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Innovatiespotter – productbeschrijving 

Bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen spelen innovatieve 

(technologie)bedrijven een cruciale rol. Maar welke bedrijven zijn dat dan? Welke 

bedrijven werken aan klimaat-, energie-, voedsel-, zorg- en veiligheidsoplossingen? 

En wat is precies hun rol? 

Innovatiespotter spoort startups en bestaande bedrijven op die actief zijn op het 

gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid, in sectoren als duurzame 

energie, agrifood, health, water, logistiek, ICT, hightech, etc. 

Dagelijks verzamelen we online gegevens van 2 miljoen bedrijven in Nederland. 

Een team van data scientists analyseert deze gegevens en clustert met behulp van 

machine learning de bedrijven met algoritmes.  

De Online Innovatiespotter  

Vind, ontdek en doe je voordeel met de online Innovatiespotter! Zoek op trefwoord, 

maak bedrijvenselecties, blader door bedrijfsprofielen, spot trends en 

ontwikkelingen met de rapportagefunctie en maak slim gebruik van de analyse- en 

statistiektool. 

 

 

Homepage van de online Innovatiespotter met informatie over elke 

gemeente en provincie. Daarnaast landelijke informatie over elk 

innovatiethema 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Zoeken en filteren 

Door op trefwoord te zoeken, de resultaten te sorteren en filteren maak je 

eenvoudig selecties van bedrijven die vervolgens overzichtelijk worden 

gepresenteerd. Op die manier krijg je snel een indruk van de bedrijven die je hebt 

geselecteerd.  

Zo kun je een overzicht maken van alle energie-innovaties op een industrieterrein, 

alle starters die zijn ingeschreven in 2020, alle bedrijvigheid in een woonwijk, alle 

IT-bedrijven die werken aan AI-oplossingen in een bedrijfsverzamelgebouw, etc.  

De gegevens uit de selectie kun je uiteraard exporteren.  

 

Zoeken en filteren op trefwoorden, Topics, Innovatiefootprint, locaties en 

meer. Bekijk de resultaten in de lijst en maak een export. Of bekijk de 

zoekresultaten in de tabelweergave of op de kaart (zie onder). 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Zoeken en filteren in een tabel 

 

De zoekresultaten op de kaart 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Bedrijfsprofielen 

De bedrijfsprofielen op de online Innovatiespotter bieden een schat aan informatie 

en worden voortdurend aangevuld en uitgebreid.  

 
Bedrijfsprofiel met Topiclabels, Innovatie-footprint en linksboven het tabblad 

om te schakelen naar de website. 

Alle bedrijven  

Niet alleen bedrijven met innovatie maar ook alle andere bedrijven zijn 

opgenomen. Totaal ruim 2 miljoen ingeschreven bedrijven.  

Topic-label 

Zie aan het Topic-label welke bedrijven actief zijn op het gebied van innovatie, 

technologie en duurzaamheid. Er zijn ruim 50.000 bedrijven met een Topic label 

Full tekst search 

Krachtige tool om op elk gewenst trefwoord gedetailleerd te kunnen zoeken. 

Daarvoor zijn de websites van alle bedrijven doorzoekbaar gemaakt. Te gebruiken 

samen met andere filters voor zeer gedetailleerd zoeken binnen innovatieve 

bedrijven of in alle andere bedrijven.  

http://www.innovatiespotter.nl/
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Innovatie-footprint 

De online Innovatiespotter verrijkt bedrijfsprofielen met waardevolle gegevens uit 

honderden openbare bronnen. Ook regionale informatie wordt verwerkt. 

Er zijn ruim 750 bronnen beschikbaar, waarvan ruim ongeveer 200 

startupprogramma’s. Van elk bedrijf wordt de volgende informatie getoond 

vanuit een of meer van deze bronnen: 

• Innovatiesubsidies die het bedrijf ontvangen heeft (inclusief RVO, RAAK, 

energie-innovatiesubsidies, Interreg)  

• Lidmaatschappen/deelnames aan (innovatie)netwerken, startup-

programma’s, (top)sectoren, innovatieclusters, brancheorganisaties en 

samenwerkingsverbanden 

• Startupprogramma’s 

• Nominaties en prijzen/awards 

• Investeringen  

• Octrooien 

• Overige informatie 

Mis je een (lokaal) netwerk, innovatiecluster of ander overzicht? Laat het ons 

weten! Wij verwerken deze gegevens en koppelen ze aan de bedrijfsprofielen.* 

* De gegevens moeten daarvoor geschikt zijn. Een online overzicht of adressenlijst is dat vaak wel. Een 

afbeelding meestal niet. 

LinkedIn-integratie 

In elk bedrijfsprofiel staat een link naar de openbare LinkedIn-profielen van de 

medewerkers bij dat bedrijf. Nederland heeft een van de hoogste percentages 

LinkedIn-inschrijvingen, waardoor veel bedrijven via dit platform goed te bereiken 

zijn. Contact leggen via LinkedIn is veelal efficiënter dan via e-mail en is 

bovendien AVG-proof. 

Real-time bedrijfswebsite 

Een website is belangrijk voor een eerste indruk van een bedrijf. Daarom is bij elk 

bedrijf de betreffende website*1 beschikbaar in het bedrijfsprofiel. De inhoud van 

de website wordt daarom real time getoond in het bedrijfsprofiel.  

Uit onderzoek is gebleken dat innovatieve bedrijven vrijwel altijd een website 

hebben. De kans dat innovatieve bedrijven niet gevonden worden omdat ze geen 

website hebben, is daarom klein, minder dan 0,1%.*2 

*1 In het handelsregister is bij een groot deel van de ingeschreven bedrijven niet de actuele website 

opgenomen. De Innovatiespotter zoekt websites bij bedrijven waar deze in het handelsregister 

ontbreken. 

*2 Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van CBS en Innovatiespotter. Het in kaart brengen van 

innovatieve bedrijven via hun website is daarmee een effectieve methode. 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Bedrijfs- en contactgegevens 

Een bedrijfsprofiel bevat de bedrijfs- en contactgegevens zoals opgenomen in het 

handelsregister, geactualiseerd en aangevuld met andere gegevens: 

 

• Contactgegevens – NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer en 

(algemeen) e-mailadres  

• Handelsnamen 

• Website en websites van handelsnamen 

• KvK-nummer 

• Rechtsvorm  

• BAG – (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Het type gebouw waarin 

het bedrijf gevestigd is (bijvoorbeeld kantoor, industrie, woonhuis) 

• Oprichtingsjaar 

• Aantal werknemers in grootteklassen 

• Vestigingstype – Hoofd- of nevenvestiging 

• Economisch actief ja/nee – Onderscheid tussen bedrijven met 

economische activiteit en holding- en pensioen-bv’s  

Bedrijfsactiviteiten 

De bedrijfsactiviteiten geven informatie over het (de) product(en) of de dienst(en) 

van het bedrijf. De gegevens worden zo samengesteld en gepresenteerd dat ze zo 

snel mogelijk een indruk geven van de activiteiten van het betreffende bedrijf.  

• De sector(en)/thema’s waar het bedrijf onder valt. 

• De SBI-code – De branche- en industriecode waarmee het bedrijf staat 

ingeschreven in het handelsregister. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Maandelijkse rapportages 

Mutaties worden live verwerkt. Van mutaties wordt elke maand een rapport 

gegenereerd. Daarmee worden trends binnen de regio en binnen elke sector 

zichtbaar. Per maand en per thema worden in de rapportage alle wijzigingen 

weergegeven die vallen binnen de kaders van het abonnement: 

• Toegevoegde bedrijven  

• Verwijderde bedrijven 

• Gewijzigde bedrijfsprofielen  

Maandelijkse wordt een rapportage gegenereerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Topics 

Voor het in kaart brengen van bedrijven hanteert Innovatiespotter een indeling op 

basis van een aantal sectoren, waarin startups en innovatieve bedrijven in 

Nederland kunnen worden ingedeeld. De indeling is gebaseerd op roadmaps en 

innovatie-agenda’s uit beleids-documenten van de overheid, brancheorganisaties 

en kennisinstellingen. De topics sluiten aan bij het Missiegedreven innovatiebeleid 

1. Agrifood – Innovatie op het gebied van voedsel en landbouw, eiwittransitie, 

precisielandbouw, smart farming, voedselproductie en -verwerking, 

voedselkwaliteit en -veiligheid, landbouw- en voedseltechnologie, werktuig- en 

machineproductie, duurzame zuivelketen, duurzame akkerbouw, duurzame 

veehouderij en meer. 

2. Circulaire Economie – Hergebruik en circulaire processen: biomassageneratie, 

duurzame en regeneratieve productie, afvalverwerking, nature based solutions, 

recycling, duurzame industrialisatie en meer. 

 

3. Energie – Alles rond duurzaam energiesysteem: zonne-energie, windenergie, 

bio-energie, blue energy, geothermie, waterstof, mobiliteit, restwarmte, 

energieopslag, smart grids, urban- & smart energy, industrieverduurzaming, 

warmtepompen, olie en gas en meer. 

 

4. Health – Innovaties die de kwaliteit van leven willen verbeteren: imaging & 

guided therapy, (bio)farmacie, medische technologie, medische robotica, 

regeneratieve geneeskunde, moleculaire diagnostiek, e-health, biomarkers, 

healthy ageing, health technology assessment en meer. 

 

5. Hightech – Hoogwaardige technologische producten of diensten: industriële 

automatisering, sensortechnologie, robotica en mechatronica, semiconductor en 

fotonica, smart industry, aeronautics, 3D-printing, automotive, hydraulica, 

lighting en meer.    

 

6. ICT – Software en de digitale samenleving: big data, cyber security, 

kunstmatige intelligentie, machine learning, blockchain, 5G-netwerken, cloud-

technologie, quantumtechnologie, smart business, internet of things, embedded 

systems, appbouwers, softwareontwikkeling, systeembeheer en meer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Andere Topics 

7. Bouw – Nieuwe- en duurzame bouwmaterialen, smart construction, smart 

building, smart materials, smart environment, smart cities, modulair bouwen, 

circulair bouwen, bouwmachineproductie, aardbevingbestendig bouwen, energie 

neutraal bouwen, verduurzamen van vastgoed en meer. 

 

8. Logistiek – Goederen- en verkeersstromen: transport over weg, water, spoor 

en in de lucht, e-logistics, RFID, ketenintegratie, warehousing, track & trace, 

smart logistics, crossdocking, goederen- en verkeersstroom, service-, stad- en 

retourlogistiek, synchromodaal transport, orderpicking en meer. 

 

9. Water – Water-, delta- en maritieme technologie: waterbehandeling en -

zuivering, maritieme systemen en technologieën, deltatechnologie, smart water 

services, scheeps- en jachtbouw, havenlogistiek, watermanagement, winnen op 

zee, waterveiligheid en meer. 
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