HANDLEIDING INNOVATIESPOTTER
Bij het succesvol inspelen op (grote) 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 is een data science bedrijf dat met AI (Artificial Intelligence) start-ups en
MKB-bedrijven identificeert die actief zijn op het gebied van innovatie, technologie en
duurzaamheid. Innovatiespotter ontsluit deze bedrijven, geeft inzicht in innovatietrends en
onderbouwt die met actuele data. Alle twee miljoen Nederlandse bedrijven worden hiervoor
doorlopend geanalyseerd.
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LANDING PAGE
De landing page is het eerste wat je ziet als je online.innovatiespotter.nl opent, zie Figuur 1.
Zowel ingelogde als niet-ingelogde gebruikers kunnen gebruik maken van geaggregeerde data
van de thema’s die wij aanbieden. Deze pagina geeft overzicht van ruim 50.000 bedrijven met
innovatie, technologie en duurzaamheid in Nederland. Oók in sectoren die mogelijk niet in je
abonnement zitten.

Figuur 1. Landing page voor niet-ingelogde gebruikers.

De kaart geeft de top 3 sectoren per provincie of gemeenten. Zoom in voor gegevens op
gemeentelijk niveau. Beweeg de muis over de kaart om het aantal bedrijven te zien.
In de balk kun je kiezen om sectoren afzonderlijk te bekijken.
In het rechter paneel zie je hoeveel bedrijven betrokken zijn bij de verschillende sectoren, en
zie je de verdeling in oprichtingsjaar en werkgelegenheid.

Gebruikers met gratis account kunnen alle functies van een abonnement uitproberen. Zij zien
800 voorgeselecteerde bedrijven bekijken. Als de gekozen filters minder dan 10 resultaten
geven wordt het aangevuld met passende bedrijven uit een premium-abonnement. Zo zie je
altijd wat een abonnement voor jou kan betekenen.
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TOOLS VAN INNOVATIESPOTTER

Mijn abonnement
Nadat je bent ingelogd verschijnen de beschikbare topics binnen je abonnement, zie Figuur 2.
Je kan meerdere topics selecteren of direct doorklikken op de naam van het topic.
Je kan ook direct klikken op de locatie om alle bedrijven in deze provincie of regio te zien voor
de topics die je hebt gekozen.
Aan de rechterkant zie je hoeveel bedrijven er totaal in je abonnement zitten. Door te klikken
op “Bekijk alles” zie je alle bedrijven, ongeacht of ze bij een topic passen.

Figuur 2. Beginscherm nadat is ingelogd.

In de zijbalk kun je navigeren naar de verschillende modules, zie Figuur 3. Je kan eenvoudig
wisselen tussen de verschillende pagina’s. De selecties van bedrijven die je hebt gemaakt
blijven altijd behouden.

Figuur 3. Zijbalk met de verschillende modules.
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Zoeken op een bedrijfsnaam of KvK-nummer
Met deze zoekbalk kun je snel een bedrijf vinden door te zoeken op een bedrijfsnaam,
handelsnaam of KvK-nummer. Je krijgt resultaten uit heel Nederland. Door op een resultaat te
klikken ga je naar het bedrijfsprofiel.

Figuur 4. Zoeken op een bedrijfsnaam of KvK-nummer.

Trefwoord zoeken, kaart en tabelweergave
Als je een selectie bekijkt kom je op een pagina waarop je verder kan zoeken op trefwoorden,
of andere filters kan toepassen, zie Figuur 5. Dit is een zeer krachtige tool om een passend
bedrijf te vinden bij een specifieke vraag.
Er kan gezocht worden op alle mogelijke woorden op een website. De bedrijven staan
gesorteerd op relevantie (Trefwoord match), en in de resultaten wordt een deel van de
webtekst getoond waarin de zoektermen voorkomen.
Het is mogelijk om op meerdere woorden tegelijk te zoeken. Exacte termen of woorden met
koppelstreepjes moeten tussen aanhalingstekens staan. Het is ook mogelijk om complexere
zoekvragen te maken, kijk voor voorbeelden op pagina 10.
De zoekpagina is ook rechtstreeks te bereiken in de zijbalk, die kun je linksboven uitklappen. Je
kan ook kiezen voor een weergave op een kaart, tabel of analyse, zie Figuur 6 en 7. Het is altijd
mogelijk om tussen weergaven te schakelen, of nieuwe filters toe te passen.
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Figuur 5. Zoeken op trefwoorden en andere filters; topics, innovatie-footprint, locatie, postcode,
rechtsvorm, vestiging, oprichting, werknemers of SBI.

Met de knop rechtsboven kunnen de resultaten op een kaart worden getoond, zie Figuur 6.
Eerst zijn de aantallen per provincie of gemeente zichtbaar. Als verder wordt ingezoomd zijn
de exacte locaties zichtbaar. De tabelweergave, zie Figuur 7, is via de zijbalk te bereiken.

Figuur 6. Resultaten weergegeven op een kaart. Door verder in te zoomen zijn individuele bedrijven te
zien.
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Figuur 7. In de tabelweergave zijn alle gegevens overzichtelijk te zien.
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Analyse
Een andere module in de zijbalk is de analysepagina. Van elke selectie van bedrijven kan een
automatisch rapport worden gegenereerd. Dit geeft inzicht in de regio, werkgelegenheid,
oprichtingsjaar, topics, innovatie-footprint en meer.
Met een klik op de knop kan een PDF-rapport gemaakt worden van de volledige analyse. De
tabellen en figuren zijn ook los op te slaan als afbeelding of Excel.

Figuur 8. Met de analyse tool maak je snel analyses over de locatie, werkgelegenheid, leeftijd van
bedrijven, en in welke topics ze zitten.
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Bedrijventerreinen
Via de zijbalk is een overzicht van alle bedrijventerreinen te zien. Je kan eenvoudig zoeken op
een provincie, gemeente, of naam van een bedrijventerrein, zie Figuur 9.

Figuur 9. Overzicht van alle bedrijventerreinen in Nederland.

Door op een naam te klikken open je een pagina met een kaart en tabel van alle bedrijven uit
jouw abonnement die er gevestigd zijn, zie Figuur 10.
De bedrijventerreinen zijn ook als filter te gebruiken in alle andere weergaven (trefwoord
zoeken, kaart, tabelweergave en analyse).
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Figuur 10. Pagina van een bedrijventerrein met een kaart en een tabel met alle gevestigde bedrijven.

Exporteren naar Excel of CSV-bestand
De resultaten zijn eenvoudig te exporteren naar een Excel spreadsheet. In de rechterhoek vind
je de downloadknop. Vervolgens kun je de verschillende velden en bestandsopties kiezen.
Een abonnement kan een maximumlimiet hebben op het aantal resultaten dat in een keer kan
worden geëxporteerd. Als voor bepaalde doeleinden grotere bestanden nodig zijn kan contact
worden opgenomen.

Figuur 11. De downloadknop staat in de rechterhoek.
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Maandelijkse rapporten
Ook kun je in de maandelijkse rapporten zien hoeveel bedrijven er zijn bijgekomen of zijn
verwijderd. Ook kun je per thema zien om welke bedrijven het gaat.

Figuur 12. Maandelijks rapport.
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BEDRIJFSPROFIELEN
Innovatiespotter registreert alle inschrijvingen in het Handelsregister. Bedrijven kunnen
meerdere keren voorkomen omdat ze onder verschillende registraties staan ingeschreven. Als
een bedrijf is uitgeschreven in het Handelsregister, zijn alleen de basisgegevens zichtbaar.
Door te dubbelklikken op een bedrijfsnaam open je het bedrijfsprofiel.
De bedrijfsprofielen bieden een schat aan informatie en worden voortdurend aangevuld en
uitgebreid, zie Figuur 13.

Figuur 13. Bedrijfsprofiel.

Een bedrijfsprofiel bestaat onder andere uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Bedrijfs- en contactgegevens
Topics en innovatie-footprint
Real-time bedrijfswebsite
LinkedIn-integratie
Overzicht van bedrijfsactiviteiten
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Navigatie
Met de navigatie in de rechterhoek kun je supersnel bladeren door de bedrijven. In plaats van
de twee knoppen zijn ook de pijltjestoetsen te gebruiken.

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) emailadres
Handelsnamen
Website en websites van handelsnamen
KvK-nummer en vestigingsnummer
Rechtsvorm
Gebruiksfunctie van het adres – Het BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
bevat het type gebouw waarin het bedrijf gevestigd is (bijvoorbeeld kantoor, industrie,
woonhuis)
Oprichtingsjaar
Aantal werknemers in grootteklassen
Vestigingstype – Hoofd-, nevenvestiging of rechtspersoon
SBI-code

Topics en innovatie-footprint
Innovatiespotter gebruikt AI (artificial intelligence) om bedrijven in te delen bij Topics. Deze
Topics volgen het Nederlandse innovatiebeleid. Omdat wij onze algoritmes regelmatig
vernieuwen worden ook opkomende technologieën gevonden.
De bedrijfsprofielen zijn verrijkt met waardevolle gegevens uit honderden verschillende
openbare bronnen. Bijvoorbeeld innovatiesubsidies die het bedrijf heeft ontvangen en
deelnames in innovatienetwerken. Ook regionale informatie wordt verwerkt.

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.

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.
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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

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.
* Uit onderzoek in augustus 2018 blijkt dat bijna 75% van de beroepsbevolking in Nederland een LinkedIn-profiel
heeft. Zie https://www.marketingfacts.nl/berichten/nederland-overtuigend-europees-kampioen-op-linkedin.

INNOVATIE-FOOTPRINT
De online Innovatiespotter verrijkt bedrijfsprofielen met waardevolle gegevens uit honderden
verschillende openbare bronnen. Ook regionale informatie wordt verwerkt. Er zijn ruim 750
bronnen beschikbaar, waarvan ruim ongeveer 200 startup programma’s. In het bedrijfsprofiel
zijn de namen van de netwerken te zien. De innovatie-footprint is opgedeeld in de volgende
categorieën:
•
•
•
•
•
•

Nominaties en prijzen/awards
Investeringen
Netwerken: lidmaatschappen/deelnames aan (innovatie)netwerken, innovatieclusters,
brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden
Startup programma’s: incubators, accelerators en andere stimuleringsprogramma’s
voor startups en scaleups.
Subsidies die het bedrijf ontvangen heeft (inclusief
RVO, RAAK, energie-innovatiesubsidies, Interreg)
Overige informatie

De zoekresultaten kunnen worden gefilterd op deze
categorieën. Met de wel/geen toggle zijn ook de resultaten te
tonen die juist géén footprint hebben.
Mis je een (lokaal) netwerk, innovatiecluster of ander
overzicht? Laat het ons weten! Wij verwerken deze gegevens
vervolgens 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.

2

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van CBBS en de Innovatiespotter. Het in kaart brengen van innovatieve
bedrijven via hun website is daarmee een effectieve methode.
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GEAVANCEERD ZOEKEN OP TREFWOORDEN
Met deze tool kan gezocht worden op alle mogelijke woorden op een website. Dit is een zeer
krachtige tool om een passend bedrijf te vinden bij een specifieke vraag. De bedrijven staan
gesorteerd op relevantie (Tekst match - aflopend), en in de resultaten wordt een deel van de
webtekst getoond waarin de zoektermen voorkomen, zie Figuur 14.

Figuur 14. Zoekresultaten.

Om de meest relevante bedrijven te krijgen bij een zoekvraag kun je het beste verschillende
specifieke woorden kiezen. Het is aan te raden om zowel Nederlandse als Engelse synoniemen
te gebruiken. De bedrijven die de meeste zoektermen gebruiken, en waar de termen het
vaakst voorkomen, staan bovenaan.
Door trefwoorden te combineren met andere filters kun je eventuele ruis beperken. Door
bijvoorbeeld "waterstof" en "hydrogen" te zoeken binnen de topics energie en water.
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Het is mogelijk om geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren, bijvoorbeeld:

Zoekterm

Uitleg

behandeling

Een woord als "behandeling" geeft automatisch ook
resultaten voor "behandelingen."

"infectie aan de longen"

Als je een exacte frase gebruikt schrijf je het tussen
aanhalingstekens.

"e-health"

Woorden met koppelstreepjes moeten ook tussen
aanhalingstekens staan.

"infectie long"~10

Met het ~ teken geef je aan of de zoektermen een bepaald
aantal woorden van elkaar vandaan mogen staan.

diagnose AND patient

Met AND geef je aan dat de termen allebei op de website
moeten voorkomen. Let op: dit kan op afzonderlijke
webpagina’s zijn.

disease NOT kidney

Met NOT geef je aan dat er géén bedrijven met het woord
"kidney" mogen voorkomen.

Use-case
Je bent op zoek naar bedrijven die innovatieve oplossingen bieden voor revalidatie op afstand.
Je begint door te zoeken in het topic Health.
Als je zoekt op de exacte frase "revalidatie op afstand" krijg je een paar interessante bedrijven,
maar het aantal resultaten is erg beperkt. Je weet dat er nog meer typerend woordgebruik moet
zijn.
Als je de twee woorden zonder aanhalingstekens gebruikt krijg je veel te veel ruis. Je zoekt namelijk
naar websites waarop het woord "revalidatie" voorkomt, of websites met het woord "afstand".
Met revalidatie AND afstand krijg je resultaten waar beide woorden op de website voorkomen. Dit
geeft al betere resultaten, maar soms niet in de juiste context. De woorden kunnen op
verschillende pagina’s staan.
Je wilt dat de twee woorden in dezelfde context worden gebruikt. Hiervoor gebruik je "revalidatie
afstand"~10. Na het tilde teken (~) kun je het aantal woorden aangeven dat tussen de twee
trefwoorden mag staan. Je kan spelen met dit getal tot je de beste resultaten krijgt.
Als je goed passende bedrijven hebt gevonden, of al een dergelijk bedrijf kent, kun je op de website
zoeken of zij nog ander specifieke woorden gebruiken. Zo kom je misschien goede trefwoorden
tegen als revalidatie-app, telerevalidatie of videoconsultatie.
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TOPICS
Voor het in kaart brengen van bedrijven hanteert Innovatiespotter standaard een indeling van
negen sectoren, waarin vrijwel alle startups en innovatieve bedrijven in Nederland kunnen
worden ingedeeld. Innovatiespotter raadpleegt roadmaps en innovatie-agenda’s uit
beleidsdocumenten van de overheid, brancheorganisaties en kennisinstellingen. Op basis van
de laatste ontwikkelingen worden algoritmes getraind die bedrijven uit alle mogelijke sectoren
identificeren.

6 topics aansluitend 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 wat te maken heeft met de transitie naar een 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. NB: In het Nederlandse beleid valt ICT
onder HTSM, maar door het belang en de omvang van de industrie hebben we ICT als
aparte sector opgenomen.
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Andere innovatie 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, scheepsen jachtbouw, havenlogistiek, watermanagement, winnen op zee, waterveiligheid en
meer.
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