initiatief gestart voor proefdiervrije innovaties:
Create2Solve. 3 Om daadwerkelijk bij te dragen aan de maatschappelijke missies,
de geloofwaardigheid van de innovatie te versterken en het IP voor Nederland te
behouden, is het tot slot essentieel dat de overheid of het bedrijf dat de PP SBIR
aanvraag deed, ook daadwerkelijk als klant optreedt en de resulterende producten
en diensten afneemt. Een separate commissie zou moeten onderzoeken hoe dit het
beste vormgegeven kan worden. Om voldoende impact en spreiding over investeringen te hebben denken wij aan een programma van minimaal € 100 miljoen per
jaar publieke middelen wat op individueel investeringsniveau minimaal 50% privaat
gematched wordt. Hierdoor ontstaat een virtueel bedrag van € 200 miljoen per jaar
voor Nederlandse kennisintensieve startups en scale-ups én een dynamisch ecosysteem met veel interactie tussen startup en het gevestigde bedrijfsleven.
Samengevat adviseren wij dat de overheid:
1. (Internationale) bedrijven stimuleert op te treden als launching customer;
2. Dit doet door als overheid zelf als co-launching customer op te treden, en
publiek-private SBIRs te co-financieren met private launching customers vanuit
een op te zetten Launching Customer Programma.
3. Het LCP flexibel inricht voor meerdere co-launching customers, te financieren bedrijven, te betrekken academische groepen en cash/kind financiering al
naargelang grootte en risico van het project;
4. De (internationale) bedrijven daarbij verplicht hun naam publiekelijk te verbinden aan het initiatief.
5. Het programma een minimale publieke investering van €100 miljoen per jaar
geeft voor voldoende impact en risicospreiding.
‘De overheid heeft een paar speerpunten die ze willen aanjagen, omdat ze het anders verkeerd zien
lopen. eHealth is daar een goed voorbeeld van, als we zo doorgaan, is de zorg straks onbetaalbaar.
Dat moet veranderen, maar daar is geen incentive voor. Daar is echt sturing nodig omdat je dingen
wilt veranderen in de markt. Als overheid moet je daarom incentives bij de klant neerleggen om
daadwerkelijk maatschappelijke impact te creëren.’
‘Als je een missie niet kunt verwoorden in: deze partijen gaan daar op deze manier aan trekken, is het
geen missie. En dan moet je die missie heel breed maken, startups, mkb, grote bedrijven, KI, allemaal
een plek geven daarin. Daar moet je dan extra geld tegenaan zetten, daarmee kun je een beweging
inzetten die verder gaat dan het extra geld.’
‘Niets is makkelijker dan geld ophalen terwijl je al bewezen klanten hebt.’
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4. Samenwerking tussen mkb en
kennisinstellingen
Gezonde en groeiende bedrijven vormen de ruggengraat van onze samenleving. Ze
creëren banen, inkomen en welvaart en leveren daarnaast een doorslaggevende bijdrage aan tal van maatschappelijke uitdagingen en transities waar Nederland voor
staat. Hierbij valt te denken aan betrouwbare en schone energievoorziening, gezonde
en duurzame voeding, medicijnen en medische oplossingen, digitalisering en veiligheid. In onze welvarende kennismaatschappij is een vruchtbare symbiose tussen
veelal publiek gefinancierde kennisinstellingen en de private sector erg belangrijk. Om
concurrerend te blijven in een globaal speelveld hebben bedrijven continu nieuwe kennis en innovatie, en goed geschoold talent nodig. Hoewel grote multinationals kennis
en talent wereldwijd aantrekken is dat voor startups, scale-ups en klein innovatief mkb
niet het geval. Zij zijn sterk afhankelijk van onze kennisinstellingen en daarom is het
van belang dat het instrumentarium de interactie tussen kennisinstellingen en startups/scale-ups en innovatief mkb zo goed mogelijk faciliteert.

4.1 Knelpunten in samenwerking mkb en kennisinstellingen
Een belangrijk onderdeel van het Nederlandse innovatielandschap is de publiekprivate samenwerking (pps) in topsectoren. AcTI constateert dat hoewel het topsectorenbeleid op een heel aantal vlakken succesvol is, de positie van innovatieve
starters en mkb om volwaardig in ppsen deel te nemen is verslechterd ten opzichte
van het innovatiebeleid voorafgaand aan het topsectorenbeleid4.
Ppsen moeten geschoeid worden op basis van gelijkwaardigheid tussen bedrijven en
kennisinstellingen. Naar inzicht van AcTI lijken beleid en regelingen echter teveel uit
te gaan van de premisse dat kennisontwikkeling plaatsvindt aan kennisinstellingen
en dat bedrijven er geld mee (gaan) verdienen. Hierdoor is het mkb in de positie
van financier van (extern) r&d geplaatst – uitbesteding van onderzoek om pps toeslag te genereren – en veel minder als speler die ook zelf r&d uitvoert en daar in
pps-verband direct overheidsondersteuning voor krijgt. De pps-regeling stimuleert
dus geen samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, maar het extern
financieren van r&d bij kennisinstelling door het bedrijfsleven.
‘Mkb is geplaatst in de rol van afnemer van kennisinstellingen waardoor ze worden gevraagd bij te
dragen, in-kind of in-cash, in pps, maar niet meer zelf kunnen delen in subsidie voor onderzoek. Van
onderzoekende, kennisgenererende partij is mkb geplaatst in de rol van kennisontvangend bedrijf, dat
tegen betaling ontwikkeld kan worden in samenwerking met universiteiten.’
4 In haar advies Professionalisering van de gouden driehoek (2018) concludeert AcTI dat de samenwerking
tussen onderzoekers en ontwikkelaars op de werkvloer is afgenomen en de gouden driehoek is verzuild.
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In de praktijk, komt de meest veelbelovende innovatie juist voort uit samenwerking
tussen bedrijven en kennisinstellingen, waarbij een bedrijf minstens zoveel bijdraagt.
Innovatie is immers meer dan alleen het ontwikkelen van nieuwe kennis. Ook het
idee dat een bedrijf het geld verdient en de kennisinstelling niet, is achterhaald.
Kennisinstellingen hebben steeds beter ontwikkelde technology transfer organisaties
die veelal als hoofdtaak hebben om het intellectuele eigendom dat is ontwikkeld in
de kennisinstelling goed te beschermen en eraan te verdienen. Kennisinstellingen
onderhandelen vaak hard om de hoogste prijs te krijgen voor hun wetenschappelijke
output.
Daarnaast is deelname aan dit soort ppsen risicovol en kostbaar voor een startup
of mkber. Het mkb ontvangt nauwelijks directe subsidie meer voor hun innovatieve
bijdrage aan kennisontwikkeling, maar moet zelf een in-cash-bijdrage leveren aan
een onderzoeksproject dat door een universiteit of kennisinstelling geleid wordt.
Veelal staan deze projecten buiten de core business (want dat kunnen de bedrijven
veel beter zelf), waardoor er geen direct verdienmodel aan gekoppeld is. Daarnaast
staat academisch onderzoek vaak (te) ver van de markt af om op rendement te kunnen beoordelen.
‘Ik doe niet meer mee met (topsector)onderzoeksprojecten. Na twee fiasco’s ben ik er klaar mee. Het
heeft mijn bedrijf veel geld gekost en niets opgeleverd. Oudere programma’s, zoals Technologie en
Samenleving vond ik veel beter, daar kreeg ik tenminste nog een (groot) deel van de kosten vergoed
waarmee onze financiele risico’s werden afgedekt.’
‘De onderzoekers waar ik mee heb gewerkt zijn niet geinteresseerd in wat ons bedrijf doet en is er geen
waardering voor het onderzoek dat we zelf uitvoeren. Terwijl wij zelf academici zijn en meer kennis
van zaken hebben. Voor hen telt alleen hun eigen onderzoek en de publicaties daarover. Dit zorgt
voortdurend voor spanning in de samenwerking.’

AcTI constateert dat de manier waarop ppsen op dit moment worden vormgeven
met het beschikbaar instrumentarium de participatie van startups/scale-ups en
innovatief mkb onvoldoende faciliteert en merkt daarbij op dat deze knelpunten veel
minder gelden voor grote bedrijven met grote r&d-afdelingen.
Vanuit het perspectief van de kennisinstelling is er een belangrijke incentive om deel
te nemen aan ppsen. Het huidige beleid stelt samenwerking met bedrijfsleven steeds
vaker als voorwaarde voor het verkrijgen van financiering voor wetenschappelijk en
toegepast onderzoek. In combinatie met budgettaire druk op het hoger onderwijs
en onderzoek systeem is er een perverse prikkel ontstaan waardoor wetenschappers
achter bedrijven moeten ‘aanjagen’ voor de vaak noodzakelijke cofinanciering van
onderzoek.
Voor een bedrijf met een grote r&d-afdeling dat gewend is om langjarige kapitaal
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intensieve r&d-projecten bij universiteiten of kennisinstellingen uit te besteden, is
de pps-toeslag een welkom instrument. De financiering van deze projecten wordt in
pps-verband opgevoerd en daarvoor levert de overheid een financiële bijdrage van
30% bovenop de private uitgaven. De pps-toeslag verlaagt zo de kosten voor dit type
langjarig uitbesteed onderzoek.
De meeste startups en het mkb beschikken niet over grote r&d-afdelingen, hebben
vaak zelf academici in dienst en hebben meestal een kortere horizon als het gaat om
het vertalen van technologische ontwikkeling naar commercialisatie. Daarnaast is
met name voor startups en innovatief mkb het risico vaak te groot ten opzichte van
de beperkte financiële ondersteuning vanuit overheidsinstrumentarium. Het ppsinstrumentarium differentieert echter niet naar het type bedrijf dat in pps meedoet.
Doordat bedrijven in de positie gebracht zijn van financier van uit te besteden onderzoek, benaderen wetenschappers in de zoektocht naar financiering steeds vaker
bedrijven met het verzoek om deel te nemen – en daarmee ook financieel bij te
dragen – aan pps-projecten. Omdat de aansluiting van het instrumentarium voor
startups en klein innovatief mkb beperkt is, leidt dit vaak tot een verslechtering in
plaats van een verbetering van de relaties tussen bedrijfsleven en wetenschappers.
‘In 1% van de gevallen werkt de cofinanciering zoals het zou moeten werken: een bedrijf heeft een
probleem en vraagt gezamenlijk met universiteit geld aan. In de andere 99% wil de hoogleraar geld
hebben en gaat met zijn propositie bij het ene naar het andere bedrijf leuren, wat alleen maar vervelend
is voor alle partijen. En een enorme hoeveelheid tijd kost voor bedrijven om iedere keer uit te moeten
leggen dat het niet in de strategie van het bedrijf ligt.’
‘Als je kennisintensief mkb beschouwt als motor van innovatie, dan heeft zo’n motor ook brandstof
nodig.’

4.2 Aanbevelingen voor samenwerking mkb en kennisinstellingen
Om de versnelling van innovatie in ppsen te stimuleren doet AcTI de volgende aanbeveling:
Scherp het instrumentarium aan om de rol van innovatieve startups, scale-ups
en mkb als mede-ontwikkelaar en leverancier van kennis en innovatie in pps te
faciliteren.
De basis hierin moet zijn dat publiek-private samenwerkingen ingestoken worden
op basis van gelijkwaardigheid. Omdat AcTI, zoals in haar advies in 2018 verwoord,
vindt dat continuïteit van beleid erg belangrijk is, volgen hieronder enkele concrete
aanbevelingen die continuïteit zo goed mogelijk borgen maar wel het belangrijkste
knelpunt in pps adresseren:
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1. Maak helder onderscheid tussen (1) onderzoeksfinanciering van kennisinstellingen en (2) pps waarbij kennisinstelling en innovatief mkb op basis van gelijkwaardigheid en evenredige kennis- en kunde inbreng samenwerken;
2. Om vanuit gelijkwaardigheid samen te kunnen werken moet naast de kennisinstelling ook het innovatief mkb worden gefinancierd. Wij stellen voor om
100% van de kosten van de academische partner, 50-75% van de kosten van
innovatieve startups of het innovatief mkb, en 30-50% van de kosten van grote
bedrijven te financieren, afhankelijk van het type project en conform de voorwaarden gesteld in het Europese staatssteunkader.;
3. Zet bewust in om het mkb penvoerder te laten zijn van pps-projecten. Hierdoor
kunnen ze meer inhoudelijke sturing geven aan projecten en worden de innovaties gerichter naar de markt ontwikkeld.
4. Creëer meer flexibiliteit voor mkb om ‘in en uit te stappen’ in pps. Het langjarige karakter van veel ppsen betekent langjarige verplichtingen en dat is een
risico voor mkb.
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5. Conclusies
Startups, scale-ups en innovatief mkb leveren een essentiële bijdrage aan banen,
inkomen, en welvaart aan de ene kant, en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en transities aan de andere kant. Zeker gezien hun vermogen om disruptieve
innovaties te forceren verdient hun rol in het ecosysteem extra aandacht. Het innovatie instrumentarium kan op een aantal cruciale aspecten aangescherpt worden
waardoor het innoverend vermogen en de concurrentiekracht van deze veelbelovende bedrijven versterkt en hun impact en toegevoegde waarde voor de welvaart
van Nederland wordt vergroot. Het versterken van de vroege fase middels een royale
vroege-fase-financiering is hier een essentiële eerste stap in. Het nadrukkelijk en
actief betrekken van bestaande partijen in het ecosysteem als launching customer
biedt mogelijkheden om enerzijds de validatiefase beter te financieren en anderzijds een versnelling op welvaart en welzijn te bewerkstelligen. Tot slot moet het
instrumentarium voor publiek-private samenwerking worden ingericht op basis van
gelijkwaardigheid tussen kennisinstelling en innovatief mkb om de rol van startups
en innovatief mkb als mede-ontwikkelaar en leverancier van kennis en innovatie te
faciliteren.
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6. Bijlage: overige observaties
In de totstandkoming tot dit advies, heeft de AcTI-commissie nog een aantal andere
observaties gedaan, welke mogelijk in een vervolgadvies verder uitgewerkt kunnen
worden. Deze observaties worden in deze bijlage uiteein gezet.

6.1 Noodzaak tot in-cash matching met eigen geld
Voor belangrijke instrumenten zoals het Innovatiekrediet, die als lening ingericht
is, en de Eureka Eurostars, MIT-r&d-subsidies, en de Vroege-Fase Financiering voor
mkb is in-cash matching met eigen geld nodig. Waar academische spin-offs gebruik
kunnen maken van subsidies voor kennisvalorisatie waar geen eigen bijdrage verplicht is (zoals de Demonstrator subsidie, het Open Technologie Programma en
de Vroege-Fase Financiering), en corporate spin-offs bij hun moeder terecht kunnen voor startkapitaal, zijn innovatieve startups op zichzelf en hun friends, family
and fools aangewezen waardoor de matching lastig te realiseren is. Dit onderscheid
tussen verschillende oprichtingsachtergronden van bedrijvigheid zet ondernemers
die niet vanuit een kennisinstelling starten op achterstand. Ondernemers die geen
eigen financiering hebben om de matching te leveren stranden vroegtijdig in hun
innovatietraject.

6.2 Restrictieve voorwaarden
Instrumenten die door de overheid worden aangeboden om de proof-of-concept
en validatiefases te overbruggen kennen daarnaast vaak dermate restrictieve voorwaarden, dat veel bedrijven alsnog buiten de boot vallen, of ervoor kiezen om hun
ondernemerskoers te wijzigen zodat ze toch maar net in de subsidievoorwaarden te
passen.
Een voorbeeld hiervan is de beperking van subsidiemogelijkheden tot technologische r&d-projecten en haalbaarheid. Innovaties op het gebied van ict of nieuwe businessmodellen vallen buiten de boot. Hierdoor krijgen belangrijke aspecten bij de
bedrijfsontwikkeling en voorbereiding op snelle groei niet de benodigde aandacht.
Technologie is belangrijk, maar de meest disruptieve bedrijven onderscheiden zich
juist doordat ze technologie, ict en nieuwe businessmodellen op een innovatieve
wijze combineren. Voor echt innovatieve ondernemingen zijn de uitdagingen
immers niet afgebakend, maar juist uniek. Ook coaching en opleiding van ondernemers wordt niet gefinancierd. Tot slot worden de voorwaarden vaak toegepast door
commissies waar maar beperkte ondernemers- en praktijkervaring in aanwezig is. Er
ligt hier een enorm onbenut potentieel waardoor toekenningen vaak achterlopen op
de radicale, disruptieve en cross-sectorale innovaties die de subsidies beogen en op
nieuwe manier om die innovaties te bewerkstelligen.
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‘Of we waren te ver, of we waren niet ver genoeg. Ik zie bedrijven die een beetje naar links of rechts gaan
hangen, je termen net anders kiezen om te kunnen passen. Dan ga je dus in plaats van in één rechte
lijn, een zigzagbeweging maken om non-dilutive funding te krijgen.’

6.3 Bureaucratisering van procedures
Ook de bureaucratisering van de procedures speelt een belangrijke rol. Doorlooptijden
voor toekenning van financiering lopen soms op tot een half jaar, waardoor projecten reeds verouderd zijn voordat ze gestart kunnen worden. Soms is er gedurende
die periode geen geld om de organisatie draaiende te houden. Tijd is risico en dat
geldt in de hoogste mate voor startupondernemers. Tijdens de uitvoering is er soms
weinig flexibiliteit om het project aan te passen aan de voortschrijdende inzichten.
Voor sommige instrumenten moeten er allerlei checklists afgewerkt worden, aanpassingen gedaan worden, etc. waarmee bedrijven en uitvoeringsorganisaties elkaar
aan het werk houden.
‘Op het moment dat je een aanvraag doet, dan duurt het vaak minimaal zes maanden voordat je
project kan starten. Een gemene deler van alle startups is dat er in die vroege fase heel veel verandert.
Zodra het project start is het per definitie outdated, dan moet je werken aan een project wat niet meer
100% past voor de onderneming en er is weinig flexibiliteit om het project aan te passen.’
‘Überhaupt duurt het lang duurt voordat je het geld krijgt, je moet een half jaar wachten tot het er is,
dat is een half jaar waarin je misschien wel hele belangrijke stappen had kunnen nemen. Als je pech
hebt loop je uit je geld en ga je failliet in die periode.’

6.4 Ketenperspectief
Tot slot is het belangrijk om te signaleren dat deze knelputen elkaar versterken vanuit een ketenperspectief. Voor veel innoverende bedrijven is het lastig om in-cash
matching voor het innovatiekrediet te organiseren. Een van de redenen daarvoor
is dat ze in de stap daarvoor geen goed proof-of-concept hebben kunnen behalen
omdat ze daarvoor geen financiering op konden halen. Deze bedrijven gaan dan
op zoek naar andere instrumenten zoals het innovatiekrediet. Daarvoor krijgen ze
echter vaak de 50% private matching niet omdat het risicoprofiel nog te hoog is voor
private investeerders. Dit is een van de oorzaken voor de onderbenutting van het
technisch luik van het innovatiekrediet. Door in een vroege fase de proof-of-concept
stap ruimhartiger en in de juiste vorm te financieren kunnen bedrijven zich beter
voorbereiden op de volgende fase waardoor ze later in de keten eenvoudiger private
matching en investering voor elkaar kunnen krijgen.
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