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Onderzoek naar Startups in Nederland 

Een inventarisatie van 187 startup-programma’s en ruim 2000 startups 

 

Er is in Nederland veel aandacht voor ondernemerschap. Startende ondernemingen 

vormen daarbij een aparte categorie. Voor hen zijn diverse regelingen, 

programma’s, faciliteiten en financiële middelen beschikbaar. 

Innovatiespotter heeft onderzoek gedaan naar het Nederlandse startup-landschap, 

inclusief spin-offs van kennisinstellingen (bedrijven die gebaseerd zijn op kennis van 
een kennisinstelling). Een samenvatting van dit onderzoek is gebundeld in deze 

publicatie. Een overzicht van alle ruim 2000 startups is eveneens beschikbaar.  

 

Startup-landschap in Nederland 

Startups zijn startende innovatieve bedrijven die jonger zijn dan 5 jaar en snel 

willen groeien. Ze onderscheiden zich daarmee van starters en ZZP'ers. Mede door 

het actieve startup-beleid is voor vrijwel iedere startup in Nederland een passend 

ondersteuningsprogramma beschikbaar, zoals: 

- Incubators en accelerators van kennisinstellingen  
- Regionale startupprogramma's 

- Sector-georiënteerde startupprogramma's (landelijk en regionaal) 

- Commerciële programma's 

 

Innovatiespotter bracht startupprogramma’s in kaart en zocht antwoorden op 

vragen als: 

- Welke startup-programma’s zijn er in Nederland?  

- Wat is hun bereik (zijn ze regionaal of landelijk actief?) 

- Op welke sectoren richten zij zich? Of zijn ze toegankelijk voor startups uit 

alle sectoren?  

- Hoeveel deelnemers hadden zij en in welk jaar zijn ze opgericht? 

- Waar zijn de meeste startups gevestigd?  
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Een startup onderscheidt zich van andere ondernemingen en ZZP'ers doordat ze een nieuw 

bedrijf oprichten en een nieuwe product of dienst ontwikkelen. Tevens hebben startups 

behoefte aan snelle groei. 
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Gevarieerd aanbod  

Ruim 100 van de onderzochte programma’s richt zich op startups uit alle sectoren. 

Bijna 80 zijn sectorspecifiek actief en nemen alleen deelnemers uit bepaalde 

sectoren aan. Zie de grafiek hieronder. 

Van alle programma’s zijn maar liefst 22 specifiek op ICT-startups gericht, terwijl er 

maar 8 programma’s voor energie-startups zijn. Verder komen Life Sciences & 
Health en High Tech System & Materialen het meeste voor. Tot slot zijn er meer dan 

100 algemene programma’s actief, die niet op een specifieke sector gericht zijn.  

In totaal zijn ruim 2000 deelnemers bij deze startupprogramma’s en -netwerken 

aangesloten.  

  

Aantal startup-programma’s per sector. Daarnaast zijn er nog eens 102 algemene 

programma’s. Totaal 187 startupprogramma’s met ruim 2000 deelnemers 

 

Overzicht met startups en bedrijfsprofielen 

Wil je meer weten? Het overzicht van Nederlandse startups biedt het volgende: 

- Een overzicht van alle ruim 2000 deelnemers aan startupprogramma’s in 
Nederland. 

- Bedrijfsprofielen van de deze startups met onder andere: 

- Netwerk- en investeringsinformatie, awards en lidmaatschappen 
- Sector-informatie en type bedrijf 

- Contactinformatie, inclusief handelsnamen en link naar LinkedIN-profiel 

De data zijn te filteren en te sorteren. Bijvoorbeeld: 

- startups die een subsidie of investering hebben ontvangen (en van wie). 

- startups die een award hebben ontvangen, of genomineerd zijn. 
- startups in de health, ICT, high tech, energie of anders. 

- startups die het laatste jaar zijn opgericht. 

- startups van één of meer specifieke startup-programma’s. 
- startups die aangesloten zijn bij bepaalde netwerken. 

- startups in een bepaalde regio.  
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Kosten en bestellen 

Gegevens zijn beschikbaar per regio: 

- Regio Noord (Groningen, Fryslan, Drenthe),  

- Regio Oost (Gelderland, Overijssel) 
- Regio Zuid (Brabant, Limburg, Zeeland)  

- Regio West (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland).  

Je kunt kiezen uit één of meer regio’s, of voor heel Nederland.  

De kosten van de lijst met startups : 

- één regio € 950,- 

- heel Nederland € 1950,-  

 

Meer weten, of wil je de lijst bestellen? Of wil je een abonnement met een online 
dashboard van alle startups in Nederland? Stuur een mail naar 

g.vellinga@innovatiespotter.nl  
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De Innovatiespotter 

De Innovatiespotter spoort startups en andere bedrijven op die actief zijn op het terrein van 
innovatie-, technologie- en duurzaamheid. Dagelijks worden online gegevens over 1,8 miljoen 

bedrijven in Nederland verzameld. Een team van data-scientists analyseert deze gegevens 

met hulp van Big Data en Machine Learning en clustert de resultaten.  

Daarmee kunnen we online overzichten van startups en innovatief MKB genereren voor alle 9 

Topsectoren, Circulaire Economie, Bouw, ICT en MVO/sociaal ondernemen.  

Zie ook  www.innovatiespotter.nl 

Innovatiespotter | Tel: 050 3134898 | Protonstraat 3A, 9743 AL Groningen 

mailto:g.vellinga@innovatiespotter.nl
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