Startup Liaison Officers:
brug naar succes?

een

In opdracht van:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Project:
2021.067
Publicatienummer:
2021.067.2131
Datum:
Utrecht, 14 oktober 2021

Auteurs:
dr. Pim den Hertog
ir. Pieter Jan de Boer
Marenne Massop MSc
Adriaan Smeitink MSc

Inhoudsopgave
Managementsamenvatting .................................................................................................. 4
1

2

3

4

5

Inleiding ................................................................................................................................. 6
1.1

Aanleiding en context evaluatie ................................................................................. 6

1.2

Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak ............................................................... 6

1.3

Methode ............................................................................................................................. 7

1.4

Leeswijzer ......................................................................................................................... 7

Het SLO-beleid .................................................................................................................... 8
2.1

Inhoud en doelgroep regeling ..................................................................................... 8

2.2

Beleidscontext................................................................................................................ 10

2.3

Legitimiteit ...................................................................................................................... 15

2.4

Inspanningen van enkele andere landen ............................................................... 21

Activiteiten SLO’s en inbedding in postennetwerk ......................................... 26
3.1

Kenschets activiteiten SLO’s...................................................................................... 26

3.2

Inbedding in het postennetwerk .............................................................................. 32

3.3

Aansluiting bij het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem ..................... 33

3.4

Dienstverlening op posten zonder SLO .................................................................. 33

Voorlopige opbrengsten, waardering SLO’s en knelpunten ....................... 36
4.1

Bereikte doelgroep ....................................................................................................... 36

4.2

Opbrengst dienstverlening aan Nederlandse start- en scale-ups................... 37

4.3

Bijdragen SLO aan Nederlandse ecosysteem en overige bijdragen .............. 45

4.4

Knelpunten rond de inzet van SLO’s ....................................................................... 46

Conclusies en aanbevelingen..................................................................................... 49
5.1

Aanleiding en opzet tussentijdse review ................................................................ 49

5.2

Conclusies ....................................................................................................................... 49

5.3

Aanbevelingen ............................................................................................................... 55

Bijlage 1. Onderzoeksvragen............................................................................................. 58
Bijlage 2. Interviewrespondenten .................................................................................. 60
Bijlage 3. Beleidstheorie ...................................................................................................... 62

Dialogic innovatie ● interactie

3

Managementsamenvatting
Sinds 2019 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde Startup Liaison
Officers (SLO’s) aangesteld op zes prioritaire grootstedelijke gebieden binnen het Nederlandse postennetwerk. Ze zijn bedoeld om – als onderdeel van het ruimere Nederlandse
start- en scale-upbeleid – vooral de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups
te ondersteunen (outbound functie). Daarbij brengen ze ook het Nederlandse start- en scaleup ecosysteem internationaal onder de aandacht en versterken zo ook de internationale
aantrekkingskracht (op bedrijven, op talent, op financiers, etc., de inbound functie). De SLOfunctie is onderdeel van het generieke internationale handelsbeleid en het meer specifieke
start- en scale-upbeleid zoals dat respectievelijk primair door BZ en EZK (samen met
Techleap.nl) wordt vormgegeven en in samenwerking met een reeks van spelers binnen het
ecosysteem wordt uitgevoerd. Middels de hier gepresenteerde tussenevaluatie beoogt het
ministerie van Buitenlandse Zaken een preciezer beeld te kunnen geven van de eerste ervaringen met deze functie. Wat is de waarde die de SLO-functie toevoegt, wat zijn eventuele
knelpunten én hoe kan die waarde eventueel worden verhoogd?
Op basis van de door ons uitgevoerde analyses luidt de overall conclusie van deze tussenevaluatie dat de specifieke aandacht voor internationalisering van Nederlandse start- en
scale-ups met het oog op het toekomstig verdienvermogen van Nederland – en ook gezien
de inspanningen van concurrerende landen op dit vlak - gerechtvaardigd is en in vergelijk
hiermee in termen van budget en menskracht nog altijd bescheiden is. De SLO’s zijn weliswaar nog maar net uit de startblokken en ondervinden last van de coronacrisis, maar lijken
een nuttige functie te vervullen bij de internationalisering van Nederlandse start- en scaleups en het internationaal onder de aandacht brengen van het Nederlandse start- en scaleup ecosysteem. Daarbij moet opgemerkt worden dat de dienstverlening van SLO’s vooral
toegevoegde waarde heeft voor late stage startups en voor scale-ups, omdat early stage
startups vaak nog niet toe zijn aan internationalisering. Laatstgenoemden hebben nog onvoldoende trackrecord (in de vorm van een werkend product dat al enige tractie in de markt
heeft) of missen essentiële vaardigheden. De essentie van de functie – hoewel verschillend
ingevuld op de verschillende posten – is het informeren van en verbinden met sleutelspelers
in het lokale ecosysteem. De doelgroep waardeert de geboden diensten. Naast deze hoofdconclusie zijn de volgende deelconclusies geformuleerd (nader toegelicht in paragraaf 5.2):
A. Er is een rationale voor het ondersteunen van internationalisering van start- en
scale-ups middels de SLO’s, maar die moet geformuleerd en expliciet gemaakt worden.
B. SLO’s spelen een belangrijke rol bij het informeren en verbinden van Nederlandse
start- en scale-ups.
C. De dienstverlening door SLO’s verschilt per post en wordt in de regel goed gewaardeerd, maar economische effecten konden in deze evaluatie alleen anekdotisch
worden vastgesteld.
D. Het is te vroeg en wellicht (óók op de langere termijn) onmogelijk om economische
effecten direct te verbinden aan de dienstverlening door SLO’s.
E. De samenwerking van de SLO’s met het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem
is essentieel om zicht te hebben en houden op start- en scale-ups die veel potentie
hebben om te internationaliseren, en ook het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem internationaal onder de aandacht te brengen.
F. De SLO’s zijn in meerderheid goed ingebed in het postennetwerk en activiteiten van
SLO’s zijn complementair aan die van IA’s en economische afdelingen.
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G. Er zijn diverse knelpunten die – indien opgelost – de opbrengst van de SLO-functie
kunnen verhogen, de belangrijkste zijn het beperkte beschikbare budget en menskracht; het beperkte bewustzijn onder beleidsmakers in ‘Den Haag’ over wat de SLOfunctie kan betekenen voor Nederland (buiten de direct verantwoordelijke beleidsmakers om); de onvoldoende duidelijke taakverdeling en coördinatie tussen vooral
BZ, EZK, Techleap.nl en RVO op het vlak van stimuleren van internationalisering van
start- en scale-ups; de onvoldoende zicht- en vindbaarheid van SLO’s en een onvoldoende uitgebouwde landingsfaciliteit of shared service centre voor de SLO’s in Den
Haag en het (vooralsnog) tijdelijke karakter van de SLO-functie.
H. In vergelijking met vooroplopende landen investeert Nederland vooralsnog relatief
bescheiden in internationalisering van haar start- en scale-ups.
Onze belangrijkste aanbeveling is de specifieke aandacht op de voor internationaliserende
start- en scale-ups relevante sleutelposten te continueren. We bevelen aan minimaal het
experiment met de zes SLO’s goed af te ronden en daar ook nog zeker 2-3 jaren de tijd voor
te nemen alvorens te besluiten de SLO-functie te institutionaliseren of niet. We doen daarbij
de volgende aanbevelingen aan primair het ministerie van BZ1 (nadere toelichting in paragraaf 5.3):
1. Expliciteer de rationale voor stimulering van internationalisering van start- en scaleups.
2. Specificeer duidelijker welke vormen van dienstverlening legitiem zijn voor een SLO,
zonder daarbij overigens de ruimte voor per post verschillende invulling van de functie weg te nemen aangezien elk start- en scale-up ecosysteem zijn eigen specifieke
kenmerken en bijbehorende manieren van opereren kent.
3. Zorg dat inbound activiteiten en outbound activiteiten beide goed zijn ontwikkeld,
goed op elkaar zijn aangesloten en elkaar nadrukkelijk versterken.
4. Werk aan een strategische visie hoe de SLO-functie kadert in het ruimere start- en
scale-upbeleid en specifiek bevordering van internationalisering.
5. Investeer in overzichtelijke governance van de SLO’s en ruimer coördinatie van bevordering van internationalisering van start- en scale-ups.
6. Verhoog bewustzijn (vooral bij BZ) van het belang van internationalisering van starten scale-ups en het belang van een goed start- en scale-up ecosysteem in Nederland.
7. Overweeg het beschikbare budget en in incidentele gevallen menskracht voor de
huidige SLO’s (inclusief de thuisbasis) te verruimen, ook met het oog op het vergroten van hun bekendheid.
8. Werk als SLO’s aan verdere digitalisering van de dienstverlening en een duidelijke
administratie.
9. Werk aan een duidelijke verantwoording voor de SLO-functie.
10. Veranker de SLO’s steviger op de priohubs.
Er is met andere woorden nog voldoende werk aan de winkel om de huidige groep van SLO’s
zich goed te laten ontwikkelen en tot volle wasdom te laten komen. Ons advies is hier prioriteit aan te geven en niet nu al de groep van SLO’s verder uit te breiden. Wel kunnen de
overige posten profijt hebben van de inzichten en ervaringen die de SLO’s opdoen en deze
actief delen.

1

Sommige aanbevelingen zullen moeten worden opgepakt samen met het ministerie van EZK en andere
betrokkenen bij het start- en scale-up beleid.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en context evaluatie
Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn Startup Liaison Officers (SLO’s) aangesteld op zes prioritaire grootstedelijke gebieden binnen het Nederlandse postennetwerk. De SLO’s
ondersteunen Nederlandse start- en scale-ups bij internationalisering en zetten zich (in beperkte mate) in voor het promoten van Nederland als hoogwaardig ecosysteem voor starten scale-ups. De SLO-functie vult de ondersteuning aan start- en scale-ups in, waarbij het
leggen van verbindingen centraal staat. SLO’s ondersteunen Nederlandse start- en scale-ups
bij het opdoen van contacten en bij het verkrijgen van toegang tot informatie, talent, markten en kapitaal. Deze SLO-functie is belegd bij één persoon, als ‘linking pin’ tussen allerlei
actoren in Nederland en het grootstedelijk gebied dat vanuit de SLO-functie bediend wordt.
De SLO heeft, net als reguliere collega’s, de beschikking over het BPA-budget. Daarnaast
kunnen ze beschikken over 15.000 euro als eigen budget dat wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Met deze tussenevaluatie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) als doel om 1)
de meerwaarde van de SLO-functie in kaart te brengen en 2) overwegingen bij de eventuele
toekomstige invulling van de functie te expliciteren. De kern van deze evaluatie is om een
helder beeld te krijgen van de inhoud en werking van de SLO-functie. De inzichten van deze
evaluatie kunnen worden gebruikt om te bepalen hoe de SLO-functie verder kan worden
ingevuld op de respectievelijke prioritaire hubs. Op basis van deze evaluatie kan het Kabinet
besluiten over de inzet van de SLO’s en verdere inrichting van de ondersteuning van starten scale-ups bij internationalisering onder de handelsagenda van het volgende kabinet.
Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de SLO-functie pas 1,5 jaar bestaat en
nog niet volledig tot wasdom is gekomen, waardoor het effect van de ondersteuning niet
direct zichtbaar is. De coronacrisis heeft bovendien gezorgd voor veel beperkingen bij het
reizen en netwerken. Hierdoor hebben start- en scale-ups de stap naar internationalisering
uitgesteld. Er was door de pandemie minder gelegenheid voor de ondersteuning van starten scale-ups en voor het signaleren van kansen. Er zijn weliswaar digitale oplossingen, maar
dit zijn vaak suboptimale oplossingen. Daarom kan nog geen sprake zijn van een effectevaluatie en heeft deze evaluatie daarom het karakter van een tussentijdse evaluatie.

1.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak
Voor deze evaluatie zijn drie hoofdvragen opgesteld en zeven bijbehorende deelvragen. De
hoofdvragen luiden als volgt (de zeven deelvragen zijn terug te vinden in Bijlage 1):
1. Hoe effectief en efficiënt is de rol van de SLO (als input) – in totaal en gespecificeerd
per activiteitencategorie – voor het bereiken van de beoogde output?
2. In hoeverre heeft de output van de SLO-functie er volgens de doelgroep aan bijgedragen dat de doelgroep in staat was te internationaliseren?
3. Is het aan te bevelen om de SLO-functie uit te bereiden of anderszins te verbeteren
en zo ja, hoe?
Met de onderzoeksvragen wordt beoogd om de legitimiteit van de interventie middels SLO’s
verder in kaart te brengen, alsook het bepalen van de effectiviteit (doeltreffendheid) en efficiëntie (doelmatigheid) van de activiteiten die met de SLO-functie worden vormgegeven en
(indicaties) van directe resultaten als gevolg van de SLO-functie. Ter vergelijking wordt gekeken naar invulling van start- en scale-up dienstverlening op posten zonder SLO. Daarnaast
wordt gekeken naar belemmeringen die SLO’s ervaren bij het vormgeven en uitvoeren van
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hun dienstverlening en het identificeren van mogelijke verbeterpunten voor de toekomst.
Daarbij dient ook het perspectief van de bedrijven die door SLO’s zijn ondersteund te worden
meegenomen. De vraag is of deze bedrijven dankzij de ondersteuning in potentie succesvoller zijn geworden bij het internationaliseren. Een beperkte internationale analyse - hoe
ondersteunen vier andere landen de internationalisering van start- en scale-ups via hun postennetwerk? – maakt eveneens deel uit van de analyse.

1.3 Methode
Voor deze tussentijdse evaluatie zijn verschillende methoden gebruikt: deskstudie, interviews en een survey. Met de deskstudie wordt aan de hand van relevante literatuur de
beleidsachtergrond geschetst en ook de beleidscontext en lokale context van de grootstedelijke gebieden waar de SLO’s functioneren. De korte internationale vergelijking is onderdeel
van de deskstudie: deze voorbeelden geven enerzijds vergelijkingsmateriaal en anderzijds
inspiratie voor mogelijke toekomstige aanpassingen van de SLO-functie. Hierbij is in overleg
met de opdrachtgever gekozen de aanpak te analyseren van de landen Zwitserland, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (VK).
Interviews zijn gehouden om kwalitatieve inzichten op te halen over de SLO-functie. Er zijn
27 (groeps)interviews afgenomen met in totaal 40 betrokkenen (voor een volledige lijst met
gesprekspartners, zie Bijlage 2). Diverse doelgroepen zijn benaderd om breed inzicht te krijgen in de invulling, inbedding en waardering van de SLO-functie. De SLO’s, de medewerkers
in de prioritaire hubs, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen uit het Nederlandse starten scale-up ecosysteem zijn gevraagd hun ervaring met de SLO-functie te delen. Bovendien
zijn enkele ondernemers geïnterviewd om zicht te krijgen op de waardering en opbrengst
van de SLO-functie. Als vergelijkingsbasis zijn enkele medewerkers van posten zonder SLO
gevraagd om hun invulling van start- en scale-up dienstverlening toe te lichten.
Tot slot is een enquête uitgezet onder 179 start- en scale-ups die door de SLO’s zijn ondersteund. Middels deze enquête is de behoefte naar en waardering van SLO-dienstverlening in
kaart gebracht. In totaal hebben 34 start- en scale-ups de enquête ingevuld (een responspercentage van 19%). Omdat de enquête door de SLO’s is uitgestuurd, is het onduidelijk of
de steekproef (en ook de respons) representatief is voor de populatie van start- en scaleups die ondersteund worden door de SLO. Het is aannemelijk dat selectie en non respons
bias de representativiteit van de enquêteresultaten vermindert. De toevoeging van open
vragen maakt de resultaten robuuster. Zo geeft de enquête toch waardevolle input voor de
analyse.

1.4 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk behandelen we de inhoud en achtergrond van de SLO-functie, de
doelgroep van de regeling en de beleidscontext van de regeling en betrokken actoren. Ook
wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op de rationale van de SLO-functie en op de inspanningen
van enkele andere landen wat betreft het ondersteunen van start- en scale-ups bij internationalisering via hun postennetwerk. In hoofdstuk 3 beschrijven we de activiteiten van de
SLO’s, de inbedding in het postennetwerk en de aansluiting bij het Nederlandse start- en
scale-up ecosysteem. Hoofdstuk 4 behandelt de voorlopige opbrengsten en de waardering
van SLO’s in termen van de bereikte doelgroep en het effect van de dienstverlening aan
Nederlandse start- en scale-ups. Ook komen in dit hoofdstuk de bijdragen van SLO’s aan het
imago van het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem aan bod en de knelpunten rond
de inzet van SLO’s. In hoofdstuk 5 presenteren we de belangrijkste conclusies en toekomstgerichte aanbevelingen.
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2 Het SLO-beleid
In dit hoofdstuk wordt de functie van Startup Liaison Officer feitelijk toegelicht. Eerst beschrijven we de aanleiding, doelstelling en doelgroep van de Startup Liaison Officers
(paragraaf 2.1). Vervolgens geven we aan hoe de functie van Startup Liaison Officer gepositioneerd is binnen de ruimere beleidscontext (paragraaf 2.2). Daarna staan we stil bij
de rationale achter de functie van Startup Liaison Officer: de argumenten die gehanteerd
(kunnen) worden om als overheid legitiem te interveniëren (paragraaf 2.3). Tot slot plaatsen we de functie van Startup Liaison Officer in een ruimer perspectief door vergelijkbare
initiatieven in Denemarken, Zwitserland, Duitsland en het VK te beschrijven (paragraaf
2.4).
Dit hoofdstuk vormt het contextuele kader voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Bovendien biedt de landenvergelijking een antwoord op deelvraag 4: “Wat kan
geleerd worden van hoe andere landen de internationalisering van start- en scale-ups
ondersteunen binnen hun postennetwerk?” (zie Bijlage 1).

2.1 Inhoud en doelgroep regeling
2.1.1 Aanloop naar de SLO-functie
Excellente dienstverlening voor het mkb en startups is een van de actielijnen binnen de
Nederlandse Handelsagenda, met als doel dat meer mkb’ers binnen en buiten de EU ondernemen.2 Gezien het toenemende aantal start- en scale-ups in de Nederlandse economie en
hun verwachte grote bijdrage aan het toekomstig verdienvermogen, groeit de relevantie van
dienstverlening voor deze groep.3 Een van de speerpunten van het kabinet is een verbeterde
begeleiding van Nederlandse en buitenlandse start- en scale-ups zodat de positie van Nederland als start- en scale-up ecosysteem wordt versterkt. De overheidsinzet richt zich op
het verbeteren van kennis en vaardigheden van start- en scale-ups, en het verstrekken van
internationale contacten.4 Deze inzet is geconcretiseerd door het aanstellen van zogenoemde
Startup Liaison Officers (SLO’s).
Begin 2019 zijn zes prioritaire, internationale, grootstedelijke gebieden (hubs) geïdentificeerd waar Nederlandse start- en scale-ups goed zouden kunnen opschalen.5 Deze hubs zijn
New York/Boston, San Francisco/Los Angeles, Singapore, Londen, Berlijn en Parijs. In elke
hub is een SLO aangesteld om Nederlandse start- en scale-ups in contact te brengen met
voor hen interessante partijen, zoals mentoren, potentiële samenwerkingspartners, financiers of klanten. Door het ontsluiten van een lokaal netwerk zouden SLO’s toegang kunnen
verlenen tot informatie, talent, markten en kapitaal (outbound-functie).6 Bovendien spelen
de SLO’s een rol bij het aantrekken van talent en het begeleiden van buitenlandse start- en
scale-ups die in Nederland willen ondernemen (inbound-functie).
Op de Nederlandse posten in New York, Singapore en Londen werd al langer startupdienstverlening verricht. Deze posten ervoeren een hoge toestroom van start- en scale-ups met

2

BZ (2020). Kamerbrief Voortgang Handelsagenda 2020.

3

EZK (2019). Bedrijfslevenbeleid, Kamerstuk 32637, nr. 374.

4

BZ (2018). Handelsagenda 2018.

5

Zie voetnoot 3.

6

Zie voetnoot 2.
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andere vragen en behoeften dan het reguliere mkb. Hieruit bleek de noodzaak voor separate
start- en scale-up dienstverlening. Per post heeft één medewerker deze taak op zich genomen, in aanvulling op het reguliere takenpakket. Deze onofficiële startup liaisons dienden
als voorbeeld voor de uiteindelijke SLO-functie. De SLO-functie is vormgegeven in samenspraak tussen BZ, RVO en Techleap.nl (destijds StartupDelta); EZK was beperkt betrokken
bij het opzetten van de SLO-functie.7
Voor het einde van 2019 is op elke prioritaire hub een SLO aangesteld voor een periode van
twee jaar.8 De onofficiële startup liaisons in New York, Singapore en Londen hebben hun
werkzaamheden voortgezet onder een nieuwe functietitel, terwijl nieuwe SLO’s zijn aangesteld in San Francisco, Berlijn en Parijs. In New York en Londen wordt de SLO-functie bekleed
vanuit een bestaande stoel op de economische afdeling. De SLO’s in New York en Londen
moeten officieel een deel van hun tijd besteden aan de reguliere taken van een economisch
medewerker, hoewel in New York is besloten om enkel de SLO-taken uit te voeren. In de
overige prioritaire hubs is een tijdelijke functie toegevoegd aan de post.

2.1.2 Doelstelling van de SLO-functie
BZ heeft het volgende centrale doel van het start- en scale-upbeleid geformuleerd:
“Nederlandse start- en scale-ups kunnen hun groeipotentieel benutten en bijdragen aan de
Nederlandse economie en Nederlandse maatschappelijke doelstellingen, omdat ze internationaal goed zichtbaar zijn, in staat zijn om gewenste kennis op te doen over buitenlandse
markten, en in staat zijn buitenlandse relaties aan te gaan t.b.v. samenwerking, het verkrijgen en doen van investeringen, en toetreding op buitenlandse markten”. 9
Het doel van de SLO-functie is om zoveel mogelijk bij te dragen aan de doelen van het BZstart- en scale-upbeleid in de markten waar de SLO actief is. Hiertoe ondersteunen de SLO’s
start- en scale-ups bij het opdoen van contacten en het verkrijgen van toegang tot informatie, talent, markten en kapitaal. Daarnaast zetten de SLO’s zich, in beperkte mate (te weten
5% van hun tijdsbesteding), in voor het promoten van Nederland als top-ecosysteem voor
start- en scale-ups. SLO’s ondersteunen ook buitenlandse start- en scale-ups die actief willen
worden in Nederland. De SLO-functie is neergelegd bij één persoon die als specialist (vrijwel)
fulltime deze taken vervult.

2.1.3 Beoogde doelgroep
De SLO’s hebben op voorhand als kader meegekregen zich te richten op start- en scale-ups.
Er is voor gekozen om deze doelgroep niet verder af te bakenen, aangezien het lastig is om
de doelgroep op afstand te bepalen.10 De SLO’s kunnen in de praktijk aanvoelen welke starten scale-ups baat hebben bij de aangeboden dienstverlening. Vanuit de interviews hebben
we wel een aantal theoretische overwegingen meegekregen over de invulling van de doelgroep. Deze bespreken we hieronder kort. In paragraaf 4.1 beschrijven we de daadwerkelijk
bereikte doelgroep.
De doelgroep van de SLO-dienstverlening zijn start- en scale-ups die al een product-market
fit hebben; ze hebben een product of dienst die goed aansluit op de behoefte van de markt.
De ondersteunde bedrijven hebben over het algemeen al tractie op de Nederlandse markt,

7

Bron: interviews.

8

Bron: offerte.

9

Bron: offerte.

10

BZ (2018). Handelsagenda 2018.; EZK (2019). Bedrijfslevenbeleid, Kamerstuk 32637, nr. 374.
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zijn klaar om te internationaliseren, maar hebben niet de middelen (financieel, management
capaciteit, vaardigheden) om dit volledig zelfstandig te organiseren.
Omdat SLO’s beperkte capaciteit hebben, bestaat de doelgroep uit start- en scale-ups die in
staat geacht worden om daadwerkelijk te internationaliseren. Volgens Techleap.nl en DutchBasecamp zijn dit start- en scale-ups die marktverzadiging benaderen in Nederland,
potentiële leads hebben voor internationale klanten, en die de tijd, capaciteit en aandacht
hebben om te internationaliseren.11 Dit zijn met name late stage startups en scale-ups. Early
stage startups zijn vaak nog niet klaar om te internationaliseren.
Voor late stage startups en scale-ups is met name de toegang tot kapitaal, talent en markten
essentieel.12 Er is in Nederland echter een tekort aan durfkapitaal. Bovendien moeten starten scale-ups het in een krappe markt voor talent opnemen tegen grote bedrijven. Toegang
tot andere markten biedt een mogelijke oplossing voor de eerste twee problemen, hoewel
het vinden van internationale klanten, partners en talent ook wordt gezien als uitdaging voor
internationaliserende start- en scale-ups. De SLO-functie richt zich in theorie op alle starten scale-ups die deze barrières ervaren.

2.2 Beleidscontext
De SLO-functie is onderdeel van het generieke internationale handelsbeleid en meer specifiek
van het start- en scale-up beleid zoals dat respectievelijk door BZ en EZK (in samenwerking
met een aantal spelers binnen en buiten het Nederlandse ecosysteem) wordt vormgegeven.
We bespreken hier eerst het EZK-beleid, omdat dit leidend is voor het start- en scale-up
beleid in Nederland. Daarna gaan we in op het BZ-beleid t.a.v. internationaliserende mkb’ers
(w.o. start- en scale-ups).

2.2.1 EZK – beleid en instrumenten
Een sterk ondernemersklimaat voor start- en scale-ups wordt gezien als een belangrijke
voorwaarde voor de aanwas en doorgroei van technologiebedrijven. 13 Het kabinet heeft
daarom als ambitie om het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem tot de top vijf ecosystemen ter wereld te ontwikkelen, en tot het sterkste ecosysteem van Europa. Start- en
scale-ups zijn belangrijke vernieuwers van de economie vanwege hun investeringen in R&D,
het ontwikkelen van sleuteltechnologieën en het vertalen hiervan naar innovatieve producten
en diensten.14 Dat is uiteindelijk belangrijk voor de economische groei. Deze producten en
diensten dragen vaak ook bij aan het oplossen van bepaalde maatschappelijke uitdagingen.
Binnen het start- en scale-up beleid van EZK is er momenteel extra aandacht voor de doorgroei van innovatieve bedrijven, nadat in een eerdere periode met name gericht werd op
startups. Succesvolle scale-ups hebben de potentie om uit te groeien tot wereldspelers in
hun markt en om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Ze kunnen relatief snel internationale markten bedienen, door de schaalbaarheid van de producten en diensten die ze
ontwikkelen.

11

Techleap.nl & Dutchbasecamp.nl/globaliser.

12

Techleap.nl (2020). Empowering Leaders in Tech: 2020 Action Plan.

13

Kamerbrief 32 637, nr. 374 d.d. 12-06-2019, link.
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Kamerstuk 32 637, nr. 343 d.d. 21-12-2018
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Om start- en scale-ups met internationale ambities te ondersteunen, worden er vanuit EZK
verschillende beleidsinstrumenten ingezet. We benoemen hier de belangrijkste met een relatie tot internationalisering (van start- en scale-ups, zowel outbound als inbound):
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Het instellen van Techleap.nl (Box 1), als opvolger van StartupDelta.
Handels- en innovatieafdelingen bij posten (o.m. het Innovatie Attaché-netwerk).
Reguliere handels- en innovatiemissies en gespecialiseerde missies naar strategische startupbeurzen zoals CES in Las Vegas. SLO’s en Innovatie Attachés worden
hierbij gevraagd de werkzaamheden gericht op start- en scale-ups op te pakken.15
Business development coaches bij RVO, ingesteld door EZK. Deze coaches bieden
ondersteuning aan internationaliserende bedrijven, zowel vanuit Nederland als vanuit de regio waarvoor ze aangesteld zijn.
Explicietere aandacht voor start- en scale-ups in de internationaliseringsstrategie
van de topsectoren.
FastLane, opgericht door RVO in opdracht van EZK. Dit programma helpt schaalbare
en innovatieve bedrijven met het zoeken naar voor hen geschikte overheidsondersteuning.
Start- en scale-ups worden opgenomen als expliciet onderdeel van de nieuwe NFIA
acquisitiestrategie.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) bieden dienstverlening aan met
betrekking tot internationalisering; deze zijn mede ondersteund vanuit EZK.
Netherlands Point of Entry, wat gericht is op het verbinden van buitenlandse spelers
met het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem.

Daarnaast zijn er nog veel andere EZK-instrumenten die start- en scale-ups kunnen benutten, zoals allerlei instrumenten rond kapitaal (b.v. Invest-NL of de SEED Capital-fondsen) of
generieke innovatiesubsidies als de WBSO of Innovatiekrediet.
Box 1. Techleap.nl en de internationalisering van start- en scale-ups.

Techleap.nl is de opvolger van StartupDelta. Deze organisatie wordt door EZK gezien als
logische partij om het voortouw te nemen in het versterken van het Nederlandse start- en
scale-up ecosysteem.16 De organisatie focust zich vooral op de doorgroei van startups
naar scale-ups, vanuit de thema’s kapitaal, talent en (internationale) markten. Techleap.nl
verbindt en activeert partijen in Nederland, richt zich op het aantrekken van internationale
partijen en promoot Nederland in het buitenland. Voor de periode 2019 – 2023 heeft
Techleap.nl hiervoor 35 mln. euro ter beschikking gekregen van EZK. De kabinetsdoelstelling is ervoor te zorgen dat Nederland de beste vestigingsplaats van Europa wordt voor
start- en scale-ups. De doelstelling van Techleap.nl ten aanzien van markttoegang is om
het aantal Nederlandse scale-ups met internationaal succes te vergroten met 20%.17
We zoomen in op de activiteiten van Techleap.nl die in relatie staan tot de SLO. Qua
internationalisering van Nederlands start- en scale-ups (en aantrekken van buitenlandse
investeerders) worden de volgende activiteiten ondernomen:
•

Het bouwen van een robuust wereldwijd netwerk van ondernemers, investeerders
en specialisten (een Global Founders netwerk). Het doel is om via dit netwerk
start- en scale-ups te kunnen introduceren in de lokale context. Uit de interviews
blijkt dat Techleap.nl hiervoor ook de contacten en mentoren-netwerken van de

15

Kamerbrief 32 637, nr. 374, d.d. 12-06-2019, link

16

Kamerbrief 32 637, nr. 374, d.d. 12-06-2019, link

17

Techleap.nl (2020). 2020 Action Plan. In dit document staat overigens ook 15% genoemd als target.
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•

•
•

•

SLO’s benut . Doelstelling is om een netwerk te bouwen in 20 steden met in totaal
minimaal 500 mentoren.
Het organiseren van specifiek voor start- en scale-ups aangepaste tech-missies en
‘market entry‘ programma’s. Dit gebeurt samen met b.v. EZK, BZ en RVO, en dus
ook in samenwerking met de SLO’s.
Aansluiting zoeken bij ’s werelds beste accelerators, zoals Y-Combinator.
Techleap.nl wil via hun ‘international expansion knowledge hub’ kennis en tools
aanbieden om het internationaliseringsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.. In 2021 heeft Techleap.nl het Compass-programma gedraaid, waarin kennis
opgehaald wordt over internationaliseringsstrategieën. Een ander onderdeel zijn
de GoGlobal-pagina’s, die in samenwerking met de SLO’s zijn ontwikkeld.
Het Access-programma, om de top-250 scale-ups in Nederland te helpen internationaliseren (middels het genoemde netwerk, workshops, etc.)

Techleap.nl is een tijdelijk programma. Bij al deze activiteiten heeft het ecosysteem (en
dus ook SLO’s, BZ, EZK en RVO) een plaats; om zo een optimaal afgestemde gezamenlijke
instrumentenmix voor internationalisering aan te kunnen bieden en om na afloop van het
Techleap.nl programma door te kunnen gaan met een effectieve ondersteuning van scaleups bij het betreden van internationale markten. Techleap.nl ziet hier voor zichzelf de rol
weggelegd van bruggenbouwer tussen beleidsmakers en de wereld van start- en scaleups.
Uit interviews blijkt dat Techleap.nl mede vorm heeft gegeven aan de SLO-functie, en ook
de prioritaire hubs mede heeft geselecteerd waar SLO’s zijn aangesteld. Techleap.nl is
daarmee een belangrijke speler als het gaat om het mede vorm geven aan de uitvoering
van start- en scale-upbeleid in het algemeen en meer specifiek ook de ondersteuning van
start- en scale-ups bij hun internationalisering. Ze heeft daartoe substantiële eigen middelen. Juist omdat ze een rol spelen, is voor veel interviewpartners niet voldoende duidelijk
hoe de taken en verantwoordelijkheden zich verhouden tot die van EZK, BZ en RVO als
het gaat om het ondersteunen van internationalisering van start- en scale-ups. Deze onduidelijkheid – gecombineerd met de volgens veel gesprekspartners niet optimale
coördinatie afstemming tussen EZK, Techleap en BZ – maakt dat de aansturing van SLO’s
als complex wordt gepercipieerd. De SLO’s zijn in dienst van BZ, maar schakelen voor de
uitvoering van hun werkzaamheden veelvuldig met EZK, Techleap.nl en RVO. Daardoor
krijgt de SLO-functie mede invulling vanuit deze partijen.

2.2.2 BZ – beleid en instrumenten
In de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)-nota ‘Investeren in perspectief’ wordt de ambitie uitgesproken om te zorgen voor een excellente dienstverlening
voor het mkb en startups die willen internationaliseren.18 In de Handelsagenda wordt hieraan
invulling gegeven, door ook de SLO-functie te introduceren als onderdeel van deze excellente
dienstverlening. Eén van de speerpunten van het kabinet is om de begeleiding van inbound
en outbound startups te verbeteren.19 Alle internationaliserende ondernemers hebben toegang tot integrale, generieke dienstverlening via informatievoorziening, advies, financiële

18
19

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Investeren in Perspectief (Beleidsnota 2018)
Opmerkelijk is dat hier niet wordt gesproken van scale-ups, terwijl de SLO-functie zich in de praktijk
daar juist wel op richt. Strikt genomen richt de functie zich op een doelgroep die niet beleidsmatig is
verankerd is bij BZ. Bij EZK is dit wel het geval (zie beleidsbrief). Dit is voorbeeld waar de afstemming
tussen BZ en EZK beter kan.

12

Dialogic innovatie ● interactie

steun, belangenbehartiging en ondersteuning bij netwerken.20 We benoemen hier enkele instrumenten die BZ (naast het postennetwerk van consulaten en ambassades en de SLOfunctie) heeft ingesteld om internationalisering te bevorderen:
•

•

•

•

•

•
•

Zakenpartnersupport Op Maat, waarbij RVO en het postennetwerk bedrijven ondersteunen bij het zoeken naar geschikte internationale contacten (met uitzondering
van klanten).
Regional Business Developers in vier regio’s (Afrika, Latijns-Amerika, Golfstaten en
de Nordics), die zich overigens richten op allerlei typen Nederlandse organisaties,
waaronder start- en scale-ups. Ze zijn onderdeel van het postennetwerk, en zoeken
business leads in hun regio.
Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). Dit zijn handelskantoren die gevestigd zijn in regio’s waar geen ambassade of consulaat is. Ze bevorderen handel en
investeringen in hun regio, door bedrijven op een praktische manier te ondersteunen.
Starters International Business (SIB), van waaruit coaching vouchers, kennisvouchers en vergoedingen voor beursdeelname of marktentree worden verstrekt. Deze
middelen zijn gericht op mkb’ers.
Partners for International Business (PIB). Dit zijn middelen die posten kunnen aanwenden voor economische diplomatie. De SLO in Singapore heeft deze middelen
bijvoorbeeld aangewend om PIB Scale op te zetten.
DHI-subsidieregeling, dit is een regeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI).
Uitgaande en inkomende handelsmissies.

Er zijn hiernaast nog verschillende andere instrumenten beschikbaar zoals subsidies voor
internationale marktgerichte R&D (Eureka), leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen.

2.2.3 Spelers in het ecosysteem
Er zijn in het Nederlandse ecosysteem ook nog andere spelers die een rol (kunnen) vervullen
bij de ondersteuning van het internationaliseringsproces van start- en scale-ups. Soms zijn
deze spelers ondersteund vanuit het beleid, zoals bijvoorbeeld NLinBusiness. We volstaan
hier met een opsomming en korte beschrijving van hun activiteiten ten aanzien van ondersteuning van internationalisering:
•

•

•

20

DutchBasecamp – Helpt start- en scale-ups met internationaliseren, onder meer via
het ‘Globaliser Program’. Dit voeren ze uit in samenwerking met ROM’s en overheden. Verder organiseren ze Go-to-Market programma’s. Ze bieden ook een
‘Internationalisation canvas’ aan. Voor introducties in lokale markten werkt DutchBasecamp samen met SLO’s en posten waar geen SLO is.
Startupbootcamp – Deze accelerator organiseert wereldwijd programma’s voor inkomende en uitgaande startups, en is ook in Nederland gevestigd. Ook organiseren
ze missies.
NLinBusiness – Deze organisatie wordt ondersteund door het ministerie van Buitenlandse zaken (met 5 miljoen euro per jaar), en is opgezet op initiatief van VNO-NCW
en MKB-Nederland. Ze organiseren in regio’s (contacten met) lokale ‘NL Business
Hubs’ van Nederlandse en lokale ondernemers. In San Francisco zijn ze aangehaakt
bij het Holland in the Valley netwerk, dat is opgezet door de SLO aldaar.

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Handelsagenda bij de nota ‘Investeren in perspectief’ (2018)
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•
•
•

FME – Deze brancheorganisatie kan tech-bedrijven in contact brengen met buitenlandse organisaties, ook via beurzen en missies die FME organiseert.
KVK – Via het Enterprise Europe Network kunnen ondernemers in contact komen
met collega-ondernemers in het buitenland.
ROM’s en incubators en accelerators als StartupAmsterdam en YES Delft – Deze organisaties helpen start- en scale-ups voorbereiden op het internationaliseren, en
koppelen deze bedrijven aan SLO’s. Ook koppelen ze buitenlandse spelers aan het
Nederlandse ecosysteem.

In paragraaf 3.3 gaan we verder in op de aansluiting van de SLO’s op dit ecosysteem, en de
manier waarop de verschillende dienstverleners een eigen rol en unieke toegevoegde waarde
hebben in het ecosysteem (zie ook paragraaf 4.2.3). Een onderscheidende aspect van SLO’s
ten opzichte van de reguliere mkb-ondersteuning is bijvoorbeeld de intensieve persoonlijke
begeleiding die wordt geboden aan startups en de opbouw van netwerken specifiek voor
start- en scale-ups.21

2.2.4 Enkele kanttekeningen
Op basis van bovenstaande beschrijving plaatsen we een aantal kanttekeningen bij de (beleids)context waarin de SLO’s functioneren. Allereerst blijkt uit de interviews dat er een
kabinetsbrede ambitie is om het startup ecosysteem in Nederland te versterken en dat de
bewindspersoon van het ministerie van EZK in het huidige (demissionaire) kabinet trekker
is in het start- en scale-upbeleidt. Andere ministeries voeren op hun eigen terrein beleid om
het startup ecosysteem te verbeteren. BZ ondersteunt Nederlandse startups en scale-ups bij
het betreden van internationale markten. Er blijkt hierover echter geen goede coördindatie
te zijn tussen beide departementen op strategisch en beleidsniveau. In de uitvoering van het
beleid loopt de samenwerking overigens goed; medewerkers van EZK en BZ hebben frequent
contact over bijvoorbeeld de organisatie van missies of evenementen.
Het valt daarnaast op dat, alhoewel BZ het ‘SLO-beleidsinstrument’ heeft ingericht, er veel
breder gebruik van wordt gemaakt. Vanuit EZK is frequent contact met de SLO’s, evenals
vanuit Techleap.nl, RVO en andere partijen. De SLO’s als beleidsinstrument zijn daarmee
onderdeel geworden van een evoluerende (interdepartementale) beleidsmix voor start- en
scale-ups. BZ brengt daarbij haar kracht in, namelijk het postennetwerk.
De bovenstaande paragrafen laten verder zien dat dienstverlening aan start- en scale-ups
door veel verschillende, door de overheid ondersteunde, partijen wordt aangeboden. Ze bieden gezamenlijk veel verschillende instrumenten aan. Buijink stelde in 2017 al vast dat er
in algemene zin veel publieke en private inspanningen waren ten aanzien van dienstverlening
voor internationaal ondernemen, maar dat coördinatie ontbrak.22 Dat leidde tot het opzetten
van nieuwe governance partijen (w.o. NLinBusiness) en bestuurlijke afstemmingsoverleggen, waar start- en scale-ups één van de thema’s is. Of deze structuur effectief is geweest
in afstemming voor start- en scale-up dienstverlening, is geen onderdeel van het voorliggende onderzoek geweest. Wel blijkt dat in de praktijk weliswaar veel partijen één-op-één
afstemmen, maar dat overlap in activiteiten op de loer lig. Zo zet Techleap.nl momenteel
een netwerk van Nederlandse scale-up ondernemers in het buitenland op waarin ook de
netwerken van SLO’s zijn meegenomen. NLinBusiness bouwt aan een eigen netwerk met
hubs die door lokale spelers (waaronder SLO’s) zijn opgezet.

21

Kamerbrief voortgang Handelsagenda 2020

22

Buijink (2017). Team Nederland: Samen sterker in de wereld.
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Het is naar onze mening wel zaak dat start- en scale-ups hun weg kunnen vinden in het
aanbod van instrumenten om zo de kans op succesvolle internationalisering te vergroten.23
En het is naar onze mening ook nodig dat de SLO’s zelf deze instrumenten weten te vinden
en benutten. Uit interviews blijkt dat dit lang niet altijd eenvoudig is voor SLO’s, gezien de
tijd, kennis en handigheid die nodig is om instrumenten in te zetten voor SLO-activiteiten.
Een thuisbasis van RVO (voor de SLO’s) zou daarbij verder behulpzaam kunnen zijn om de
SLO’s in hun werk optimaal te ondersteunen met het vanuit Nederland beschikbare instrumentarium.

2.3 Legitimiteit
In een ideale (beleids-)wereld zijn er zowel theoretische als empirische gronden die aanleiding geven voor een beleidsinterventie zoals in dit geval de instelling van de SLO’s. Naar ons
weten is de rationale of beleidstheorie voor het instellen van SLO’s en ruimer het ondersteunen van start- en scale-ups bij internationalisering in slechts beperkte mate geformuleerd
en worden vooral empirische argumenten aangehaald. In deze paragraaf zetten we eerst
een aantal mogelijke theoretische gronden voor het instrument van SLO’s op een rij. We
kijken daarbij kort welke markt- en systeemfalens mogelijk een legitimatie bieden voor deze
interventie. Daarna kijken we naar meer empirische literatuur over de relatie tussen internationalisering en productiviteitsontwikkeling en constateren dat daarin verschillende
smaken kunnen worden onderscheiden. Tot slot kijken we naar een empirische onderbouwing die mogelijk is voor het SLO-instrument en ruimer het voeren van beleid gericht op
bevordering van internationalisering van specifiek start- en scale-ups. Daarbij maken we
gebruik van met name een aantal studies die door Techleap.nl zijn aangereikt en ook van de
wijze waarop in interviews met beleidsmakers de rationale voor het SLO-instrument wordt
verwoord.

2.3.1 Markt- en systeemfalens die een interventie mogelijk rechtvaardigen
Het meest gebruikelijke kader met interventiegronden, althans in de neoklassieke economie,
is gebaseerd op de notie van marktfalen. Marktfalen doet zich voor wanneer er inefficiënties
optreden in de allocatiemechanismen waar marktwerking op gebaseerd is.24 Die inefficiënties
kunnen het resultaat zijn van diverse vormen van falen, zoals coördinatiegebreken (actoren
weten elkaar niet goed te vinden), informatie-asymmetrie (actoren kunnen de waarde van
een product niet goed beoordelen), markmacht (actoren kunnen bij gebrek aan concurrentie
prijzen hanteren die disproportioneel hoog zijn t.o.v. gemaakte kosten), publieke goederen
(producten zijn niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend, en worden dus niet door de markt
voortgebracht), en positieve dan wel negatieve effecten of externaliteiten (de waarde of
schade die wordt voortgebracht, worden niet correct verwerkt in de beprijzing van producten).
Vooral het bestaan van positieve externaliteiten wordt vaak als legitimering genoemd voor
beleid gericht op het stimuleren van investeringen in kennis en innovatie. Als andere bedrijven en actoren profiteren van de kennis die een innovator genereert zonder dat de innovator
wordt gecompenseerd voor de gedane investeringen en gelopen risico’s, kan dit op maatschappelijk niveau leiden tot een onderinvestering in innovatie. Dit leidt dus tot minder
innovaties dan maatschappelijk wenselijk is.

23

EZK beoogt dit te bereiken met o.m. FastLane, voor een beperkte groep bedrijven.

24

Zie Commissie Theeuwes (2012). Expertgroep Effectmeting - Durf te meten.
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Wanneer marktfalen zich voordoet, kunnen overheden ingrijpen om dit te corrigeren. Daarbij
is het wel essentieel dat het gevoerde beleid niet zelf weer verstorend is (overheidsfalen).
Kortgezegd, kan via overheidsoptreden in de vorm van beleid een of meerdere marktfalens
worden bestreden en het algemeen belang worden gediend. Echter, het is niet op voorhand
te zeggen dat de overheid daar via een beleidsinstrument goed in slaagt of sterker nog de
marktwerking verder verstoort (marktfalen) bijvoorbeeld omdat het oplossingen aanbiedt –
bijvoorbeeld informatievoorziening of adviesdiensten – waarin ook de markt kan voorzien.
In relatie tot het SLO-instrument spelen mogelijk de volgende marktfalen een rol, waardoor
overheidsinterventie gelegitimeerd kan zijn:
1. Informatieasymmetrie: start- en scale-ups die wensen te internationaliseren kunnen niet goed inschatten hoe waardevol ondersteuning voor hen is of missen voor
hen essentiële informatie om tot internationalisering te besluiten die ze niet (kunnen
verkrijgen via de markt.25 SLO’s kunnen een rol spelen bij het opheffen van die informatieasymmetrie, vooral door het verschaffen van de juiste informatie. Dat kan
door specifieke voorlichting gericht op start- en scale-ups of het doorgeleiden naar
partijen die hen verder kunnen helpen.
2. Coördinatie-gebreken: het kan complex of duur zijn voor ondernemingen om te
achterhalen wie (toeleveranciers, klanten, kennispartners, financiers etc.) hen kan
helpen of met wie moet worden samengewerkt om kansen in buitenlandse markten
te benutten c.q. internationalisering daadwerkelijk te realiseren. Ook is het complex
van afstand een inschatting te maken welke buitenlandse partijen betrouwbaar zijn.
SLO’s kunnen ondersteuning bieden door bijvoorbeeld start- en scale-ups te verbinden met partijen – al dan niet via mentoren – die kunnen helpen een samenwerking
op te zetten die nodig is voor internationalisering.
3. Positieve externe effecten: er kunnen belangrijke spillovereffecten zijn van kennisinvesteringen van start- en scale-ups en de internationalisering die ze daarvoor
nodig achten – vooral als internationalisering sterk kennis- en innovatie gedreven is.
Het is echter een open vraag of het gevaar van spillovereffecten start- en scale-ups
er van zal weerhouden te investeren in internationale kennisontwikkeling en bijbehorende internationalisering (wat gewenst is met het oog op het verdienvermogen
van Nederland als geheel). Juist in markten waar ‘first mover advantages’ aanzienlijk
zijn en bedrijfswaarderingen soms zeer hoog, is het de vraag of positieve spillovers
start- en scale-ups ervan weerhouden te internationaliseren.
Als het gaat over interventiegronden voor beleid gericht op bedrijven wordt er ook vaak
gebruik gemaakt van andere theoretische perspectieven. Een bekend alternatief theoretisch
kader is het systeemperspectief uit de evolutionaire economie. Hierin worden economieën
bezien als ‘innovatiesystemen’ die kennisontwikkeling, -uitwisseling en -toepassing mogelijk
maken.26 Om dergelijke processen optimaal te laten verlopen dient een economie te beschikken over op elkaar afgestemde organisaties, vaardigheden en instituties. Beleidsinterventie

25

In de interviews is genoemd dat er weliswaar adviseurs actief zijn in het betreffende land die bijvoorbeeld contacten kunnen leggen en introducties kunnen verzorgen, maar hiervan wordt aangegeven
dat deze diensten (soms exorbitant) duur zijn en er ook twijfels zijn of deze dienstverleners voldoende
betrouwbaar zijn.

26

Een ander aanvullend perspectief dat vooral bij het missiegedreven Topsectoren en innovatiebeleid
wordt aangehaald, maar hier minder relevant lijkt is het zogenaamde transformatieperspectief, zie
Schot, J., en Steinmueller, W.E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change., in Research Policy (47) 1554- 1567. Het welslagen van op zich
wenselijke maatschappelijke transities wordt belemmerd door zogenaamde transformation failures
(transformatiefalen). Voor een uiteenzetting over deze vormen van falen zie o.a. Weber, en Rohracher,
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is legitiem wanneer er sprake is van system failures (systeemfalen).27 Hieronder vallen onder andere tekortkomingen bij het ontwikkelen van essentiële infrastructuur (infrastructural
failures), het introduceren van harde instituties als wetten en regelgeving of zachte instituties als waarden en normen (institutional failures), het waarborgen van voldoende
afstemming in een systeem (interaction failures), en het ontwikkelingen van vaardigheden
die actoren nodig hebben om effectief mee te kunnen doen in een markt of systeem (capability failures).
In termen van het perspectief van ‘systeemfalen’ kunnen de volgende falens mogelijk een
rol spelen bij het instrument SLO’s:
1. Capability failures: ondernemingen missen vaardigheden om met internationalisering aan de slag te gaan. Internationalisering is een complexe managementopgave
en veel jonge ondernemingen die voor het eerst hun vleugels internationaal uitslaan
missen nog de vaardigheden en ervaring om dit proces te managen.
2. Interaction failures: ondernemingen weten bijvoorbeeld niet goed de partijen te vinden die hen kunnen helpen met internationalisering in specifieke deelmarkten of
buitenlandse ecosystemen. Dit systeemfalen lijkt sterk op coördinatiefalen uit het
perspectief van marktfalen.
3. Institutitonal failures: er kunnen institutionele belemmeringen zijn, zoals mogelijk
belemmerende wet- en regelgeving die internationalisering belemmeren. Een veelgenoemde factor is de onbekendheid met bijvoorbeeld het arbeidsrecht ter plaatse.
Juist omdat start- en scale-ups snel willen groeien, hebben ze vaak behoefte om
lokaal talent te rekruteren. Op dit punt bestaat soms onduidelijkheid.
Echter, voor de start van het instrument is bij ons weten geen expliciete analyse van marktfalens en systeemfalens uitgevoerd die het instrument op theoretische gronden legitimeren.
Dat zou bij voorkeur wel moeten plaatsvinden. Bovenstaande exercitie is niet uitputtend en
vooral bedoeld om aan te geven dat ondersteuning van internationalisatie door een start- en
scale-upbeleid – en dus ook het aanstellen van SLO’s –op basis van theoretische gronden
lijkt te kunnen worden gerechtvaardigd.
Als het gaat om ondersteuning van internationalisering van vooral kleinere en startende of
sterk groeiende ondernemingen wordt veelal verwezen naar barrières bij internationalisering
rond financiering, informatie, contacten en management.28 Vooral de informatie en contactuele barrières, samen met het vinden van financiers, zijn aspecten die we terug hebben
gehoord in de door ons uitgevoerde interviews en terug vinden in de resultaten van de survey. Ook het ontbreken van managementvaardigheden om het complexe proces van
internationalisering te managen is genoemd, maar verwijst vooral naar de hierboven genoemde systeemfalen van capability failures. Vraag is wel of genoemde markt- en
systeemfalens zo specifiek zijn dat een eigen, specifieke interventie in de vorm van het instellen van de SLO’s nodig is. Veel van de direct betrokkenen geven aan dat de wereld van
start- en scale-ups dermate specifiek is en afwijkt van het reguliere mkb- en grootbedrijf dat
dit specifieke kennis, ervaring en netwerken vereist die verder gaat dan wat verwacht kan

(2012). Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change. Combining insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive 'failures'
framework, in Research Policy (41) 1037-1047 en Dialogic (2020), Evaluatie Smart Industry programma, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZK, p. 53. We laten het
transformatieperspectief hier verder buiten beschouwing.
27

Klein-Woolthuis et al. (2015). A system failure framework for innovation policy design.Technovation.

28

Zie bijvoorbeeld OECD (2009), Top barriers and drivers to SME Internationalisation, OECD, Paris.
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worden van de economische dienstverlening zoals die in de regel aan het reguliere bedrijfsleven wordt geboden. Juist omdat de groep van start- en scale-ups van groot belang is voor
toekomstige groei- en verdienvermogen en het belang ervan in een steeds groter aantal
sectoren en markten speelt, is het belangrijk dat deze ondernemingen zo min mogelijk barrières ervaren bij hun internationale expansie. Als partijen in de markt hen onvoldoende (of
onvoldoende tegen redelijke kosten) deze diensten kunnen bieden, dan lijkt een duwtje in
de rug en opstapje in de betreffende markten middels de diensten van de SLO’s gerechtvaardigd.
Box 2: Hoe reëel is het weglekeffect van start- en scale-ups?

In de interviews is wel een aspect naar voren gekomen dat we nog niet in deze bovenstaande overzichten van falens tegenkomen, te weten de kans op zogenaamde
weglekeffecten. Dit is het effect dat stimulering van ondernemingen om te internationaliseren leidt tot een complete relocatie van de onderneming naar een buitenlands
innovatiesysteem waardoor de binding met het land van oorsprong niet of nauwelijks meer
bestaat en het voordeel van internationalisering niet of veel minder in Nederland neerslaat.
Wanneer in Nederland op een technologie of in een regio nog slechts een bescheiden specifiek ecosysteem voorhanden is (er zijn nog maar enkele startups), de strategische
belangen groot zijn (sleuteltechnologieën of zelfs technologieën die van invloed zijn op de
nationale veiligheid) en vooral het durfkapitaal in buitenlandse ecosystemen vooralsnog
veel ruimer beschikbaar is, is dit weglekgevaar voor een beperkte categorie start- en
scale-ups reëel en moet Nederland daar niet naïef in zijn. Overigens zou een ruimere
beschikbaarheid van durfkapitaal in Nederland dat risico kunnen verminderen. Onze inschatting is dat het gevaar van weglekken van integrale bedrijven beperkt is. Veel van de
bedrijven die middels de diensten van SLO’s worden ondersteund hebben in Nederland al
‘tractie’, zijn vaak al ingebed in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem en zullen
niet zondermeer integraal verplaatst worden. Daar waar er sprake van is, hebben de van
oorsprong Nederlandse ondernemers – zeker indien ze een lucratieve exit hebben gerealiseerd – de behoefte om niet alleen hun kapitaal, maar ook kennis en ervaring te
investeren respectievelijk te delen met nieuwe start- en scale-ups uit het ecosysteem
waaruit ze oorspronkelijk zelf zijn voortgekomen.

2.3.2 Empirisch economisch onderzoek naar de relatie tussen internationalisering en
productiviteit
De literatuur over internationalisering en productiviteitsontwikkeling is gevarieerd en kent
voortdurend verschillende perspectieven. In meer klassiek georiënteerde economische studies wordt bijvoorbeeld gekeken naar het effect van openheid van een economie (openness)
op productiviteitsontwikkeling.29 Openheid en internationalisering wordt daarbij in verband
gebracht met schaalvoordelen, met efficiency voordelen, met blootstelling aan internationale
competitie die bedrijven scherp houdt, benutting van buitenlandse kennis en toegang tot
strategische assets. Dit is een doorlopend debat, waarbij niet iedereen zich neerlegt bij het
idee dat openheid en internationalisering resulteert in productiviteitsgroei. Daarbij wordt ook
uitgebreid gediscussieerd over de wijze waarop openheid moet worden gemeten en zijn er

29

Twee vooraanstaande studies waarin bijvoorbeeld is gekeken naar de relatie openness en total factor
productivity groei zijn Edwards, S (1998), Openness, productivity and growth: what do we really
know?, in: The Economic Journal, 108 (march) 383-398 en Alcala, F. & A. Ciccone (2004), Trade and
productivity, in: The Quarterly Journal of Economics, 119 (2), pp. 613-646.
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ook tal van issues rond de kwaliteit van gebruikte data en databeschikbaarheid. Het meest
opmerkelijke is wel dat bij openheid vooral wordt gekeken naar internationale handel en juist
veel minder naar internationale productie en het opereren van multinationals.
In de Global Value Chain (GVC) en globalisation literatuur – met waardevolle bijdragen van
OECD – wordt ruimer gewezen op de welvaartsverhogende effecten van toenemende economische integratie (door handel, door internationale productie, door de activiteiten van
multinationals) en bijvoorbeeld stilgestaan bij motieven voor internationalisering en belemmeringen. Er wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat:
“the globalisation of value chains is motivated by a number of factors. One is the
desire to increase efficiency, as growing competition in domestic and international
markets forces firms to become more efficient and lower costs. One way of achieving
that goal is to source inputs from more efficient producers, either domestically or
internationally, and either within or outside the boundaries of the firm. Other important motivations are entry into new emerging markets and access to strategic
assets that can help tap into foreign knowledge. Notwithstanding these anticipated
benefits, engaging in global value chains also involves costs and risks for firms.”
Meer recent zijn mede naar aanleiding van de coronacrisis ook de nadelen van globalisering
(toegang tot bepaalde essentiële goederen, afhankelijkheid van derde landen, veiligheidsvraagstukken) uitgebreid aan bod gekomen.
De mkb-gerichte literatuur kijkt vooral naar de positie van het mkb bij internationalisering
en wat hen specifiek motiveert en belemmert. Zo wordt opgemerkt dat:
“limited firm resources and international contacts as well as lack of requisite managerial knowledge about internationalisation have remained critical constraints to SME
internationalisation. These resource limitations, especially of a financial kind, seem
particularly prevalent among smaller, newly internationalizing.” … “Growth-related
factors appear to be increasingly important to SMEs, reflecting their rising appreciation of the international pathways and associated opportunities for future business
growth. SMEs‟ stock of knowledge resources and quest to leverage knowledge assets
residing in external actors also seem to respectively push and pull them into international markets.” … “The support provision of the reviewed economies generally
include a range of measures for redressing observed financial, informational, contactual and managerial knowledge-related barriers to SME internationalisation. Support
programs seeking to respond to the observed top drivers and motivations for SME
internationalisation are also in evidence”.30
De vraag is echter of de hier genoemde motieven, barrières en maatregelen ook onverkort
van toepassing kunnen worden verklaard op de start- en scale-ups die door de SLO’s worden
geadresseerd.
In Nederland publiceert CBS al lange tijd de Internationaliseringsmonitor waarin tal van aspecten van internationalisering onder de loep worden genomen. In een studie naar diverse
verschijningsvormen van internationalisering wordt onder andere de bijdrage van de aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen en buitenlandse kenniswerkers op total factor
productivity groei op ondernemings- en regionaal niveau onderzocht. Ook hier speelt dat:

30

Zoe OECD (2009), Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation”, Report by the OECD Working
Party on SMEs and Entrepreneurship, OECD, Paris.
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“the rationale is that internationalisation stimulates economic growth and development. Firms with an international orientation are assumed to be more productive.
Because of their worldwide access to capital, knowledge and labor, they can perform
the tasks required to manufacture goods and services at locations with a comparative
cost advantage, and therefore more efficiently (Groot, 2013). The presence of internationally oriented firms in a region may also increase the productivity of other local
firms through positive spill-overs (Sourafel et al., 2008)”.31
Er is met andere woorden een rijkgeschakeerde internationaliseringsliteratuur die overwegend uitgaat van de welvaartsverhogende effecten van internationalisering die kan dienen
als theoretische rechtvaardiging om het proces van internationalisering van Nederlandse ondernemingen – daar waar sprake is van markt- en/of systeemfalen – te stimuleren. Echter,
tot voor kort werd in relatief beperkte mate specifiek ingegaan op de internationalisering van
start- en scale-ups en hun specifieke motieven en barrières daarbij. Meer recent is – mede
door toedoen van Techleap.nl – hierin meer inzicht ontstaan (zie paragraaf 2.3.3).

2.3.3 Praktische empirische onderbouwing voor ondersteuning bij internationalisering
Empirisch kan legitimiteit ontleend worden aan onderzoeken die aantonen dat ondersteuning
bij internationalisering aan start- en scale-ups kan bijdragen aan het bereiken van economische doelen in Nederland. Dat we dit expliciet benoemen in deze evaluatie hangt mede
samen met het feit dat we geen causaal verband kunnen aantonen tussen de SLO-activiteiten
en het versterken – of zelfs een betere performance - van de Nederlandse economie. De
SLO-functie is pas relatief recent in het leven geroepen en betreft uiteindelijk een kleine
interventie die mogelijk een rol speelt bij het aanjagen van internationalisatie van start- en
scale-ups naast een reeks van andere factoren die daarbij een rol spelen. Als er al een economisch effect meetbaar zou zijn, is er met andere woorden nog een groot
attributieprobleem. We volstaan hier met een korte opsomming van enkele recente studies
naar de waarde van (dienstverlening voor) internationaliserende start- en scale-ups. De redeneerlijn is de volgende:
•

•

•

31

Een sterk startupecosysteem heeft een positieve (indirecte en toekomstige) invloed
op de economische groei, innovatiekracht en werkgelegenheid in een land.32 Een van
de systeemelementen die het ecosysteem sterk maken, is ‘global outreach’.
Startups die vanaf het begin focussen op buitenlandse klanten, blijken ruim twee
keer sneller te groeien dan bedrijven die dat niet doen.33 Uit onderzoek in Zweden
blijkt dat één van de factoren dat er in dat land zoveel unicorns zijn, de focus op
internationalisering is.34
Nederlandse startups blijken, in vergelijking met andere landen, minder gemakkelijker door te groeien naar scale-ups. Eén van de redenen waarom Nederlandse
startups niet doorgroeien naar scale-ups, is de beperkte aandacht voor internationalisering. De startups richten zich opvallend sterk op alleen de Nederlandse markt.35
Vanwege de beperkte grootte van de Nederlandse markt, is het voor startups vaak

Zie Groot, S. & A. Weterings (2013), Internationalisation and firm productivity: firm and regional

level effects, CBS Internationaliseringsmonitor 2013, p. 206.
32

Kane, T. (2010). The importance of Startups in Job Creation and Job Destruction. Szarek, J. Piechuch,
J. (2018). The importance of startups for construction of innovative economies. Techleap.nl, CBRE,
Dealroom.co (2020). Startup jobs are a growth engine worth strengthening.

33

Startup Genome (2018). Global Startup Ecosystem Report 2017, p. 21.

34

Zie link.

35

AWTI (2020). Beter van start. En Kamerstuk 32 637, nr. 343 d.d. 21-12-2018.
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•

noodzakelijk om al in een vroeg stadium internationaal actief te zijn en contacten te
hebben met buitenlandse klanten, partners en investeerders.
Nederlandse startups blijken het lastig te vinden om te internationaliseren.36 Studies
wijzen uit dat start- en scale-ups dienstverlening met betrekking tot internationalisering (zeer) positief waarderen.37

In bovenstaande vier punten hebben we in het kort een empirisch argument opgebouwd
waarom overheidssteun ten aanzien van internationalisering vanuit economisch perspectief
legitiem is. Het bouwen aan een sterk start- en scale-up ecosysteem, mede door het faciliteren van internationalisering, blijkt relevant voor de Nederlandse (toekomstige) economisch
verdienvermogen.
Uit de interviews met diverse beleidsmakers blijkt dat overwegend wordt gesteund op de
meer empirische studies zoals hiervoor genoemd. Start- en scale-ups worden vooral gezien
als aanjagers van economische groei die bijdragen aan de duurzaamheid en weerbaarheid
van de Nederlandse economie, innovatiekracht en werkgelegenheid. Ze worden ook gezien
als partijen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Om die reden wordt het van belang geacht dat Nederland een stevig start- en scale-up ecosysteem
heeft dat kan concurreren met andere landen en idealiter behoort tot de wereldtop. Het starten scale-up ecosysteem bestaat uit verschillende elementen en de overheid zet in op het
versterken, uitbreiden en ontwikkelingen van deze elementen, te weten: het verbeteren van
de toegang tot (a) kennis en technologie, (b) talent, (c) kapitaal, (d) netwerken, (e) markten
en (f) de overheid zelf. Juist omdat is gebleken dat startups die zich focussen op internationale markten gemiddeld twee keer sneller groeien (zie hierboven), wordt internationalisering
ondersteund door en uitmuntend concurrerend ondernemings- en vestigingsklimaat/ecosysteem voor start- en scale-ups. Concreet betekent dit dat startups gekoppeld worden aan
andere startups, aan investeerders, corporates, klanten en kennisinstellingen. Ook internationale contacten en deelname aan buitenlandse missies en groeiprogramma’s (zoals CES
Las Vegas, Hannover Messe, Y-combinator) moeten startups inspireren.

2.4 Inspanningen van enkele andere landen
In deze paragraaf bespreken we het resultaat van een quick scan van de inspanningen van
Zwitserland, Denemarken, Duitsland en het VK als het gaat om de wijze waarop zij via hun
postennetwerken start- en scale-ups ondersteunen bij internationalisering. Deze landen worden gezien als koplopers en zijn geselecteerd in overleg met de opdrachtgever. Ze bieden
mogelijk aanknopingspunten voor eventuele toekomstige vormgeving van de SLO-functie.
Enkele van die aanknopingspunten noemen we aan het slot van deze paragraaf.
Zwitserland
Zwitserland kent als belangrijkste instrument dat onder andere internationalisering van Zwitserse start- en scale-ups bevordert het zogenaamde ‘Swissnex global network for education,
research and innovation’.38 Dit is een breder netwerk gericht op internationalisering van onderwijs, onderzoek en innovatie met vestigingen in zeven buitenlandse steden (San
Francisco, Boston, Rio de Janeiro, Dubai, Bangalore, Shanghai en Osaka). Het netwerk is
samenwerking van het ministerie van Economische Zaken, Onderwijs en Onderzoek (EAER)

36
37

38

Zie link.
Een recente studie van McKinsey kan vanuit EZK niet gedeeld worden; deze uitspraak baseren we op
enkele resultaten uit die studie die met ons gedeeld zijn.
Zie https://swissnex.org/.
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en het ministerie van Buitenlandse Zaken (FDFA). Het strategisch en operationeel management van Swissnex valt onder het Swiss State Secretariat for Education, Research and
Innovation (SERI).39 Eén van de doelstellingen van het Swissnex-programma van Zwitserland is het ondersteunen van internationalisering van Zwitserse startups en academische
instituten, maar de opdracht van Swissnex is ruimer gedefinieerd als het ondersteunen van
en deelname aan de internationale uitwisseling van kennis, ideeën en talent. Swissnex fungeert als launchpad voor Zwitserse start-ups middels onder andere een equity-free startup
programma dat wordt aangepast aan de behoeften van de ondernemers. De posten in zes
landen werken nauw samen met circa 20 Science Offices en adviseurs die ondergebracht zijn
bij Zwitserse ambassades. De impact beperkt zich dus niet tot de locaties met een Swissnexpost. Gezamenlijk moeten zij het profiel van Zwitserland als een ‘worldleading hotspot of
innovation’ helpen uitdragen en de verbinding tot stand brengen met de belangrijkste innovatiehotspots in de wereld. Het gaat dus nadrukkelijk om tweewegverkeer.
In totaal zijn er 76 werknemers betrokken bij Swissnex. Het grootste kantoor van Swissnex
bevindt zich in San Francisco met 20 FTE en €3,46 miljoen aan kosten in 2018, gevolgd door
Boston/New York met 9 FTE en €2,1 miljoen aan kosten in 2018.40 De totale kosten van het
Swissnex programma in 2020 bedroegen €8,1 miljoen. De Swissnex kantoren zijn relatief
onafhankelijke entiteiten en zijn geen onderdeel van ambassades of consulaten, maar werken er wel intensief mee samen. Elke locatie heeft een CEO die ook personeel kan
aantrekken. De Swissnex-locaties hebben strategische prioriteiten voor elke vier jaar, jaarlijkse doelen en een lijst van taken. Verder werken ze volgens een publiek-privaat model:
SERI betaalt een deel (€5,3 miljoen in 2020) en de rest moeten de locaties met behulp van
publieke (zoals universiteiten en federale instituties) en private funding (partnerships, sponsoren) bekostigen. Het hoofdkantoor telt 9 FTE.
Wat opvalt aan de invulling van Swissnex door Zwitserland is dat er een relatief grote mate
van autonomie is bij de posten en dat er ruimte wordt gegeven voor een eigen invulling van
de taken. Dit wordt gewaardeerd door de posten blijkt uit de genoemde recente evaluatie.
Medewerkers kunnen gemakkelijk pilotprojecten opzetten en hierdoor kunnen op maat gemaakte diensten aan startups worden aangeboden. De posten opereren vooral bottom-up
en krijgen vrijheid in het opstellen van prestatiedoelstellingen, het ontwikkelen van nieuwe
diensten, het aanstellen van personeel en het alloceren van middelen. De prestatiedoelstellingen worden vastgesteld in samenspraak met SERI en sluiten aan bij de strategische
prioriteiten die door SERI zijn gedefinieerd, te weten; Zwitserland blijft koploper op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, en exploiteert de kansen rondom
digitalisering.41
Deze autonomie zorgt volgens de evaluatie voor een ondernemende en innovatieve werkcultuur. Startups die gebruik maken van de diensten van Swissnex noemen als sterke punten
de ondernemende mindset en de hoge mate van flexibiliteit en klantgerichtheid. Een andere
les die getrokken kan worden is dat coördinatie en digitale infrastructuur belangrijk zijn om
het verlies van kennis en netwerken tegen te gaan.42 Bij de Swissnex-locaties in Brazilië en
China is vanwege voortijdig vertrek van medewerkers veel kennis en contacten verloren
gegaan, waardoor deze kennis en netwerken opnieuw opgebouwd moesten worden. Er is om
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Zie https://swissnex.org/.
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Oxford Research (2020). Evaluation of the swissnex network.
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Schweizerische Bundesrat (2020). Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in
den Jahren 2021–2024
Oxford Research (2020). Evaluation of the swissnex network
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die reden een CRM-systeem geïmplementeerd. Het is dus van belang om contacten en netwerken goed bij te houden en vast te leggen zodat deze niet verloren gaan wanneer een
individuele medewerker vertrekt.
Denemarken
Net als bij Swissnex is er bij de Danish Innovation Centres (ICDK’s), naast startups, ook een
focus op wetenschap. Er zijn acht locaties waar ICDK’s zijn gevestigd: Boston, Silicon Valley,
Sao Paolo, New Delhi, Shanghai, Seoul, München en Tel Aviv. De locaties in Tel Aviv (sinds
2016) en Boston zijn er recentelijk bij gekomen (sinds 2019), terwijl de ICDK in Silicon Valley
al sinds 2006 actief is. De ICDK’s zijn gehuisvest in ambassades/consulaten, met uitzondering van de vestiging in Silicon Valley. De directeuren van de ICDK’s worden aangesteld door
het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de innovatieattachés komen vanuit het
Deense ministerie van Onderwijs en Wetenschap. De ICDK’s krijgen verdiendoelen en Key
Performance Indicators (KPIs) mee. Dit wordt aan de ene kant als een prikkel gezien om
nieuwe klanten te vinden, maar aan de andere kant wordt ook het gevaar erkend dat men
zich hierdoor mogelijk te veel richt op output in plaats van waarde creëren voor de startups.
In de periode 2017-2019 was het totale budget voor de ICDK’s €4,42 miljoen, inclusief de
vergoeding voor 5-7 FTE’s.43 Hiervan komt €4,03 miljoen voor rekening van het Deense
fiscale budget en worden er 4 tot 6 FTE’s vergoed door het ministerie van Buitenlandse Zaken
en 1 tot 3 FTE’s door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. De ICDK’s worden geacht
om zelf het resterende budget (€390k voor de periode 2017-2019) te verkrijgen door adviesdiensten, business development initiatieven, innovatie-bootcamps en andere betaalde
diensten.
Bij de evaluatie van de ICDK’s wordt genoemd dat de samenwerking tussen de verschillende
posten verbeterd kan worden.44 Verder valt op dat men in Denemarken een systematische
aanpak heeft om impact cases te verzamelen van lokale innovatiecentra. Dit helpt om de
waarde van de ICDK’s beter te kunnen communiceren naar stakeholders. De verschillende
locaties wordt gevraagd door de Deense ministeries om drie tot vijf impact cases aan te
leveren. Deze worden vervolgens op de website geplaatst. Uit de evaluatie blijkt dat de
zichtbaarheid van de ICDK’s in Denemarken verbetering behoeft.45 Ook hebben de ICDK’s
meetbare output targets die in contracten met de betrokken ministeries zijn vastgelegd. Een
sterk punt van de ICDK’s dat uit de evaluatie naar voren komt is dat medewerkers bij voorkeur een technisch profiel hebben en affiniteit met innovatie.
Duitsland
De German Accelerator (GA) van Duitsland is begonnen in 2012 met locaties in Silicon Valley/San Francisco.46 Het instrument wordt gefinancierd door het Duitse Federale ministerie
van Economische Zaken en Energie (BMWi). Kantoren van de GA bevinden zich momenteel
in Berlijn, München, Singapore en in de VS (New York, Boston, Silicon Valley). Daarnaast
worden markten in de volgende Aziatische landen ook bediend (weliswaar zonder fysieke
kantoren): Japan, Zuid-Korea, India, Indonesië, Thailand, Vietnam, Filipijnen, Maleisië. 47
German Accelerator biedt startups toegang tot een netwerk, mentoren (experts) en gratis
kantoorruimte. Mentoren zijn op de website te vinden, gecategoriseerd per land, industrie
en expertise. Programma’s worden gepersonaliseerd en dus toegesneden op de individuele
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behoeften van deelnemers, om snel internationale markten te kunnen betreden. Er zijn vier
programma’s die de GA aanbiedt. Wat opvalt is dat er een uitgebreid team is van 47 medewerkers (waarvan 4 ‘bedrijfsscouts’), waarvan een aanzienlijk gedeelte werkzaam is op de
Duitse thuisbasis. Het budget voor de locaties New York en San Francisco voor 2017-2019
bedroeg €4,4 miljoen. Men houdt ook de verkregen financiering bij van startups die zijn
ondersteund (GA heeft meer dan 500 startups ondersteund de afgelopen jaren en deze
startups hebben samen €4,05 miljard aan financiering opgehaald).
Ook Duitsland heeft een monitoringssysteem met Key Performance Indicators (KPIs) geïmplementeerd voor de German Accelerator, op basis van hoe startups de services ervaren. Er
wordt veel gestuurd vanuit Duitsland (door de German Entrepreneurship GmbH). Vanuit deze
stevige thuisbasis wordt er centraal gecoördineerd, wordt aan marketing van de German
Accelerator gedaan en worden er actief startups in Duitsland ‘gescout’. Ook heeft dit centrale
aansturingspunt meerdere keren per week contact met de individuele locaties van de German Accelerator. Echter blijkt ook uit de evaluatie dat er minder onderlinge samenwerking
is tussen de verschillende locaties/posten onderling dan wenselijk is.48 Wat verder opvalt is
dat men in Duitsland recentelijk de website van de German Accelerator omgebouwd heeft,
om de naam sterker neer te zetten en op een meer uniforme wijze de programma’s van de
verschillende locaties te tonen aan stakeholders op de website. Desondanks wordt als verbeterpunt bij de evaluatie van de German Accelerator genoemd dat er een grotere
bekendheid onder de doelgroep van startups gecreëerd zou kunnen worden.
VK
Het Tech Nation instrument van het VK heeft als doel om de digitale tech sector te ondersteunen bij de groei en bestaat uit meerdere programma’s.49 Tech Nation is van start gegaan
in 2010 en wordt voor 80% gefinancierd door het Department for Digital, Culture, Media &
Sport. De overige financiering is afkomstig van sponsoring en betaalde onderwijs- en trainingsprogramma’s. In het jaar 2019-2020 kreeg het gehele Tech Nation programma €8,1
miljoen aan funding.50 Eén van de programma’s is Tech Nation International, waarbij Tech
Nation internationaliserende ondernemingen ondersteunt met de market entry strategie en
het contact leggen met internationale financiers en andere bedrijven. Tech Nation werkt bij
de International Growth programma’s samen met het Department of International Trade,
Plug and Play, Intralink en Asia Market Entry.51 De huidige focus van het Tech Nation International programma ligt op de Aziatische markt. 52 Het programma is onderdeel van het
‘Digital Trade Network for Asia Pacific’. Daarnaast is er het programma Upscale, waarbij
scale-ups worden geholpen met onder andere internationalisering en financiering en in contact worden gebracht met corporates en investeerders.53
Met het Tech Nation International programma worden bedrijven geholpen met het aantrekken van personeel en het sluiten van een eerste investeringsdeal. Daarnaast worden er
webinars gegeven over de uitdagingen die bij internationalisering komen kijken en is er een
netwerk van internationale mentoren voor deelnemende bedrijven. Verder wordt er een international fundraising bootcamp gegeven, waarbij internationale bedrijven en VC’s de
Aziatische markt toelichten op het gebied van investeringen. Bedrijven die geïnteresseerd
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zijn in het Tech Nation International programma moeten zich aanmelden op de website,
waarna het Tech Nation team met het bedrijf in gesprek gaat over de behoeftes voor de
internationale groei op de Aziatische markt. In het eerste cohort van het programma zijn 35
bedrijven geholpen, kregen meer dan 100 bedrijven één-op-één support wat betreft hun
strategie voor internationale groei, waren er meer dan 50 introducties met investeerders en
meer dan 250 introducties met internationale klanten.54 Opvallend is dat het Tech Nation
programma is begonnen met een lokale focus en in de loop der jaren ook de internationalisering van bedrijven ondersteunt. Ook opmerkelijk is dat de focus ligt op enkel de Aziatische
markt.
Conclusie van beknopte internationale vergelijking
Uit de vergelijking met deze vier vooroplopende landen komt naar voren dat Nederland in
vergelijking met deze landen relatief weinig investeert in de internationalisering van haar
start- en scale-ups. Nederland loopt achter wat betreft schaal (zowel budget als menskracht)
en de professionaliteit waarmee dienstverlening wordt vormgegeven. Ook de interviewrespondenten die zicht hebben op de activiteiten van concurrerende landen geven aan dat de
Nederlandse polsstok qua budget en menskracht beperkt is en dat de ondersteuning van
internationalisering te veel als een geïsoleerde activiteit wordt gepositioneerd. De hierboven
besproken initiatieven tonen dat landen als Zwitserland, Denemarken, Duitsland en het VK
niet alleen meer investeren en vaker een uitgebreider fysieke aanwezigheid kennen in de
vorm van een accelerator (met bijbehorende financiering) of innovatiehub. Daarnaast hebben deze landen ook duidelijker een uitwisseling teweeggebracht tussen de internationale
innovatie-ecosystemen waar hun posten zijn gevestigd en het start- en scale-up ecosysteem
in het thuisland. Andere aspecten die opvallen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

de ruimte voor eigen invulling van de diverse posten;
de gemengde publiek/private financiering;
de ruimere opdracht die de initiatieven mee hebben gekregen en de verbinding met
innovatie en wetenschap;
de aandacht die er is voor samenwerking met overige posten die geen vestiging
kennen;
de actieve scouting van start- en scale-ups die in aanmerking komen voor internationalisering;
de grote rol die is ingeruimd voor de thuisbasis die als servicehub fungeert voor de
posten;
de aandacht voor verantwoording, gebruik van KPI’s en impactcases.

Met dit beeld van de activiteiten in enkele concurrerende landen in gedachten kijken we in
het volgende hoofdstuk meer in detail naar de activiteiten van de SLO’s en hun inbedding in
het postennetwerk.
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3 Activiteiten SLO’s en inbedding in
postennetwerk
In dit hoofdstuk wordt de invulling en inbedding van SLO-functie toegelicht. Eerst beschrijven we de activiteiten en dienstverlening van de SLO’s (paragraaf 3.1). Daarna
geven we aan hoe de functie van Startup Liaison Officer is ingebed in het postennetwerk
(paragraaf 3.2) en gepositioneerd in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem
(paragraaf 3.3). Tot slot vergelijken we de dienstverlening van SLO’s met start- en scaleup dienstverlening op posten zonder SLO (paragraaf 3.4).
De informatie in dit hoofdstuk is het uitgangspunt voor onze bevindingen over de opbrengsten, waardering en belemmeringen van de SLO-functie, die in hoofdstuk 4 worden
toegelicht. Hiermee worden de eerste stappen gezet voor het beantwoorden van deelvraag 1 en 2 (zie Bijlage 1).

3.1 Kenschets activiteiten SLO’s
De SLO’s hebben als taak om Nederlandse start- en scale-ups te helpen bij het opdoen van
contacten en het verkrijgen van toegang tot informatie, talent, markten en kapitaal. Daarnaast wordt verwacht dat de SLO’s circa 5% van hun tijd inzetten om het Nederlandse starten scale-up ecosysteem internationaal onder de aandacht te brengen, en om buitenlandse
start- en scale-ups te ondersteunen die in Nederland actief willen worden.
De SLO’s zijn tamelijk vrij om te bepalen hoe zij hun functie inrichten. Met behulp van diverse
netwerken en structuren stellen de SLO’s zichzelf in staat om start- en scale-ups te informeren, ondersteunen en verbinden. De organisatie van deze dienstverlening verschilt per post
en is in grote mate afhankelijk van de geboden ruimte, de beschikbare middelen, het lokale
ecosysteem en de behoeften van start- en scale-ups. In sommige gevallen wordt bovendien
voortgebouwd op het werk dat voorheen al informeel plaatsvond.
In deze paragraaf diepen we de belangrijkste activiteiten en dienstverlening van de SLO’s
uit op basis van inzichten uit de interviews. De genoemde activiteiten en voorbeelden zijn
niet uitputtend, maar hebben als doel om de belangrijkste overeenkomsten en verschillen
tussen de posten te duiden.

3.1.1 Netwerk
De essentie van de SLO-functie is het informeren en verbinden van start- en scale-ups. Om
deze functie effectief te vervullen hebben de SLO’s (uitgebreide) netwerken opgezet. Er is
blijvend aandacht voor het bouwen van netwerken. De SLO’s besteden tot wel 80% van hun
tijd aan het opbouwen en onderhouden van deze netwerken. Het netwerk van de SLO’s kan
worden ingezet om startups te introduceren bij potentiële samenwerkingspartners, klanten
en financiers. Bovendien kunnen de SLO’s een deel van hun informerende en ondersteunende
werkzaamheden uitbesteden door start- en scale-ups door te verwijzen naar mentoren of
experts met sectorspecifieke kennis. Verder zijn de SLO’s voor het bereik onder startups
grotendeels afhankelijk van hun netwerk in Nederland.
Netwerk in de prioritaire hubs
Het start- en scale-up ecosysteem bevat andere partijen dan dat van het reguliere mkb en
grootbedrijf. SLO’s opereren in een ander netwerk dan reguliere handelsmedewerkers van
bijvoorbeeld de economische afdelingen van posten. SLO’s zoeken niet alleen contact met
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overheidsinstanties en bedrijven, maar ook met incubators, accelerators, investeerders, banken, juridische partijen (voor b.v. intellectueel eigendom, experts en andere ondernemers.
Ze willen kortom het hele eigen start- en scale-up ecosysteem kennen om zo de doelgroep
beter van dienst te kunnen zijn. Nagenoeg alle interviewpartners geven aan dat het een
geheel eigen wereld is met eigen specifieke kenmerken en een eigen (hoge) kloksnelheid.
Bij het aanstellen van de SLO-s was het netwerk in sommige prioritaire hubs al enigszins
aanwezig. In Londen, New York en Singapore, waar voorheen al informele dienstverlening
werd verricht, profiteerden de SLO’s van reeds bestaande persoonlijke en professionele netwerken. Op de overige posten moest het netwerk grotendeels from scratch worden
opgebouwd. In Parijs moest ook het start- en scale-up ecosysteem in kaart gebracht worden.
Hiertoe heeft de SLO gegoogeld, gebeld, gemaild en rondgevraagd naar relevante contacten
in het Franse start- en scale-up ecosysteem.
De SLO’s breiden hun netwerk op diverse manieren uit. Vanwege de coronacrisis zijn veel
conventionele manieren van netwerken beperkt mogelijk geweest. Terwijl de SLO’s normaliter netwerkevenementen organiseerden op bijvoorbeeld de ambassades en consulaten of
zichtbaar waren op beurzen, waren ze nu vooral afhankelijk van online alternatieven. Meerdere SLO’s hebben LinkedIn gebruikt om nieuwe contacten te leggen. Met name in Frankrijk
werd dit als uitdaging ervaren, aangezien face-to-face contact erg belangrijk is in het Franse
bedrijfsleven. Vanwege de toenemende zichtbaarheid van de SLO’s komt het steeds vaker
voor dat lokale partijen de SLO’s benaderen in plaats van andersom.
Mentorennetwerk
De mate waarin een mentorennetwerk is opgebouwd en wordt ingezet, verschilt per SLO. In
San Francisco, New York, Londen en Singapore wordt actief gebruik gemaakt van een mentorennetwerk. Deze netwerken bevatten veelal Nederlandse (en in toenemende mate lokale)
ondernemers die al een langere tijd actief zijn in de prioritaire hubs. De mentoren worden
ingezet om start- en scale-ups op individueel te informeren en begeleiden. Bovendien worden
mentoren betrokken bij rondetafelgesprekken, missies en evenementen.
In San Francisco is het mentorennetwerk opgezet onder de naam ‘Holland in the Valley’. Dit
is een netwerk van meer dan 100 ondernemers en experts die worden ingezet op netwerkevenementen, pitching events, en trainingen. Dit network wordt ondersteund door corporate
partners zoals VSNU, Shell, Silicon Valley Bank, en Palo Alto Networks. Het netwerk is online
verankerd via het platform Mentorjam. Ook in Singapore is het mentoren netwerk online
verankerd in het platform Singapore Unlocked, waar mentoren een introductievideo en contactinformatie kunnen delen.
De overige mentorennetwerken zijn niet in dezelfde mate (online) verankerd, onder andere
vanwege de beperkte capaciteit van de SLO’s. In New York en Londen onderhouden de SLO’s
persoonlijk het mentorennetwerk. Omdat de mentoren niet gecompenseerd worden voor hun
diensten is het belangrijk dat de SLO’s warme contacten onderhouden. Hiertoe organiseren
de SLO’s borrels en netwerkactiviteiten waarbij de mentoren profiteren van nieuwe contacten
en exposure. Niet op iedere post vindt men de inzet van een online platform van meerwaarde, aangezien de mentoren het persoonlijke contact en de doorverwijzing van de SLO
waarderen.
In Duitsland is het mentorennetwerk beperkt van omvang omdat weinig bedrijven en individuen pro bono willen adviseren. In Frankrijk bestaat vooralsnog geen mentorennetwerk
vanwege een gebrek aan capaciteit en de uitdagingen rond de coronacrisis. Op termijn wordt
ook in Frankrijk een mentorennetwerk beoogd. In Frankrijk is het van belang dat dit netwerk
fysiek onderhouden wordt, niet via een online platform.
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Netwerk in Nederland
Om in contact te komen met Nederlandse start- en scale-ups zijn de SLO’s mede afhankelijk
van hun netwerk in Nederland. Hoewel de zichtbaarheid van de SLO’s toeneemt, zijn veel
start- en scale-ups niet op de hoogte van het bestaan van de SLO’s of van de dienstverlening
die wordt aangeboden door de ambassades en consulaten. De meeste startups raken in
contact met de SLO via andere partijen in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem.
Dit contact kan onder anderen ontstaan middels een doorverwijzing door RVO of Techleap.nl,
via missies en netwerkevenementen, of via advertenties van Techleap.nl en DutchBasecamp.
De SLO’s onderhouden contact met diverse partijen in het Nederlandse start- en scale-up
ecosysteem, waaronder Techleap.nl, ROM’s, universiteiten en hogescholen, DutchBasecamp,
Startup Bootcamp en lokale organisaties als Startup Utrecht. Deze partijen hebben goed
zicht op de kwaliteit en status van start- en scale-ups en kunnen deze bedrijven doorverwijzen naar de SLO’s. De SLO’s kunnen er over het algemeen op vertrouwen dat de
doorverwezen start- en scale-ups klaar zijn om te internationaliseren. Aangezien de SLO
beperkte capaciteit heeft, wordt deze voorselectie als positief ervaren.
De SLO’s komen ook in contact met start- en scale-ups via missies en evenementen in de
prioritaire hub. De SLO’s worden betrokken bij missies van RVO (vanuit zowel BZ als EZK),
maar kunnen ook zelf signaleren wanneer interessante evenementen plaatsvinden. In het
laatste geval vragen de SLO’s partijen zoals Techleap.nl om advertenties te plaatsen en starten scale-ups aan te leveren.
In sommige gevallen benaderen start- en scale-ups de SLO’s direct. De SLO’s proberen hun
zichtbaarheid onder startups te verbeteren door een actieve aanwezigheid op sociale media
en op beurzen.

3.1.2 Dienstverlening
Het type dienstverlening dat aan start- en scale-ups wordt aangeboden door de SLO’s valt
in drie categorieën uiteen, namelijk het informeren, ondersteunen en verbinden van starten scale-ups. Deze diensten versterken elkaar en kunnen daardoor niet los van elkaar worden gezien. Figuur 1, gebaseerd op de survey onder gebruikers van de diensten van SLO’s,
toont diverse typen dienstverlening die worden aangeboden en de relatieve frequentie waarmee (responderende) start- en scale-ups hier gebruik van maken.

28

Dialogic innovatie ● interactie

Which of the following services did the SLO provide for your
company? (n=34)
Information on startup events and exhibitions
Information on the local ecosystem
Personalized information for your company
Events and activities
Contact with potential clients
Contact with fellow entrepreneurs

Support during startup events and exhibitions
Information on the Dutch startup ecosystem
Contact with local organizations
Contact with local government(-related) actors
Contact with investors
Contact with an individual mentor
Support during fact finding missions
0

10

20

30

Figuur 1. Meest gebruikte diensten door start- en scale-ups (n=34). Bron: enquête.

De SLO’s bieden zowel individuele als collectieve vormen van dienstverlening aan start- en
scale-ups. Vanwege de coronacrisis hebben de SLO’s over het algemeen meer online en éénop-één dienstverlening aangeboden. Deze vorm van maatwerk is belangrijk, hoewel het ook
wenselijk is om méér start- en scale-ups te bereiken. Waar mogelijk hebben de SLO’s geprobeerd fysieke en/of collectieve informatievoorziening en ondersteuning aan te bieden.
Bovendien wordt in toenemende mate gezocht naar vormen van standaardisatie en automatisering van de dienstverlening. Hierbij speelt de online verankering van netwerken en
diensten een belangrijke rol.
Het is niet mogelijk om een uitputtend overzicht te bieden van de verrichte diensten. De
dienstverlening wordt niet over de hele breedte systematisch bijgehouden. Op basis van de
interviews worden de belangrijkste vormen van dienstverlening in kaart gebracht en toegelicht met behulp van enkele voorbeelden.
Informeren
Het informeren van start- en scale-ups kan zowel individueel als collectief plaatsvinden. De
SLO’s organiseren meestal een intake- of introductiegesprek, waarbij de behoeften van
startups in kaart worden gebracht. Op basis van de intake wordt generieke of sectorspecifieke informatie verstrekt die nodig is voor een soft landing. Wanneer de SLO’s zelf niet over
de nodige kennis beschikken, verwijzen ze de start- en scale-ups door naar experts in het
ecosysteem en op de posten. De SLO in New York verwijst start- en scale-ups met vragen
over talent bijvoorbeeld door naar mentoren of recruiters. Voor juridische vragen kunnen
SLO’s ook doorverwijzen naar specialisten.
Voor generieke en collectieve informatie verwijzen de SLO’s onder andere naar de GoGlobal
website. Momenteel worden ook playbooks ontwikkeld door RVO en de SLO’s, waarin algemene informatie en links over het ecosysteem, de cultuur, en relevante organisaties wordt
opgenomen. Deze vormen van standaardisatie worden gebruikt om zo veel mogelijk start-
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en scale-ups van generieke informatie te kunnen voorzien en meer ruimte te creëren voor
maatwerk. Op missies, evenementen en webinars verstrekken de SLO’s ook generieke en
sectorspecifieke informatie aan start- en scale-ups. In Duitsland wordt hierbij extra aandacht
besteed aan de verschillen tussen deelstaten.
De SLO’s zijn vaak continu bereikbaar voor start- en scale-ups. SLO’s worden op alle tijden
benaderd met vragen en zijn vaak in staat om op korte termijn oplossingen te bieden. Deze
additionele inspanning ten opzichte van reguliere ambassademedewerkers vergt extra tijd,
inzet en flexibiliteit van de SLO’s.
Ondersteunen
Behalve sporadische of langer durende één-op-één begeleiding van start- en scale-ups, bieden de SLO’s voornamelijk collectieve ondersteuning aan in de vorm van evenementen,
missies, of langdurige programma’s. Voor collectieve dienstverlening wordt een groep van
10 tot 12 start- en scale-ups als optimum gezien.
De SLO’s organiseren en participeren in diverse evenementen. In Frankrijk zijn bijvoorbeeld
acht Tech meetings per jaar, waarbij start- en scale-ups worden gekoppeld aan Franse corporates zodat zij hun bedrijf kunnen pitchen. In San Francisco heeft de SLO het Female
Founders Event georganiseerd in samenwerking met Softbank. In San Francisco worden ook
pitchtrainingen en events georganiseerd. Verder organiseren de SLO’s netwerkevenementen
op de ambassades en consulaten en zijn ze aanwezig op diverse beurzen, waaronder CES,
France Digital Day, WebSummit, Nationaal Export Event, en Nextweb.
Net zoals de reguliere handelsmedewerkers dragen de SLO’s actief bij aan missies die worden
georganiseerd door RVO, Techleap.nl of andere partijen in het Nederlandse ecosysteem. De
SLO in New York was bijvoorbeeld betrokken bij een missie rond Life Sciences en Health in
Boston en een FinTech missie in New York. In Duitsland staat een missie gepland samen met
de Dutch Blockchain Coalition en RVO. Vanwege de coronacrisis is het aantal missies in de
prioritaire hubs verminderd. Waar mogelijk zijn deze missies vervangen door online alternatieven.
De SLO’s werken met diverse programma’s en overheidsinstrumenten. In Duitsland en het
VK organiseren de SLO’s samen met DutchBasecamp het Go-to-Market programma, waarbij
start- en scale-ups gedurende langere tijd begeleiding krijgen in een nieuwe markt. De SLO
in New York faciliteert ook diverse soft landing en accelerator programma’s voor start- en
scale-ups. De SLO in San Francisco heeft het Founders Programma en het Academy Programma opgericht. Bovendien heeft de SLO in San Francisco als plan om een accelerator op
te richten voor intensieve begeleiding van start- en scale-ups. In Singapore heeft de SLO via
het instrument Partners for International Business het programma Scale opgericht, waarin
ondernemers, kennisinstituten en de overheid worden verbonden om samen ecosysteemontwikkelingen te bespreken.
Het organiseren van evenementen, missies en programma’s vergt veel capaciteit, tijd en
middelen. Het budget van de SLO is met name bedoeld voor netwerkevenementen, maar is
niet toereikend voor collectieve of langdurige programma’s. Als gevolg hiervan zijn SLO’s
sterk afhankelijk van het budget en de initiatieven van RVO en andere Nederlandse partijen.
De plannen van de SLO’s zijn daardoor niet altijd haalbaar. De SLO in Frankrijk wilde bijvoorbeeld het Go-to-Market programma oprichten in Frankrijk, maar kon geen budget
vrijmaken hiervoor. In San Francisco en Singapore wordt het beperkte budget deels gecompenseerd door samen met lokale partijen en investeerders evenementen en programma’s te
organiseren. Om toch budget te organiseren dienen SLO’s de weg in ‘het Haagse’ goed te
weten, zoals omschreven in paragraaf 2.2. De mate waarin een post positief wordt gewaardeerd vanuit Nederland, helpt hierbij.
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Verbinden
Het verbinden van start- en scale-ups aan lokale partijen is een van de kerntaken van de
SLO’s. De SLO’s organiseren netwerkevenementen om hun eigen netwerk uit te breiden en
om onderlinge connecties te faciliteren. Verder helpen de SLO’s start- en scale-ups op individuele basis om relevante connecties op te doen. Dit zijn met name mogelijke
samenwerkingspartners, experts en mentoren, en in mindere mate klanten of financiers.
Vaak leveren start- en scale-ups zelf een lijstje aan met partijen die zij willen benaderen. In
sommige gevallen wordt deze lijst samen met de SLO opgesteld. De SLO’s proberen waar
mogelijk warme introducties te faciliteren. Wanneer de SLO’s een connectie niet direct kunnen faciliteren binnen hun eigen netwerk, proberen zij dit via-via te regelen of een passend
alternatief te vinden. Met name in Frankrijk en Duitsland is het erg belangrijk om de juiste
persoon binnen een organisatie te benaderen vanwege de hiërarchische cultuur.
Wanneer start- en scale-ups door de SLO’s worden doorverwezen kan het wenselijk zijn om
achteraf te controleren hoe dit contact is verlopen. Enerzijds kunnen de SLO’s de waarde
van een contactpersoon valideren voor mogelijke toekomstige doorverwijzingen. Anderzijds
kunnen de SLO’s verantwoording afleggen om de reputatie van de SLO en de ambassade te
beschermen. Het kwaliteit van het netwerk van de SLO vraagt dat de SLO ook goede kwaliteit
start- en scale-ups introduceert.

3.1.3 Onder de aandacht brengen van het Nederlandse ecosysteem
Officieel wordt verwacht dat de SLO’s circa 5% van hun tijd besteden aan het uitdragen van
het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem. In werkelijkheid zijn de SLO’s hier constant
indirect mee bezig door nieuwe connecties te creëren en hoge kwaliteit dienstverlening aan
te bieden. Door goede start- en scale-ups door te verwijzen in de prioritaire hubs, krijgt het
lokale ecosysteem een kwalitatief hoogstaand beeld van het Nederlandse start- en scale-up
ecosysteem en ontstaat interesse in dat ecosysteem.
Het netwerk van de SLO’s is ook inzetbaar om start- en scale-ups in de prioritaire hub door
te verwijzen naar Nederland. Als gevolg hiervan kunnen de SLO’s ook bedrijven of talent te
woord staan die naar Nederland willen uitbreiden. Vooralsnog gebeurt dit vooral sporadisch
en worden deze start- en scale-ups niet actief gezocht of benaderd door de SLO’s. Wel is
opgemerkt in de interviews dat zowel het faciliteren van Nederlandse bedrijven die internationaliseren als het onder de aandacht brengen van het Nederlandse start- en scale-up
ecosysteem – waaruit diezelfde start- en scale-ups voortkomen en vaak ook nog deels gevestigd zijn – meer communicerende vaten zouden moeten zijn en elkaar meer kunnen
versterken.

3.1.4 Informeren van het Nederlandse ecosysteem
De SLO’s houden zich (soms) ook bezig met het informeren van Nederland over ontwikkelingen in de prioritaire hubs. Zowel ambassades als consulaten informeren de overheid en
het start- en scale-up ecosysteem. Over het algemeen hebben medewerkers op een ambassade wel de natuurlijke neiging om allereerst de overheid (BZ) te informeren. terwijl dit
minder het geval is op de consulaten. De SLO’s in New York en San Francisco bijvoorbeeld
informeren daarom met name Nederlandse ecosysteem partijen zoals Techleap.nl en YesDelft! over de ontwikkelingen rondom hun post.
Op de ambassades wordt deze informatievoorziening soms overgenomen door andere werknemers op de economische afdeling. In Londen, Parijs en Berlijn richten de SLO’s zich met
name op ontwikkelingen in het ecosysteem, terwijl het overige ambassadepersoneel communiceert over de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen. In Singapore wordt het
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informeren van Nederland gezien als basistaak, waardoor de SLO alle ontwikkelingen in de
gaten houdt. De SLO in Singapore heeft een keer per week contact met DIO over deze
ontwikkelingen.

3.2 Inbedding in het postennetwerk
SLO’s zijn specialisten op de posten, net zoals bijvoorbeeld Innovatie Attachés, de NBSO’s,
medewerkers van de NFIA of wetenschappelijke Attachés. De SLO’s bekleden dus eigenstandige functies binnen de posten. Samenwerking binnen de eigen post en met het
postennetwerk is dan ook van belang. In gesprekken benadrukken medewerkers van posten
dan ook dat overwegend goed wordt samengewerkt met SLO’s binnen de posten, bijvoorbeeld op specifieke sectoren als landbouw, fintech of sleuteltechnologieën als AI. Dat
versterkt de werkzaamheden van de SLO’s, aangezien deze personen sectorkennis en een
netwerk inbrengen waar de SLO’s niet over beschikken. Dat geldt ook voor het organiseren
van missies of andere evenementen; vaak wordt dit gezamenlijk door SLO’s, IA’s en economische afdelingen opgepakt. Samenwerking is dus van groot belang om de start- en scaleups een totaalpakket te kunnen aanbieden en elkaars kennis, netwerk, faciliteiten en budgetten te benutten.
Ook onderling werken de SLO’s goed samen. Deze samenwerking is van belang om start- en
scale-ups effectief te ondersteunen. SLO’s hebben contact over ontwikkelingen in hun ecosysteem en over de programma’s en activiteiten die zij organiseren. Verder kunnen de SLO’s
start- en scale-ups naar elkaar doorverwijzen wanneer zij een goede problem-market fit
hebben in de betreffende prioritaire hub. In de VS werken de SLO’s bovendien samen aan
een geformaliseerde structuur om heel de VS te bereiken en aan projecten zoals de Consumer Electronics Show. Een ander aspect van de samenwerking binnen het postennet betreft
het vergroten van het bereik van de SLO-functies door het postennet. SLO’s haken posten
aan in andere regio’s van een land, of in andere landen van een werelddeel, om zo de starten scale-up dienstverlening in die regio’s te verstevigen. Een voorbeeld is de SLO in de
metropoolregio Parijs, die middels samenwerking met de NBSO’s in Lyon en Nantes in staat
is een groter deel van Frankrijk te bereiken. Dit geldt ook voor de SLO’s in de VS, die de
samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld het consulaat in Atlanta. De SLO in Singapore
ondersteunt ambassadepersoneel in omringende landen zodat ook zij start- en scale-ups
kunnen begeleiden.
Hoe de SLO-functie formeel is ingebed binnen de post kan verschillen. Overwegend is de
SLO-functie ondergebracht bij de Economische Afdeling van een post, en allen vallen binnen
het bredere economische cluster. De activiteiten van SLO’s worden ook opgenomen in de
jaarplannen van de posten. Tegelijkertijd benadrukken de SLO’s dat een min of meer vrije
positie belangrijk is omdat het hen in staat stelt aan te sluiten op de (snelle) wereld van de
start- en scale-ups. Een ondernemende houding van de SLO’s is hierbij van belang. Het
ondersteunen van start- en scale-ups vergt een andere benadering dat reguliere handelsbevordering.55 De ruimte en support die SLO’s krijgen vanuit de leiding op de posten is dan
ook van belang. Hoeveel ruimte de SLO krijgt voor het ontplooien van eigen werkzaamheden,
verschilt nog wel per post.

55

Een nuancering hier is dat sommige gesprekspartners aangeven dat deze benadering niet radicaal
verschilt van die van de economische afdeling. Dat heeft te maken met het type vragen dat zij krijgen
van vooral later stage startups; die zijn vergelijkbaar met die van ‘gewone’ bedrijven. Daarnaast lijkt
vooral op consulaten de reguliere dienstverlening meer open te staan voor het specifiek helpen van
start- en scale-ups.
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3.3 Aansluiting bij het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem
Wanneer we kijken naar de positionering van de SLO’s in het Nederlandse start- en scale-up
ecosysteem, blijkt uit de gesprekken dat de SLO’s veel op individuele basis schakelen met
partijen in het Nederlandse ecosysteem. Dit gebeurt (naast de samenwerking met BZ en
EZK) met Techleap.nl, RVO en spelers als ROM’s, incubators, DutchBasecamp en universiteiten/hogescholen. Met deze partijen wordt overwegend goed samengewerkt. Echter wordt
het door SLO’s soms ook als lastig ervaren dat er meerdere aanspreekpunten zijn. Voor de
toestroom van start- en scale-ups zijn de SLO’s namelijk in belangrijke mate afhankelijk van
deze partijen, gezien de beperkte bekendheid van de SLO’s zelf bij start- en scale-ups. Het
kost dan tijd en aandacht om als individuele SLO in beeld te komen en blijven bij allerlei
individuele partijen in het Nederlandse ecosysteem. Deze samenwerking vindt dus niet gestructureerd plaats vanuit een SLO-netwerk en thuisbasis in Nederland.
Een andere component van de ondersteuning vanuit het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem is het filteren van de bedrijven voor de SLO’s. De start- en scale-ups die er klaar
voor zijn om uit te breiden naar internationale markten worden voorgeselecteerd en/of voorbereid, zodat alleen kansrijke bedrijven stappen zetten in het internationaliseringsproces.
Techleap.nl en DutchBasecamp vervullen bijvoorbeeld zo’n rol (zie paragraaf 2.2.3), net als
(in beperkte mate) het programma FastLane van RVO. Daarnaast kan men bedrijven in een
specifiek technologiegebied bundelen om gerichte missies en ondersteuning mogelijk te maken. Het filteren van de start- en scale-ups in Nederland is belangrijk, omdat de SLO’s
vanwege hun reputatie (en die van de ambassades en het Nederlandse ecosysteem in het
algemeen) alleen hun netwerk in contact willen brengen met Nederlandse startups die er
ook daadwerkelijk klaar voor zijn. Daarnaast betekent dit dat SLO’s minder tijd hoeven te
besteden aan het zelf filteren van de juiste start- en scale-ups.
De interactie met het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem is belangrijk om het ecosysteem ook internationaal onder de aandacht te brengen. Deze interactie helpt om de
internationalisering niet alleen outbound te richten (het faciliteren van Nederlandse spelers
die willen internationaliseren), maar ook inbound (het aantrekken van partijen als bedrijven,
financiers, kennisinstellingen en talent naar Nederland). Door de outbound activiteiten en
het promoten van het Nederlandse ecosysteem door de SLO’s komen buitenlandse spelers
in aanraking hiermee en wordt op de lange termijn de aantrekkingskracht ervan versterkt.
Vanuit de SLO’s is er behoefte om de samenwerking met het Nederlandse ecosysteem gestructureerd te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het realiseren van een thuisbasis of
landingspost in Den Haag, om zo ervaringen beter te kunnen delen, om de bekendheid van
SLO’s te vergroten in Nederland (zodat start- en scale-ups de SLO’s weten te vinden) en om
systematischer te schakelen met Nederlandse spelers in het ecosysteem. Dit zou bijvoorbeeld deels kunnen worden georganiseerd door middel van collectieve terugkomdagen voor
SLO’s.

3.4 Dienstverlening op posten zonder SLO
Ook op posten zonder SLO-functie worden er diensten verleend aan start- en scale-ups.
Daarbij zijn er posten waar specifieke aandacht is voor start- en scale-ups, en posten waarbij
vanuit (economische) dienstverlening voor het mkb ook start- en scale-ups bediend worden.
Deze laatste groep posten blijkt start- en scale-ups alleen te bedienen met dezelfde generieke basisinformatie die geboden wordt aan het mkb.
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Op een aantal posten is er meer specifieke aandacht voor start- en scale-ups, alhoewel niet
vanuit een specifieke functie.56 Of er beleid is ten aanzien van start- en scale-ups, wisselt
ook per post. Soms is het ook de persoonlijke interesse van een individu die maakt dat starten scale-ups aandacht krijgen. De dienstverlening wordt vooral opgepakt vanuit het Innovatie Attaché-netwerk (innovatieteam) of de economische afdeling. Het hangt sterk samen met
de rolopvatting van beide functies of er een ‘gat’ zit tussen de dienstverlening van de Innovatie-attaché (en innovatie-afdeling) en economische afdeling qua startup dienstverlening.
Uit interviews blijkt dat hier een punt van zorg ligt. Bij het eventueel toevoegen van een
SLO-functie aan posten zal de taakverdeling tussen verschillende afdelingen een punt van
aandacht moeten zijn.
Het kenmerk van deze dienstverlening is dat het (nog meer dan de SLO’s zelf doen) samen
met partijen in het Nederlandse en het lokale ecosysteem (zoals lokale accelerators) wordt
aangeboden. De reden hiervoor is eenvoudig; beperkte middelen maakt dat samenwerking
nodig is. In interviews wordt aangegeven dat deze dienstverlening voor start- en scale-ups
nauwelijks verschilt van de behoefte van ‘gewone’ mkb’ers. Dat kan te maken hebben met
het type start- en scale-ups dat bij dergelijke posten aanklopt; deze zijn mogelijk ‘volwassener’ dan bij andere posten.
Enkele voorbeelden van dienstverlening zijn:
•
•
•
•
•
•
•

•

Organisatie van een startup bootcamp in Shanghai met acht Nederlandse startups,
deels vanuit het consulaat en deels in samenwerking met een lokale partij.57
Ontwikkelen van een startup playbook voor Shanghai.58
Matchmaking tussen startups en lokale bedrijven (hoewel daarbij in interviews wordt
aangegeven dat de coronacrisis dit bemoeilijkt).
Aansluiten bij lokale evenementen (via missies), zoals Slush in Finland, en lokale
organisaties, zoals StartupIndia.
Het organiseren van pitching events in Israël om daar durfkapitaal aan te boren.
Aandacht voor kansrijke technologie in een bepaald land, waar dan naast grootbedrijf en mkb ook start- en scale-ups voor geïnteresseerd worden.
Het NL Innovation House Sweden, waar scale-ups een fysieke plek kunnen krijgen
om hun bedrijvigheid in Zweden op te starten (en via deze plek ook een netwerk op
te bouwen).
Deelname van een aantal startups aan een online tech event via de regeling ‘Starters
in Business’.

Uit de interviews is naar voren gekomen dat op sommige niet-SLO-posten niet altijd behoefte
bestaat aan een specifieke SLO-functie. Hier zijn het bestaande medewerkers die vormgeven
aan de dienstverlening richting start- en scale-ups. De vraag vanuit start- en scale-ups op
specifieke posten kan te klein zijn om hier een aparte fulltime functie voor in te richten; of
de lokale afzetmarkt is te klein, zoals in Israël.59 Andere niet SLO-posten geven juist aan
graag een SLO te willen hebben, om zo aspecten van de dienstverlening uit te bouwen en
professionaliseren. In de interviews worden een aantal aspecten van start- en scale-up
dienstverlening benoemd die het, zonder SLO-functie, complexer maken om hoogwaardige
diensten te verlenen:

56

Soms is dit overigens het gevolg van de begeleiding en advisering van een SLO richting die post.
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Netherlandsandyou.nl (18-11-2019). Ready for launching! Dutch Startup Bootcamp Shanghai II.

58

Nederlandwereldwijd.nl (2021). Startup Playbook Shanghai

59

Waar afzetmarkten te klein zijn, kunnen er wel andere redenen zijn om aandacht te geven aan starten scale-ups, b.v. voor het aanboren van talent of VC.
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•
•
•
•
•
•

Het lokale netwerk is een stuk kleiner en minder relevant voor startups, als die vragen om zogenoemde warme introducties.
Het opzetten en aanbieden van een mentorennetwerk is erg lastig.
SLO’s zijn flexibeler qua dienstverlening dan bijvoorbeeld economische afdelingen;
die hebben vooral gestandaardiseerde manieren om bedrijven te helpen.
Medewerkers van ambassades en consulaten kunnen niet altijd meekomen in de
wereld van start- en scale-ups qua kennis, houding en vaardigheden.
Waar geen SLO-functie is (of geen startupbeleid), is het de keuze van individuen in
welke mate de dienstverlening ook op start- en scale-ups wordt gericht.
Proactieve dienstverlening kan niet altijd geboden worden.

Op posten zonder SLO worden vragen van start- en scale-ups ook opgepakt, alhoewel het
uit gesprekken blijkt dat er met gealloceerde middelen voor start- en scale-ups (al dan niet
in een separate SLO-functie) een beter eigen netwerk kan worden opgebouwd en er meer
ruimte is voor maatwerk. Voor sommige posten blijkt het dus relevant om over meer middelen te kunnen beschikken voor start- en scale-up dienstverlening. Of dat via een separate
SLO-functie georganiseerd zou kunnen worden, hangt af van a. de vaardigheden op een post
om met start- en scale-ups om te gaan, b. de rolopvatting van economische en innovatieafdelingen, c. de aandacht voor start- en scale-ups op een post, d. de (verwachte) toestroom
van start- en scale-ups naar het betreffende land. Daarmee ligt de vraag op tafel hoe lang
de SLO-functie separaat georganiseerd dient te worden, voor welke posten dat geldt, en of
een dergelijke functie niet onderdeel kan worden (op termijn) van het reguliere werk op een
economische afdeling op een ambassade of consulaat.
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4 Voorlopige opbrengsten, waardering
SLO’s en knelpunten
4.1 Bereikte doelgroep
Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.1 bereiken de SLO’s met name via het Nederlandse ecosysteem start- en scale-ups. Via directe doorverwijzingen, (startup)missies en advertenties
op Techleap.nl raken start- en scale-ups in contact met de SLO’s. In de enquête is aan starten scale-ups gevraagd hoe zij in contact zijn gekomen met de SLO’s. Bijna 60% van de
respondenten is via het Nederlandse ecosysteem bekend geraakt met de SLO’s (zie Figuur
2). Verder heeft
19%
deinitially
start- encome
scale-ups
de SLO
kennen
tijdens een evenement
How
didvan
you
across
theleren
startup
Liaison
of missie en is 23% direct via de ambassade
in contact gekomen met de SLO.
Officer? (n=34)
Through RVO (including website)

13%
26%

Through the embassy/consulate
(including website)
19%
Through other actors in the Dutch
start- and scaleup ecosystem
23%

19%

Through a networking event/fact
finding mission
Through Techleap (or GoGlobal)

Figuur 2. Wijze waarop start- en scale-ups in contact zijn gekomen met de SLO’s (n=34). Bron: enquête.

Uit de interviews is verder gebleken dat SLO’s met name late stage start- en scale-ups ondersteunen die al een product/market fit hebben. In de enquête gaf ruim 75% van de
respondenten aan dat hun bedrijf operationeel is en dat een product of dienst aan (de eerste)
klanten wordt verkocht. Het aantal fte en de omzet van deze bedrijven loopt uiteen.
In sommige markten is extra van belang dat bedrijven al een bepaalde omzet en klantenbasis
hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland en Japan, waar je als kleine startup moeilijker kan uitbreiden. In Duitsland heeft dit te maken met de risicomijdende aard van Duitse
investeerders en samenwerkingspartners; ze gaan niet in zee met bedrijven die alleen een
bèta-versie van een product of dienst hebben. In Japan worden start- en scale-ups anders
gedefinieerd én is het gezien de schaal van de economie nodig dat een bedrijf al robuust is.
De SLO’s helpen met name techbedrijven. Deze bedrijven hebben beperkte mogelijkheden
om te groeien in de Nederlandse markt, waardoor het voor deze bedrijven essentieel is dat
ze vroeg in hun ontwikkeling internationaliseren.60 Uit de enquête blijkt dat de start- en
scale-ups met name software, hardware en AI-oplossingen aanbieden in diverse sectoren
zoals AgTech, EdTech, FinTech, EventTech, HealthTech, security en retail. Uit de interviews
is ook naar voren gekomen dat in sommige gevallen de SLO’s zich richten op specifieke

60

Techleap.nl (2021). Empowering Leaders in Tech: 2021 Action Plan
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sectoren, afhankelijk van de lokale markt en de expertise van de SLO. Zo ligt het zwaartepunt van de dienstverlening in New York op zakelijke oplossingen, FinTech en cyber security;
terwijl het zwaartepunt in San Francisco ligt bij innovatieve sectoren, zoals DeepTech. Singapore is een koploper op het gebied van digitalisering en cybersecurity, Londen op het
gebied van FinTech, en Berlijn op het gebied van cybersecurity en High Tech (AI, IOT, Blockchain, etc). In Parijs ligt het zwaartepunt op Deep Tech bedrijven, gevolgd door health,
mobility en AgTech.
In de afgelopen periode zijn zo per SLO enkele tientallen tot honderd startups ondersteund.61
Volgens Dealroom.co waren er in 2020 in totaal ruim 8.300 startups, scale-ups en grownups
in Nederland.62 Data van Techleap.nl laat zien dat 21% van Nederlandse scale-ups internationaliseert. Slechts een beperkt deel van de start- en scale-ups die internationaliseren
maakt dus gebruik van de dienstverlening van de SLO’s.
Gezien de huidige capaciteit en invulling van de SLO-functie is het niet per se wenselijk om
het bereik onder bedrijven te vergroten. Betrokken partijen benadrukken het belang van
kwaliteit boven kwantiteit, aangezien de kwaliteit van de dienstverlening bijdraagt aan de
reputatie van het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem. De SLO’s hebben nu een werkbare balans gevonden tussen op maat gemaakte en collectieve dienstverlening. Ook met het
huidige bereik van de SLO’s kan deze balans alleen behouden worden door vooraf start- en
scale-ups te selecteren op basis van hun sector en mate waarin zij klaar zijn om te internationaliseren.

4.2 Opbrengst dienstverlening aan Nederlandse start- en scale-ups
In deze paragraaf gaan we in op een van de kernvragen van dit onderzoek, namelijk: wat
levert SLO-dienstverlening op? Het antwoord op deze vraag bouwen we op langs enkele
onderwerpen (conform de beleidstheorie), namelijk:
•
•
•
•

De behoefte van start- en scale-ups aan ondersteuning bij internationalisering;
De bijdrage van SLO-activiteiten aan het internationaliseringsproces en waardering van start- en scale-ups van deze bijdrage;
De meerwaarde van SLO’s bij het internationaliseringsproces, namelijk hoe doorslaggevend deze bijdrage van SLO’s is;
De verwachte effecten van (toekomstige) internationalisering op de Nederlandse
economie.

4.2.1 Behoefte start- en scale-ups aan SLO-dienstverlening
Uit de enquête blijkt dat er verschillende barrières zijn die start- en scale-ups ervaren bij het
internationaliseringsproces. Met name wordt genoemd het aanpassen van een product of
dienst aan de lokale context, personeel en de kosten van het proces. Klaarblijkelijk is er
behoefte aan ondersteuning om deze barrières te slechten. Een recent onderzoek van McKinsey bevestigt deze behoefte van zowel start- als scale-ups.63 Deze barrières gelden ten
dele specifiek voor tech start-ups, bijvoorbeeld als het gaat om een tekort aan personeel
met voldoende (tech-)kennis. Een andere barrière die veel is genoemd in interviews, is dat
start- en scale-ups in een nieuw land eigenlijk opnieuw moeten beginnen met het opbouwen
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Omdat systematische monitoring van KPI’s ontbreekt, kunnen we alleen de ordegrootte weergeven.
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Techleap.nl, CBRE, dealroom.co (2020). Startup jobs are a growth engine worth strengthening.

63

Data verkregen via EZK, studie niet openbaar beschikbaar.
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Figuur 3. Barrières die start- en scale-ups ervaren tijdens het internationaliseren (n=34). Bron: enquête.

Uit de enquête en interviews blijkt dat de meest voorkomende reden dat bedrijven de SLO’s
benaderen, is om contacten op te doen in de priohub en zo toegang te krijgen tot het lokale
netwerk van de SLO (Figuur 4, volgende pagina). Dat vooral het lokale netwerk belangrijk
is, wordt ook in andere onderzoeken bevestigd. Uit onderzoek van McKinsey blijkt bijvoorbeeld dat lokale introducties (bij experts, mede-ondernemers, klanten of anderen) hoog
gewaardeerd worden door start- en scale-ups. Bedrijven kunnen dit lokale netwerk niet zo
eenvoudig zelf opbouwen. In interviews worden hier verschillende oorzaken voor aangedragen, zoals de behoefte aan een specifieke partner in een bepaalde regio die zich niet
gemakkelijk via internet laat vinden, lokale organisaties die hun deuren niet altijd zomaar
openen (bijvoorbeeld omdat ze niet reageren op mails gestuurd aan info-adressen), de
(culturele) afstand tussen organisaties, en omdat een Nederlands bedrijf van afstand niet
weet wie wel of niet te vertrouwen is.
Verder benaderen startups de SLO om ondersteuning bij administratieve zaken te krijgen
tijdens het internationaliseren (zoals bij het openen van een bankrekening, registreren van
een adres, aannemen van personeel, etc.) Ook worden de SLO’s ingeschakeld om inzicht te
krijgen in de industrie en het ecosysteem in de priohub. Uit de enquête blijkt dat circa 20%
van de start- en scale-ups niet met een specifieke reden in contact zijn gekomen met de
SLO, maar dit via bijvoorbeeld events en missies is verlopen.
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Figuur 4. Redenen voor start- en scale-ups om contact op te nemen met een SLO (n=33). Bron: enquête
(categorieën gedefinieerd aan de hand van antwoorden op een open vraag).

Sommige bedrijven hebben daarbij behoefte aan diepgaande en langer durende begeleiding
gedurende het internationaliseringproces, terwijl voor anderen incidenteel contact (bijvoorbeeld een introductie bij een bank of informatie over een event) voldoende is. Dit laat zien
dat er vanuit de start- en scale-ups vaak behoefte is aan maatwerk.

4.2.2 Bijdrage SLO-activiteiten aan internationaliseringsproces
Uit de vorige paragraaf blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning bij internationalisering,
met name op het gebied van contacten en informatie. De vraag is wat deze ondersteuning
de start- en scale-ups concreet heeft gebracht. Daarbij zijn drie noties van belang:
1. De SLO voedt een bedrijf met contacten of informatie waarna het bedrijf zélf aan de
slag gaat; voor effectiviteit zijn SLO’s dus afhankelijk van de bedrijven zelf.
2. De SLO-ondersteuning raakt soms maar aan een kleine stap in een internationaliseringsproces; dat maakt het lastig het specifieke effect van de SLO te isoleren.
3. De ondersteuning kan soms ook bestaan uit het adviseren om niet te internationaliseren, bijvoorbeeld omdat het bedrijf daar nog niet klaar voor is. Dit is ook
waardevol, maar wordt niet snel gezien als een positief effect van de dienstverlening.
In bijna alle interviews wordt aangegeven dat de SLO-functie haar meerwaarde heeft bewezen. De hoofdboodschap is dan ook dat de SLO direct bijdraagt aan de ‘soft landing’ van
start- en scale-ups. We lichten dit nader toe, en werken de dienstverlening ten aanzien van
contacten en informatieverstrekking verder uit. Uit zowel de interviews als enquête blijkt dat
SLO’s de start- en scale-ups ook daadwerkelijk toegang hebben gegeven tot het lokale ecosysteem (Figuur 5, volgende pagina). Enerzijds via één-op-één ‘warme introducties’ binnen
de lokale context, en anderzijds via het lokaal organiseren van (kleine) events en activiteiten
(zoals borrels). De SLO’s zijn daarbij een ‘selectiefilter’ voor relevante en betrouwbare contacten. Dit kan niet door een bedrijf op afstand (of pas aanwezig in de lokale context) worden
georganiseerd. Dit wordt door de bedrijven over het algemeen erg gewaardeerd en leidt dus
ook daadwerkelijk tot gesprekken met allerlei spelers in het lokale ecosysteem (Figuur 5 en
Figuur 6, volgende pagina’s). Hierbij is nuancering naar type actor wel van belang:
•

Klanten: SLO’s dragen bij aan de toegang tot lokale klanten, hoewel business development niet hun primaire taak is. Alhoewel start- en scale-ups over het algemeen
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•

•

•

•

niet verwachten dat een SLO direct klanten aandraagt, gebeurt dat onder meer in
indirecte vorm (middels georganiseerde lokale events) wel. 16 van de 30 startups
gaf in de enquête aan dat SLO’s hieraan hebben bijgedragen (Figuur 5).
Collega-ondernemers (w.o. mentoren): Contact met (Nederlandse) collega-ondernemers blijkt van belang om ervaringen te kunnen uitwisselen bij het
internationaliseren. Daarvoor bouwen SLO’s hun mentornetwerken ook vooral op uit
Nederlandse ondernemers. Naast (morele) steun betreft het hier meestal zeer praktische informatieverstrekking. Uit Figuur 5 Figuur 6 blijkt dat, alhoewel maar enkele
startups direct gekoppeld zijn aan een mentor, er meer bedrijven een mentor hebben gevonden. Dit mentorschap wordt, zo blijkt uit ook interviews, zeer
gewaardeerd door de bedrijven.
Lokale organisaties: Dit lijkt van minder groot belang als we de enquêteresultaten
bekijken (Figuur 5). Vanuit de interviews wordt wel aangegeven dat áls een startup
op zoek is naar een lokale organisatie, de SLO nuttige informatie kan geven over de
waarde en betrouwbaarheid van organisaties. Opvallend is dat op verscheidene posten zonder SLO er juist vooral wordt doorverwezen naar lokale organisaties.
Investeerders: Dit blijkt minder van belang te zijn voor internationalisering, alhoewel circa 30% van de respondenten aangeeft dat de SLO hierin een bijdrage
heeft geleverd. Sommige startups internationaliseren dan ook omdat er in Nederland (of Europa) geen financiering voor hen beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat de
tickets te groot worden.
Lokale overheden: Dit speelt niet veel op de posten, behalve op een post als Singapore waar de lokale overheid een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. We
zien dat áls een start- of scale-up geïntroduceerd wordt, dit wel in hoge mate gewaardeerd wordt (Figuur 6).

Als het gaat om het bieden van een netwerk, dan zien we dat start- en scale-ups deze
introducties overwegend in enige of hoge mate waarderen (Figuur 6). De introductie bij lokale organisaties of investeerders wordt iets minder gewaardeerd, alhoewel daar op basis
van deTo
lage
n in extent
de enquête
geen
harde conclusies
aanthe
verbonden
kunnen worden.
what
did the
services
provided by
SLO contribute
to… (n=30)
... improved access to information on the Dutch startup ecosystem
... improved access to potential clients
… improved access to information on start-up events and exhibitions
… improved access to an individual mentor
... improved access to information on the local ecosystem
... improved access to fellow entrepreneurs
... improved access to local organizations

... improved access to investors
… attaining necessary skills to expand abroad
... improved access to local government(-related) actors
… performing necessary preparations to expand abroad
0%

50%

Not applicable

Not at all

To a small extent

To some extent

To a moderate extent

To a large extent

100%

Figuur 5. In welke mate heeft de SLO-dienstverlening bijgedragen aan... (n=30). Bron: enquête.
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To what extent do you appreciate the support received from the SLO? (n=30)
Contact with an individual mentor (n=4)
Information on the Dutch startup ecosystem (n=10)

Events and activities (n=18)
Contact with fellow entrepreneurs (n=12)
Contact with local organizations (n=10)
Contact with local government(-related) actors (n=9)
Contact with potential clients (n=15)
Personalized information for your company (n=20)
Information on the local ecosystem (n=20)
Information on startup events and exhibitions (n=22)
Support during fact finding missions (n=3)

Support during startup events and exhibitions (n=10)
Contact with investors (n=6)
0%

50%

100%

I don't know

Not at all

To a small extent

To some extent

To a moderate extent

To a large extent

Figuur 6. In welke mate waardeert u de ondersteuning van de SLO (n=30)? Dit op basis van de dienstverlening die start- of scale-ups hebben aangegeven ontvangen te hebben. Bron: enquête.

Naast het bieden van een netwerk, draagt ook het bieden van informatie bij aan ‘soft landing’. Informatievoorziening blijkt het type dienstverlening te zijn waar start- en scale-ups
het meest gebruik van hebben gemaakt (Figuur 6). Enerzijds is dit generieke informatie over
het land, die ten dele ook op de GoGlobal-pagina’s te vinden is. Gesprekspartners vinden dit
het minst effectief. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat dergelijke informatie eenmalig
opgesteld dient te worden en daarna vaak hergebruikt kan worden. Anders, en belangrijker,
is de informatie die specifiek op maat gemaakt is voor de startup of scale-up door de SLO
(veelal na een intakegesprek). Met name die specifieke informatie wordt gewaardeerd. Het
kan dan bijvoorbeeld gaan om het op hoogte stellen van lokale events die specifiek voor een
bedrijf van belang kunnen zijn (Figuur 6).
Respondenten zijn over het algemeen tevreden met het aanbod van de SLO’s (Figuur 7).
Enkele respondenten geven aan dat zij, indien mogelijk, meer matchmaking zouden waarderen van de
geven aan dat zij actievere
ToSLO’s
what(n=4).
extentTwee
did respondenten
the mix of services/activities
offeredof langdurigere
individueleby
begeleiding
waarderen.
the SLO zouden
generally
meet your company’s needs? (n=34)
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Not at all

To a small extent

To some extent

To a moderate extent

100%

Figuur 7. Vervult de gehele SLO-dienstverlening de behoefte van start- en scale-ups (n=34)? Bron:
enquête.
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4.2.3 Meerwaarde SLO’s bij internationaliseringsproces startups
In de vorige paragraaf hebben we aangegeven dat de SLO in meer of mindere mate bijdraagt
aan het geheel van internationaliseringsactiviteiten die een start- of scale-up dient uit te
voeren. De vraag in deze paragraaf is in welke mate deze bijdrage doorslaggevend is voor
het internationaliseringsproces van bedrijven. Gezien het feit dat SLO’s nog maar kort in
functie zijn, moeten
we hier
voorzichtig
meteffects
harde uitspraken.
To what
extent
did the zijn
direct
result in… (n=30)
... improved preparedness to enter the new market

... improved knowledge on the local and Dutch startup ecosystem

… new relationships that help your business grow

… improved international visibility of your company
0%
Not applicable

Not at all

50%
100%
To a small extent

To some extent

To a moderate extent

To a large extent

Figuur 8. Ervaren indirecte effecten van de SLO dienstverlening op Nederlandse start- en scale-ups
(n=30). Bron: enquête.

Uit interviews en de enquête blijkt dat de SLO eraan bijdraagt dat een bedrijf beter voorbereid is om in de lokale context te opereren. Bedrijven ervaren zelf vooral dat ze beter
voorbereid zijn om een nieuwe markt te betreden (Figuur 8). In welke mate het leggen van
contacten een directe bijdrage aan de groei van het bedrijf levert, ervaren bedrijven verschillend. Er is een groep die hier duidelijk positief over is, en een groep die hier duidelijk
negatief over is. Dit heeft mogelijk te maken met de mate waarin een startup al marketWithout the services provided by the SLO, the
ready is in de lokale context (vaak is aanpassing van een product of dienst nodig).

internationalization would have been… (n=30)

20
18
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8
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2
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more time
consuming

more
challenging

less
successful

more
expensive

almost the unsuccessful
same

Figuur 9. Zonder de SLO-dienstverlening zou het internationaliseringproces … zijn (n=30). Bron: enquête.

De meerwaarde van de SLO zit vooral daarin dat ondernemers minder tijd (en kosten) kwijt
zijn om te internationaliseren (Figuur 9). De SLO is een ‘linking pin’ in het lokale ecosysteem,
en wijst bedrijven snel in de juiste richting wat betreft informatie en contacten. Dit is een
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functie die niet gemakkelijk vanuit Nederland vervuld zou kunnen worden, aangezien nabijheid belangrijk is bij het leggen van contacten. De meeste gesprekspartners beamen dit.
Ook blijken de start- en scale-ups zonder SLO-dienstverlening internationalisering uitdagender te vinden. Ongeveer driekwart van de bedrijven geeft aan dat ze beter voorbereid zijn
op internationalisering
dankzij de SLO
Maar een
enkel
bedrijf
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the(Figuur
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to other
public
and
private
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voor
een
succesvolle inservices in the Dutch start- and scale-up ecosystem; to what
ternationalisering.
Anderzijds
denken
bedrijven
niet
dat
zonder
de
extent do the SLO’s offer an essential service for start- and SLO het
internationaliseringsproces
hetzelfde
uit hadto
gezien
(Figuur
9).
scale-ups er
that
are looking
expand
abroad?
(n=30)
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I don't know
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100%

Not at all
To some extent
To a large extent

Figuur 10. Antwoord op de vraag: 'When comparing the SLO's to other public and private services in de
Dutch start- en scale-up ecosystem; to what extent do the SLO's offer an essential service for start- and
scale-ups that are looking to expand abroad? (n=30)

De SLO-dienstverlening heeft volgens gesprekspartners een unieke meerwaarde binnen het
geheel aan startupdienstverlening. Uit de enquête blijkt dat circa 75% van de respondenten
dit beeld bevestigt (Figuur 10); uit interviews blijkt dat met name de unieke contacten hieraan bijdragen (die andere partijen niet of nauwelijks hebben), de toegankelijkheid en
betrouwbaarheid van de SLO én dat een bedrijf gezien wordt als ‘approved by the ambassy’.
Incidenteel zijn er in relevante regio’s andere (private) dienstverleners die in goede contacten kunnen voorzien, maar dat gebeurt dan tegen significant hogere kosten (b.v. 10.000
euro per introductie). Die private dienstverlening voor matchmaking is echter te beperkt om,
met de instelling van SLO’s, van marktverstorende effecten te kunnen spreken.
We kunnen dus concluderen dat SLO’s in enige mate en op unieke wijze bijdragen aan een
‘goed’ internationaliseringsproces, en dan vooral in het versnellen van dit proces en het verlagen van mogelijke risico’s. Dat heeft bijgedragen aan een (in potentie) succesvollere
internationalisering. Deze bijdrage lijkt echter vrijwel niet van doorslaggevend belang voor
het slagen van internationalisering, voor zover we die conclusie al zo kort na de instelling
van de SLO-functie kunnen trekken.

4.2.4 Effecten van internationalisering op de Nederlandse economie
Het uiteindelijke doel is de versterking van de Nederlandse economie. We hebben aangegeven dat de relatie tussen de dienstverlening van de SLO en het uiteindelijke effect op de
economie zeer indirect en nauwelijks kwantitatief aantoonbaar is (anders dan middels individuele cases). Daarnaast zijn de SLO’s nog maar korte tijd actief.
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What are the main motives for expanding activities to
other countries? (n=34)
Accelerating growth
Attracting capital
Cooperation with other companies
Following major client(s)
Access to specialized knowledge,
facilities or innovation infrastructure
Attracting talent

0

10

20

30

Figuur 11. Redenen voor start- en scale-ups om te internationaliseren (n=34). Bron: enquête.

Toch willen we enkele opmerkingen maken over de duiding van effecten:
•

•

•

Een van de belangrijkste redenen om te internationaliseren, is de groei in omzet
en/of personeel; 27 van de 34 bedrijven benoemen dit (zie Figuur 11). Deze potentiële bijdrage aan de Nederlandse economie is nog niet tot haar recht gekomen. Het
proces van internationalisering duurt vaak langer dan de SLO-functie momenteel
bestaat; veel bedrijven zitten dus nog ín dat proces en effecten hebben zich nog niet
voorgedaan. Dat zien we ook terug in Figuur 12, waar vooral wordt aangegeven dat
effecten zich nog niet hebben voorgedaan.
Een andere (maar beperkte) reden voor internationalisering is het zoeken naar kapitaal. Hier kleeft voor de Nederlandse economie een risico aan, namelijk het
weglekeffect (zie paragraaf 2.3.1) kwijt raken van bedrijven aan andere landen. Een
stevige thuisbasis is dan nodig om dat te voorkomen. Dit gevaar beperkt zich tot
incidentele gevallen en als er al sprake van is vooral van toepassing op DeepTech
bedrijven die in Nederland opereren in een zich nog ontluikend ecosysteem, maar in
het buitenland worden geconfronteerd met veel verder ontwikkelde ecosystemen en
waar lokale vestiging van de hoofdzetel gevraagd wordt voor bijvoorbeeld financiering.
In paragraaf 2.3 hebben we de mogelijke bijdrage van SLO-dienstverlening aan de
To what extent did the direct effects result in… (n=30)
Nederlandse economie beschreven.
... higher company growth (employment)

... higher company growth (turnover)

... additional investments that help your business grow
0%

Not applicable
To some extent

Not at all
To a moderate extent

50%

100%

To a small extent
To a large extent

Figuur 12. Effecten van de dienstverlening op groei en het aantrekken van investeringen (n=30). Bron:
enquête.
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4.3 Bijdragen SLO aan Nederlandse ecosysteem en overige bijdragen
4.3.1 Branding Nederlandse ecosysteem en aantrekken buitenlandse startups
Veel gesprekspartners geven aan dat de werkzaamheden die SLO’s uitvoeren inherent tweerichtingsverkeer zijn. Zodra een SLO kwalitatief goede Nederlandse start- en scale-ups in
het buitenland onder de aandacht brengt (op individuele basis en via hoogwaardige events
en missies), verkoopt de SLO ook het ecosysteem dat hen heeft voortgebracht. De SLO als
selectiefilter is hierbij van belang. SLO’s introduceren alleen bedrijven in het lokale netwerk
als die aantoonbaar kwaliteiten bezitten, zo blijkt uit gesprekken. De reden hiervoor is dat
de SLO zélf in het lokale netwerk imago heeft op te bouwen als een partij die altijd relevante
introducties doet. Dit verhoogt als bijvangst het aanzien van het Nederlandse ecosysteem,
en kan daarmee leiden tot aandacht van allerlei partijen (individueel talent, investeerders,
multinationals, startups, etc.) voor het Nederlandse ecosysteem. Een voorbeeld hiervan is
de interesse van de Silicon Valley Bank voor het vestigen van een kantoor in Nederland.
Onderdeel van het etaleren van het Nederlandse ecosysteem is dus het aantrekken van buitenlandse startups. Voor verschillende SLO’s is het een automatisme om, naast het lokaal
introduceren van Nederlandse startups, ook lokale startups (of breder: bedrijven) te helpen
die naar Nederland willen. Zo doen SLO’s wat terug voor het lokale ecosysteem. Doordat
SLO’s ook in Nederland op individuele basis schakelen met organisaties (paragraaf 3.3),
kunnen ze buitenlandse startups wegwijs maken in het Nederlandse landschap. Andere SLO’s
richten zich vooral op hun primaire taak, namelijk de outbound-functie.
Het netwerk van SLO’s is dus twee kanten op in te zetten. Verschillende gesprekspartners
geven aan dat de inbound-functie veel sterker ontwikkeld kan worden, en zo de bestaande
contracten beter benut. De vraag is wel of de uitbreiding van die taak alleen bij één SLO
neergelegd kan worden. In dit onderzoek concluderen we namelijk dat SLO’s eerder te veel
dan te weinig taken hebben.

4.3.2 Overige opbrengsten
In de interviews zijn een aantal andere opbrengsten genoemd van de SLO-functie die niet
zozeer op het netvlies stonden bij de opzet van de functie. We benoemen deze ‘bijeffecten’
hier kort:
•

•

•

Medewerkers van posten worden door de SLO’s geleerd om te gaan met start- en
scale-ups. Dit verhoogt de aandacht voor deze doelgroep op de posten. Dit geldt niet
alleen op de priohubs, maar ook in de regio rond de priohubs. Zo denken posten in
Azië na over startupdienstverlening en worden daarin begeleid door de SLO in Singapore.
De SLO heeft zicht op buitenlandse start-- en scale-up ecosystemen, en hoe deze
ecosystemen in die landen geprofessionaliseerd worden. Deze kennis is relevant voor
het verder ontwikkelen van het Nederlandse ecosysteem. Veel interviewpartners
noemen bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd Zwitserland, Duitsland, Israël en de
Scandinavische landen als landen die verder zijn in het begeleiden van hun start- en
scale-ups bij internationalisering en in het tot stand brengen van eerdergenoemde
tweewegverkeer. Vooral Israël wordt hier genoemd. Juist omdat Israëlische starten scale-ups vroeg zijn ondersteund bij internationalisering heeft Israël zelf ook kunnen uitgroeien tot een succesvol start- en scale-up ecosysteem.
De aanpak van concurrerende landen ten aanzien van startups levert ook input op
voor de dienstverlening van de SLO’s. Zo worden SLO’s geprikkeld na te denken over
logische stappen in een internationaliseringsstrategie van bedrijven, daarbij voor de
invulling van de stappen gebruik makend van kennis die andere landen ontwikkeld
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•

•

hebben. Bijvoorbeeld over de vraag wat vervolgstappen zijn na initiële SLO-dienstverlening, zoals het opzetten van een lokale hub of accelerator, bieden van meer
financiering, of leggen van duidelijker verbindingen tussen ecosystemen.
Een ander bijeffect is dat de financiële steun vanuit lokale overheden voor de ontwikkeling van ecosystemen aangewend wordt voor de doorgroei van Nederlandse
startups. Bijvoorbeeld doordat startups een lokaal gefinancierd incubator-programma doorlopen, daarbij contacten en kennis opdoen, en zo toetreden tot
buitenlandse markten.
De SLO’s fungeren als een Single Point Of Contact voor eenieder die wat met startof scale-ups wil in een bepaald land. Dat creëert enige duidelijkheid in een verder
vaak versnipperd landschap van startupdienstverlening (vanuit de overheid).

4.4 Knelpunten rond de inzet van SLO’s
Er spelen een aantal knelpunten rond de inzet van SLO’s die de doeltreffendheid en doelmatigheid van de SLO’s beperken. De coronacrisis, juist in de periode dat SLO’s netwerken
moesten op- en uitbouwen en die deels berust of face-to-face contacten, heeft de SLO’s
gehinderd in hun functioneren. Er is weliswaar geswitcht naar digitale kanalen, maar die
worden door sommige SLO’s gepercipieerd als een surrogaatoplossing. Los van deze externe
factor zijn er diverse knelpunten die vooralsnog de doeltreffendheid en doelmatigheid en
daarmee de opbrengst van de gecreëerde SLO-functies beperken.
Een eerste knelpunt is het beperkte budget en beschikbare menskracht voor de SLOfunctie die mogelijk het doelbereik beperkt. De SLO’s moeten met zeer bescheiden budgetten
werken in vaak dure omgevingen. Ze moeten om die reden vaak improviseren en voor veel
activiteiten op zoek naar additionele middelen binnen de post en ook daarbuiten. Binnen de
post is er meer of minder ruimte voor de SLO en die ruimte is ook afhankelijk van het belang
dat de leiding van de post aan de SLO-functie hecht. Een aantal SLO’s, en vooral diegenen
die al eerder op de post werkzaam waren, hebben nog een deel van hun oude taken behouden en komen soms tijd te kort voor hun SLO-werkzaamheden of geven aan dat meer
menskracht eigenlijk nodig is om het werk goed voor elkaar te krijgen. Veel SLO-werk is
sterk afhankelijk van de inzet van individuen en dat maakt de invulling van de functie ook
sterk afhankelijkheid van de betreffende personen. Bij het wegvallen van een individu valt
ook een deel van het netwerk weg en dit maakt de functie kwetsbaar. Door het tekort aan
middelen en menskracht worden de SLO’s inventief in het aanboren van additionele middelen
en ondersteuning. Echter, dit maakt ook dat daarmee een afhankelijkheid van anderen kan
ontstaan.
Een tweede veelgenoemd knelpunt is dat het bewustzijn onder beleidsmakers in ‘Den Haag’
over wat de SLO-functie kan betekenen voor Nederland als laag wordt gepercipieerd. Niet
alleen is de bekendheid van de functie beperkt, maar ook het begrip voor het andere karakter
van de wereld van start- en scale-ups en hoe daarin te opereren. Juist start- en scale-ups
moeten belangrijk bijdragen aan het toekomstig economisch verdienvermogen van Nederland. Ook geven diverse gesprekspartners die op de buitenlandse posten actief zijn aan dat
onvoldoende duidelijk is wat het grotere plan om de internationalisering van Nederlandse
start- en scale-ups meer systematisch te bevorderen is en hoe de SLO’s daarin passen. Zij
zien het aanstellen van SLO’s als een noodzakelijk eerste, maar bescheiden stap en zouden
meer strategievorming op dit punt toejuichen. Er wordt in dit verband aangedrongen op
meer samenhangende strategische visie vanuit de meest direct betrokken departementen
hoe de SLO-functie kadert in het ruimere start- en scale-upbeleid. Zij verwijzen daarbij ook
naar de activiteiten van een aantal landen die voorlopen op Nederland en een breder palet
aan activiteiten hebben ontwikkeld om internationalisering van start- en scale-ups te bevorderen. Genoemde interviewpartners missen een samenhangende strategische visie op de
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beleidsmix om internationalisering van start- en scale-ups te bevorderen. Ze geven ook aan
een doorkijk te missen naar wat eventueel logische volgende stappen zouden kunnen zijn
na aanstelling van een SLO om internationalisering van start- en scale-ups verder te bevorderen.
In het verlengde hiervan wordt ten derde ook een duidelijker taakverdeling en coördinatie
tussen de partijen in Nederland wenselijk geacht op strategisch en beleidsniveau. Hierbij
gaat het vooral om de coördinatie en afstemming tussen BZ, EZK, RVO en Techleap.nl. Er
wordt onvoldoende vanuit een gedeelde visie en strategie geopereerd waarbij afspraken gemaakt worden over wie wat doet. Het is voor veel betrokkenen onvoldoende duidelijk hoe
de taken en verantwoordelijkheden van de vier zich tot elkaar verhouden als het gaat om
het ondersteunen van internationalisering van start- en scale-ups. Deze onduidelijkheid
maakt dat de aansturing van SLO’s als complex en diffuus wordt gepercipieerd. De SLO’s
zijn in dienst van BZ, maar schakelen voor de uitvoering van hun werkzaamheden veelvuldig
met EZK, Techleap.nl en RVO, waardoor deze partijen ook invloed hebben op de uitvoering
van de SLO-functie. Ook andere partijen zijn betrokken bij economische diplomatie en
dienstverlening op het vlak van internationalisering (zie voor meer detail paragraaf 2.2) en
dragen zo bij aan de complexiteit. Het gevaar is dan ook reëel dat deze bestuurlijke drukte
en complexiteit ten koste gaat van de effectiviteit van de SLO’s en uiteindelijk de ondersteuning van internationaliserende start- en scale-ups.
Een vierde veelgenoemd knelpunt is dat de SLO’s onvoldoende zicht- en vindbaar zijn
SLO’s worden nog niet vaak direct gevonden en voor de toeleiding van start- en scale-ups
zijn ze grotendeels aangewezen op actoren in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem. Omdat die zichtbaarheid nog niet altijd optimaal is worden mogelijk minder start- en
scale-ups bereikt dan mogelijk is en ontstaan er ook parallel aan de SLO’s activiteiten die bij
voorkeur samen met SLO’s zouden worden opgepakt. Overigens is dit een knelpunt waar
ook de initiatieven in andere landen die we in paragraaf 2.4 beschreven mee te kampen
hebben. Een van de mogelijkheden om dit te verbeteren is de online zichtbaarheid te verbeteren en ook om de actoren in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem systematischer
te informeren over en in contact te brengen met de SLO’s. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn
als SLO’s gedurende terugkomdagen contacten leggen met de spelers in het Nederlandse
start- en scale-up ecosysteem.
Een vijfde genoemd knelpunt betreft de onderbemensing van de landingsfaciliteit of
shared service centre voor de SLO-functie op BZ in Den Haag. Deze landingsfaciliteit
zou ook een portalfunctie kunnen krijgen en gebruikt kunnen worden als informatievoorziening richting de doelgroep en als middel om de vindbaarheid van de SLO’s te verbeteren. Er
is daarnaast behoefte aan meer ondersteuning, een gedeeld instrumentarium, shared services en meer kennisuitwisseling (ook voor posten zonder SLO), collectieve terugkomdagen
en een systematisch aanhalen van de banden met organisaties binnen het Nederlandse starten scale-up systeem. Daarin zou het shared services centre een rol kunnen spelen. Juist het
goed kunnen schakelen tussen het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem en de SLO’s
in hun specifieke ecosysteem is belangrijk en vergt een actiever uitwisseling van kennis,
contacten, tools en aanpakken. Primair is een dergelijk shared services faciliteit gericht op
de priohubs en de aldaar actieve SLO’s, maar de inzichten, aanpakken, documentatie kan
ook de posten zonder SLO helpen de dienstverlening richting start- en scale-ups die willen
internationaliseren te verbeteren. We hebben gezien dat ook de vier landen die we kort
hebben bekeken – en elk voorlopen op Nederland – vaak beschikken over een beter bemenste en verder ontwikkeld shared service centre annex portal. Een uitgebreider analyse
of oriëntatie hoe concurrerende landen dit aanpakken lijkt in dit verband een logische vervolgstap. Een uitgebreider landingspost kan ook helpen meer systematisch de informatie te
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verzamelen die behulpzaam kan zijn de meerwaarde van de activiteiten gericht op internationalisatie van start- en scale-ups aan te tonen en daarmee het draagvlak hiervoor te
vergroten. Naar onze mening kan een zwaardere landingspost de effectiviteit van de SLOfunctie vergroten, aangezien SLO’s hun energie dan vooral kunnen richten op de verbindingen in de lokale context. Wel geldt ook hier dat vooral afstemming plaats moet vinden met
Techleap.nl.
Tot slot bestaat er onzekerheid over het voortbestaan en de tijdelijkheid (vooralsnog) van
de SLO-functie. Dit maakt dat veel activiteiten zich vooral richten op de korte termijn en deel
van de inspanningen ook gericht zijn op continuïteit van de functie. De tijdelijkheid maakt
ook dat afbreukrisico van wegvallen sleutelpersonen groter wordt. Te overwegen is de functie
een langere tijd te geven zich te bewijzen op de bestaande prioritaire posten.

48

Dialogic innovatie ● interactie

5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Aanleiding en opzet tussentijdse review
Sinds 2019 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde Startup Liaison
Officers (SLO’s) aangesteld op zes prioritaire grootstedelijke gebieden binnen het Nederlandse postennetwerk. Ze zijn bedoeld om – als onderdeel van het ruimere Nederlandse
start- en scale-upbeleid – vooral de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups
te ondersteunen (outbound functie). Daarbij brengen ze ook het Nederlandse start- en scaleup ecosysteem internationaal onder de aandacht en versterken zo ook de internationale
aantrekkingskracht (op bedrijven, op talent, op financiers, etc., de inbound functie). De SLOfunctie is onderdeel van het generieke internationale handelsbeleid en het meer specifieke
start- en scale-upbeleid zoals dat respectievelijk primair door BZ en EZK (samen met
Techleap.nl) wordt vormgegeven en in samenwerking met een reeks van spelers binnen het
ecosysteem wordt uitgevoerd. Middels de hier gepresenteerde tussenevaluatie beoogt het
ministerie van Buitenlandse Zaken een preciezer beeld te kunnen geven van de eerste ervaringen met deze functie. Wat is de waarde die de SLO-functie toevoegt, wat zijn eventuele
knelpunten én hoe kan die waarde eventueel worden verhoogd?
Het aanstellen van de SLO’s is een experiment dat nog maar kort loopt. De coronacrisis heeft
bovendien het opzetten en uitbouwen van de functie belemmert. Om die redenen heeft de
evaluatie nadrukkelijk het karakter van een tussenevaluatie. Het biedt eerste inzichten in de
opbrengsten van de SLO-functie, knelpunten en mogelijke verbeteringsmogelijkheden. Om
de zeven deelvragen die centraal staan in deze evaluatie te beantwoorden zijn in de periode
juni-september 2021 een groot aantal interviews uitgevoerd, is een enquête onder bedrijven
die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van SLO’s uitgezet en is desk research
uitgevoerd.64 Bij dit laatste is naast de beleidscontext van en de rationale voor ondersteuning
van internationalisering ook kort gekeken naar hoe vooroplopende landen als Denemarken,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland de internationalisering van start- en scaleups ondersteunen. Onderstaand presenteren we achtereenvolgens de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Voor de complete beschrijving en onderbouwing verwijzen we naar
het hoofdrapport.

5.2 Conclusies
Op basis van de door ons uitgevoerde analyses luidt de overkoepelende conclusie van deze
tussentijdse evaluatie dat de specifieke aandacht voor internationalisering van Nederlandse
start- en scale-ups met het oog op het toekomstig verdienvermogen van Nederland – en ook
gezien de inspanningen van concurrerende landen op dit vlak - gerechtvaardigd is en in
vergelijk hiermee in termen van budget en menskracht nog altijd bescheiden is. De SLO’s
zijn weliswaar nog maar net uit de startblokken en ondervinden last van de coronacrisis,
maar lijken een nuttige functie te vervullen bij de internationalisering van Nederlandse starten scale-ups en het internationaal onder de aandacht brengen van het Nederlandse starten scale-up ecosysteem. Daarbij moet opgemerkt worden dat de dienstverlening van SLO’s
vooral toegevoegde waarde heeft voor late stage start- en scale-ups, omdat early stage
startups vaak nog niet toe zijn aan internationalisering. Laatstgenoemden hebben nog onvoldoende trackrecord (in de vorm van een werkend product dat al enige tractie in de markt
heeft) of missen essentiële vaardigheden. De essentie van de functie – hoewel verschillend
ingevuld op de verschillende posten – is het informeren van en verbinden met sleutelspelers
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In paragraaf 1.2 zijn onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak nader toegelicht
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in het lokale ecosysteem. De doelgroep waardeert de geboden diensten, vooral omdat SLO’s
bedrijfsspecifieke informatie en contacten kunnen leveren die anderszins nauwelijks ‘boven
water’ komen, en omdat deze diensten privaat maar zeer beperkt aangeboden worden (tegen hoge kosten). SLO-diensten leiden met name tot een versnelling van het
internationaliseringsproces. Er zijn nog diverse verbeteringsmogelijkheden om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het vooralsnog tijdelijke netwerk van SLO’s te verbeteren.
Deze mogelijkheden komen aan bod in paragraaf 5.3 in de vorm van enkele aanbevelingen.
Op basis van de door ons uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden komen we tot de volgende
deelconclusies:
A. Er is een rationale, maar die moet geformuleerd en expliciet gemaakt worden.
Ondersteuning van internationalisatie door middel van een start- en scale-upbeleid dat
ook is gericht op internationalisering – en dus ook het aanstellen van SLO’s kan zowel
op basis van theoretische als empirische gronden worden gerechtvaardigd. Er zijn bijvoorbeeld markt- en systeemfalens voorstelbaar die een dergelijke interventie zouden
kunnen legitimeren, maar deze zijn niet expliciet benoemd. Los van de markt- en systeemfalens is er een gevarieerde, maar niet altijd eenduidige, literatuur die het belang
(voor productiviteitsontwikkeling en toekomstig verdienvermogen) van internationalisatie benadrukt en in beeld brengt. Pas recent zijn studies beschikbaar gekomen die
specifiek kijken naar internationalisering van start- en scale-ups. Empirisch is vastgesteld dat start- en scale-ups met een sterk internationaal netwerk sterker groeien dan
start- en scale-ups met een overwegend lokale focus. Ook is vastgesteld dat Nederlandse
startups achterblijven ten opzichte van buitenlandse startups qua internationaal netwerk
en dat Nederland relatief weinig startups kent die de schaalsprong maken en zich ontwikkelen tot een scale-up. Zeker in sterk internationale markten waarin het ‘winner takes
all-principe’ geldt, is het belangrijk om de pijplijn met internationaliserende start- en
scale-ups goed gevuld te houden. Zij zijn belangrijk voor de innovatiekracht en daarmee
toekomstig verdienvermogen van Nederland. Internationaliserende bedrijvigheid en het
tot stand brengen van global linkages helpt niet alleen om Nederlandse kennis en kunde
te vermarkten, maar is ook belangrijk om kennis uit buitenlandse ecosystemen te kunnen absorberen en het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem aan te vullen en te
versterken. Tot dusver is de rationale voor het instellen van SLO’s (en ruimer het ondersteunen van start- en scale-ups bij internationalisering) in beperkte mate geformuleerd.
Ook is naar ons idee onvoldoende expliciet geformuleerd welke knelpunten specifiek
worden geadresseerd, welke activiteiten wel en niet legitiem c.q. politiek wenselijk zijn
(namelijk hoe ver moet de dienstverlening gaan), hoe outbound en inbound activiteiten
zich tot elkaar verhouden, hoe generieke bedrijfsdienstverlening verschilt van die voor
start- en scale-ups en op welke wijze de investering in de SLO-functie past in een groter
plan om internationalisering van start- en scale-ups te bevorderen. Hoe de SLO-functie
kadert in het ruimere start- en scale-upbeleid kan dus beter worden gespecificeerd. Het
gevaar is nu reëel dat het instellen van de SLO’s te veel een losstaande activiteit is.
Bij het formuleren van de rationale is het ook goed te bedenken dat in een beperkt aantal
gevallen het ‘weglekken’ van Nederlandse bedrijvigheid – een Nederlands bedrijf verplaatst integraal naar een ecosysteem elders – een reëel risico kan zijn (zie Box 2 in
paragraaf 2.3). Wanneer in Nederland op een technologie of in een regio nog slechts
een bescheiden specifiek ecosysteem voorhanden is (er zijn nog maar enkele startups),
de strategische belangen groot zijn (sleuteltechnologieën) en vooral het venture capital
in buitenlandse ecosystemen vooralsnog veel ruimer beschikbaar is, is dit weglekgevaar
voor die beperkte categorie reëel en moet Nederland daar niet naïef in zijn. Onze inschatting is dat het gevaar van weglekken van integrale bedrijven beperkt is. Veel van

50

Dialogic innovatie ● interactie

de bedrijven die middels de diensten van SLO’s worden ondersteund hebben in Nederland al ‘tractie’, zijn vaak al ingebed in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem
en zullen niet zondermeer integraal verplaatst worden. Overigens zou een ruimere beschikbaarheid van venture capital in Nederland dat risico kunnen verminderen.
B. SLO’s spelen een belangrijke rol bij het informeren en verbinden van Nederlandse start- en scale-ups.
De SLO’s zijn op alle prioritaire posten goed uit de startblokken. Soms kon daarbij worden voortgebouwd op het werk dat voorheen meer informeel al plaatsvond, soms zijn de
activiteiten from scratch opgebouwd en is meer geïnvesteerd in het in kaart brengen en
leren kennen van het lokale start- en scale-up ecosysteem. De essentie van de functie
is het informeren en verbinden van (vooraf geselecteerde) start- en scale-ups aan sleutelactoren in het specifieke lokale ecosysteem (dat vaak technologie- of sectorspecifiek
is). De organisatie van dienstverlening (onder meer de inzet van mentornetwerken, de
balans tussen collectieve en één-op-één dienstverlening, de aandacht voor lokaal starten scale-upbeleid) verschilt per post en is in belangrijke mate afhankelijk van de geboden
ruimte en mate waarin die ruimte wordt benut. De SLO’s lijken in meerderheid een behoorlijke vrijheid te hebben in hoe zij hun functie inrichten en dit past ook bij de vaak
ondernemende persoonlijkheden die werkzaam zijn als SLO. Dat is enerzijds een sterkte
(want er is ruimte om te differentiëren per locatie), anderzijds een zwakte (wat zo wordt
de functie erg afhankelijk van de persoonlijke invulling en daarmee ook kwetsbaar en
moeilijker overdraagbaar). In deze evaluatie komt de relevantie van deze vrijheid naar
voren, tegelijkertijd (en dat bijt niet met deze vrijheid) is het goed als de SLO-functie
beter ingebed is in een beleidsstrategie voor internationalisering over departementen
heen, en ook dat verantwoording een vorm krijgt (zie hiervoor de aanbevelingen).
C. De dienstverlening door SLO’s verschilt nog per post en wordt in de regel goed
gewaardeerd, maar economische effecten konden in deze evaluatie alleen
anekdotisch worden vastgesteld.
SLO’s leveren veel inspanningen om groepen en individuele startups meer en minder
uitgebreid te ondersteunen bij hun internationalisering. Een voorbeeld is het koppelen
van start- en scale-ups aan mentoren uit het Holland in the Valley netwerk in San Francisco. Hoe ver de individuele SLO’s met de dienstverlening gaan, verschilt per post, ook
omdat de ervaring met en uitbouw van ondersteuning van start- en scale-ups verschilt
en knelpunten per post kunnen verschillen. Alle SLO’s draaien meer of minder uitgebreide programma’s, organiseren bijeenkomsten, informeren en verwijzen en kennen
meer of minder uitgebreide mentornetwerken of bouwen deze op. SLO-diensten worden
door startups in meerderheid gewaardeerd, met name bedrijfsspecifieke informatie, het
informeren over lokale events en activiteiten en ‘warme introducties’. Dit is niet doorslaggevend voor de internationalisering van start- en scale-ups, maar het scheelt hen
wel tijd of kosten en verlaagt risico’s (van bijvoorbeeld het aangaan van contacten met
verkeerde organisaties) bij internationalisering. De verkregen dienstverlening sluit goed
aan bij de behoeften van de start- en scale-ups.65 Om zo effectief mogelijk te zijn, is het
wel belangrijk dat een goede voorselectie (vooral op de mate waarin een bedrijf al rijp
is voor internationalisering en type land dat het beste past, de zogenaamde productmarket fit) plaatsvindt van ondernemers die ondersteuning ontvangen. Dit vergt goede
links met organisaties in Nederland die de filtering doen. Het is ook belangrijk dat niet
te generieke dienstverlening plaatsvindt. Het is effectiever een beperkte groep start- en
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Mogelijk is wel sprake van een vertekening omdat vooral die ondernemers in de enquête zijn bevraagd
die in contact zijn geweest met SLO’s.
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scale-ups te ondersteunen en adviseren, bij voorkeur in een specifieke sector of technologie die klaar is om te internationaliseren, dan een grotere groep ongerichte spelers.
D. Het is te vroeg en wellicht (óók op de langere termijn) onmogelijk om economische effecten direct te verbinden aan de dienstverlening door SLO’s.
Er zijn diverse voorbeelden van ondernemingen die succesvol zijn geïnternationaliseerd,
markten hebben betreden, vervolgfinanciering hebben opgehaald en versneld doorgroeien, of ruimer, verbindingen die zijn gelegd tussen het Nederlandse start- en scaleup ecosysteem en buitenlandse ecosystemen. Deze indicaties voor versnelling van internationalisering van start- en scale-ups zijn vooralsnog anekdotisch. Het breder
attribueren van (versnelling van) internationalisering aan de ondersteuning van de SLO’s
zal een uitdaging blijven. Om die reden is het wel belangrijk de succesverhalen of narratieven, ook met het oog op verantwoording en beeldvorming, goed te documenteren.
E. De samenwerking van de SLO’s met het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem is essentieel om ook het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem
internationaal onder de aandacht te brengen.
Hoewel de SLO’s onderling contact hebben en ervaringen uitwisselen, schakelen ze veelal
één-op-één met de diverse actoren in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem.
Dat schakelen is essentieel omdat Nederlandse actoren als Techleap.nl en Startupbootcamp in belangrijke mate de toevoer van start- en scale-ups richting de SLO’s verzorgen.
Zij doen ook de ‘filtering’, niet alleen om start- en scale-ups te selecteren die klaar zijn
om een internationaliseringstap te maken, maar ook om bijvoorbeeld spelers in een specifiek technologiegebied te bundelen om zo gerichte missies en ondersteuning mogelijk
te maken. Mogelijk kan de thuisbasis van de SLO’s in Den Haag een grotere rol spelen
in dit schakelen met de spelers in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem. Juist
de interactie met het Nederlandse ecosysteem helpt ook om de internationalisering niet
enkel te richten op het faciliteren van Nederlandse spelers die willen internationaliseren
(outbound), maar ook op het onder de aandacht brengen van het Nederlandse start- en
scale-up ecosysteem (inbound). Dat kan bijvoorbeeld helpen buitenlandse partijen (bedrijven, financiers, kennisinstellingen, individueel talent) zich te laten oriënteren en
eventueel vestigen in Nederland. Dit kan ook de reputatie van Nederland als broedplaats
van start- en scale-ups helpen verbeteren. Voor het actief naar Nederland halen van
buitenlandse start- en scale-ups en ook het aantrekken van internationaal talent kan
overigens alleen ondergebracht worden bij de SLO-functie als die functie wordt uitgebreid, aangezien de SLO’s momenteel al overlopen wat betreft activiteiten. Het
samenspel tussen outbound en inbound activiteiten – feitelijk communicerende vaten en de rol van de SLO’s daarbij vergt de komende jaren meer aandacht.
F.
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De SLO’s zijn in meerderheid goed ingebed in het postennetwerk en activiteiten
van SLO’s zijn complementair aan die van IA’s en economische afdelingen.
De meerderheid van de interviewrespondenten geven aan dat specifieke aandacht voor
de wereld van start- en scale-ups nodig is, juist omdat de manier van werken, de snelheid, specifieke kennis, ervaring en contacten vergt. De bestaande SLO’s zijn in
meerderheid goed ingebed in hun post (consulaat dan wel ambassade) en werken goed
samen met de reguliere economische afdelingen, Innovatieattachees en andere medewerkers van de post. Dat is ook nodig om bijvoorbeeld grotere events mogelijk te maken,
een breder lokaal werkingsgebied te realiseren en elkaars netwerken en kennis te benutten. Andersom brengen SLO’s ook hun meer specifieke kennis en contacten in voor
activiteiten van de rest van de post waar een duidelijke start- en scale-up component
waardevol is. Op sommige niet-SLO-posten is niet altijd behoefte aan een specifieke
SLO-functie en zijn het bestaande medewerkers (van de economische afdeling of de IA)
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die vormgeven aan de dienstverlening richting start- en scale-ups. Andere niet SLOposten geven juist aan graag een SLO te willen hebben. De vraag is wel opportuun of de
SLO’s voor een periode van een paar jaar helpen om ervaring op te doen met het informeren en verbinden met start- en scale-ups voordat deze dienstverlening landt in de
reguliere (economische) dienstverlening van posten of dat SLO’s een meer permanente
status moeten krijgen. Hierover lopen de meningen zoals gezegd uiteen. Het antwoord
op deze vraag zal ook afhangen van hoe ‘Den Haag’ (BZ en EZK samen) de SLO-functie
zien. Is het vooral een tijdelijk experiment of juist een eerste stap naar een ruimere
ambitie om de ondersteuning van de internationalisering van Nederlandse start- en
scale-ups verder vorm te geven c.q. het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem onder de aandacht te brengen en te versterken? Wij zien de SLO’s vooral als een eerste
stap in een verdere professionalisering van de ondersteuning van start- en scale-ups
vanuit de posten. Of dit in de vorm van een permanente SLO-plek is, hangt per regio af
van het type post en medewerker (economische of diplomatieke focus), het type en de
hoeveelheid vragen die een post krijgt van start- en scale-ups en de bestaande rolinvulling en ruimte van economische en innovatieafdelingen inzake dienstverlening aan starten scale-ups.
G. Er zijn diverse knelpunten die – indien opgelost – de opbrengst van de SLOfunctie kunnen verhogen.
De coronacrisis, juist in de periode dat SLO’s netwerken moesten op- en uitbouwen en
die deels berust of face-to-face contacten, heeft de SLO’s gehinderd in hun functioneren.
Er is weliswaar geswitcht naar digitale kanalen, maar die worden door sommige SLO’s
gepercipieerd als een surrogaatoplossing. Los van deze externe factor zijn de meest
genoemde knelpunten de volgende:
1. Het beperkte budget en beschikbare menskracht voor de SLO-functie die mogelijk het doelbereik beperkt. De SLO’s moeten met zeer bescheiden additionele
budgetten werken in vaak dure omgevingen. Ze moeten om die reden vaak improviseren en voor veel activiteiten op zoek naar additionele middelen binnen de post
en ook daarbuiten. Verder geven de SLO’s aan gebaat te zijn bij een zwaarder bezette shared services of landingspost in Den Haag om ervaringen beter te kunnen
delen (ook met posten zonder SLO), de bekendheid in Nederland te vergroten en
systematischer te kunnen schakelen met Nederlandse spelers in het startup en
scale-up ecosysteem.
2. Het bewustzijn onder bij de beleidsmakers (buiten de direct betrokkenen) in
‘Den Haag’ over wat de SLO-functie kan betekenen voor Nederland wordt door veel
betrokkenen als laag gepercipieerd. Niet alleen is de bekendheid van de functie beperkt, maar ook het begrip voor het andere karakter van de wereld van start- en
scale-ups en hoe daarin te opereren. Juist start- en scale-ups moeten belangrijk
bijdragen aan het toekomstig economisch verdienvermogen van Nederland. Ook
geven diverse gesprekspartners die op de buitenlandse posten actief zijn aan dat
dat onvoldoende duidelijk is wat het grotere plan om de internationalisering van
Nederlandse start- en scale-ups meer systematisch te bevorderen is en hoe de SLO’s
daarin passen. Zij zien het aanstellen van SLO’s als een noodzakelijk eerste, maar
bescheiden stap en zouden meer strategievorming op dit punt toejuichen.
3. Het ontbreekt aan een voldoende duidelijke taakverdeling en coördinatie tussen
de partijen in Nederland op het vlak van stimuleren van internationalisering van
start- en scale-ups. Hierbij gaat het vooral om de afstemming tussen BZ, EZK, RVO
en Techleap.nl. Hierbij moet ook worden gelet op het tijdelijke karakter van het
Techleap programma. Er wordt onvoldoende vanuit een gedeelde visie en strategie
geopereerd waarbij afspraken gemaakt worden over wie wat doet. Het is voor veel
betrokkenen onvoldoende duidelijk hoe de taken en verantwoordelijkheden van de
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vier zich tot elkaar verhouden als het gaat om het ondersteunen van internationalisering van start- en scale-ups. Deze onduidelijkheid maakt dat de aansturing van
SLO’s als complex en als diffuus wordt gepercipieerd.
4. De SLO’s zijn tot dusver onvoldoende zicht- en vindbaar. SLO’s worden nog niet
vaak direct gevonden en voor de toeleiding van start- en scale-ups zijn ze grotendeels aangewezen op actoren in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem.
Omdat die zichtbaarheid nog niet altijd optimaal is, worden mogelijk minder starten scale-ups bereikt dan mogelijk is. Daarnaast ontstaan er ook parallel aan de
SLO’s (m.n. publiek gefinancierde) activiteiten die overlappen met SLO-dienstverlening. Het systematischer informeren over de SLO en het maken van afspraken
tussen partijen in het Nederlandse ecosysteem over rolinvulling en taakopvatting
kan SLO’s zichtbaarder maken en voorkomen dat dienstverlenende activiteiten al te
veel gaan overlappen.
5. De landingsfaciliteit of shared service centre voor de SLO-functie in Den
Haag is onderbezet en zou een grotere rol kunnen spelen, ook in de dienstverlening
op het vlak van start- en scale-up dienstverlening van posten zonder SLO. Er is
behoefte aan meer ondersteuning, een gedeeld instrumentarium, shared services
en meer kennisuitwisseling (ook voor posten zonder SLO), collectieve terugkomdagen en een systematisch aanhalen van de banden met organisaties binnen het
Nederlandse start- en scale-up systeem. Juist het goed kunnen schakelen tussen
het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem en de SLO’s in hun specifieke ecosysteem is belangrijk en vergt een actiever uitwisseling van kennis, contacten, tools
en aanpakken. Primair is een dergelijk shared services faciliteit gericht op de priohubs en de aldaar actieve SLO’s, maar de inzichten, aanpakken, documentatie kan
ook de posten zonder SLO helpen de dienstverlening richting start- en scale-ups die
willen internationaliseren te verbeteren. We hebben gezien dat ook de vier landen
die we kort hebben bekeken – en elk voorlopen op Nederland – vaak beschikken
over een beter bemenste en verder ontwikkeld shared service centre annex portal.
Naar onze mening kan een zwaardere landingspost de effectiviteit van de SLO-functie vergroten
6. De onzekerheid over het voortbestaan en de tijdelijkheid (vooralsnog) van de SLOfunctie. Dit maakt dat veel activiteiten zich vooral richten op de korte termijn en
deel van de inspanningen ook gericht zijn op continuïteit van de functie. De tijdelijkheid maakt ook dat het afbreukrisico van het wegvallen sleutelpersonen groter
wordt.
H. In vergelijking met vooroplopende landen investeert Nederland vooralsnog relatief bescheiden in internationalisering van haar start- en scale-ups.
Nederland loopt achter op andere landen qua schaal (budget en menskracht) en professionaliteit waarmee dienstverlening wordt vormgegeven. Een bescheiden vergelijking
met landen als Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland leert dat
deze landen meer investeren, vaker een fysieke presentie hebben in de vorm van een
accelerator (inclusief bijbehorende financiering) of innovatiehub en duidelijker een tweewegverkeer op gang hebben gebracht tussen de ecosystemen waarin zij zijn
vertegenwoordigd en het start- en scale-up ecosysteem in het thuisland. Naast de grote
Europese landen en de Nordics wordt ook Israël genoemd als een trendsetter. Er zijn
enkele evaluaties beschikbaar die kunnen helpen de lessen die deze landen hebben opgedaan mee te nemen in de vormgeving van een Nederlandse strategie op dit punt. In
paragraaf 2.4 is daartoe al een aanzet gedaan.
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5.3 Aanbevelingen
Onze belangrijkste aanbeveling is de specifieke aandacht op de voor internationaliserende
start- en scale-ups relevante sleutelposten te continueren. We bevelen aan minimaal het
experiment met de zes SLO’s goed af te ronden en daar ook nog zeker 2-3 jaren de tijd voor
te nemen alvorens te besluiten de SLO-functie te institutionaliseren of niet. We doen daarbij
de volgende aanbevelingen aan primair het ministerie van BZ66:
1. Expliciteer de rationale voor stimulering van internationalisering van starten scale-ups. Geef aan hoe de SLO’s kaderen binnen een overall strategie gericht
op het bevorderen van internationalisering van start- en scale-ups als onderdeel van
het totale Nederlandse start- en scale-upbeleid (en daarmee verbonden handelsbeleid) gericht op het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Daarbij moet
Nederland wel alert blijven voor incidentele situaties waarbij stimulering van internationalisering zou leiden tot het “weglekken” van strategische spelers in
opkomende of strategische technologiegebieden.
2. Specificeer duidelijker welke vormen van dienstverlening legitiem zijn voor
een SLO, zonder daarbij overigens de ruimte voor per post verschillende invulling
van de functie weg te nemen aangezien elk start- en scale-up ecosysteem zijn eigen
specifieke kenmerken en bijbehorende manieren van opereren kent. Hoewel éénop-één dienstverlening het hoogst wordt gewaardeerd door de doelgroep, zit er ook
een grens van dienstverlening die nog legitiem is om van overheidswege te verlenen. Dienstverlening van overheidswege mag geen private dienstverlening
verdringen, nog het primaire proces van een bedrijf uitvoeren. Van beiden lijkt vooralsnog geen sprake. Alhoewel dit onderzoek de SLO-functie als ‘gegeven’
beschouwd, lijkt een andere interventiestrategie ook niet voor de hand te liggen
vanwege het belang van lokale inbedding.
3. Zorg dat inbound activiteiten en outbound activiteiten beide goed zijn ontwikkeld, goed op elkaar zijn aangesloten en elkaar nadrukkelijk versterken.
Momenteel schakelen de SLO’s veelal nog één-op-één en incidenteel met de actoren
in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem, maar dit zou meer gezamenlijk
en systematischer vorm kunnen worden gegeven. Daarbij kan ook systematischer
worden geleerd welke verbindingen nodig zijn om het Nederlandse start- en scaleup ecosysteem te verbeteren en beter te koppelen aan ecosystemen elders. Ook
kan systematische worden geleerd van hoe andere landen opereren die vooroplopen
qua stimulering van internationalisering van start- en scale-ups.
4. Werk aan een strategische visie hoe de SLO-functie kadert in het ruimere
start- en scale-upbeleid en specifiek bevordering van internationalisering.
Hiertoe behoort ook het nagaan wat logische eerdere en volgende stappen zijn in
aanvulling op de SLO-functie om internationalisering van Nederlandse start- en
scale-ups te bevorderen. Activiteiten van vooroplopende landen als het gaat on stimulering van internationalisering van start- en scale-ups kan hier als inspiratie
bieden. Logische stappen lijken het bieden van een landingsplek/werkruimte (zoals
die bijvoorbeeld op de ambassade in Stockholm al voorhanden is), collectieve programma’s gericht op specifieke doelgroepen van start- en scale-ups, het starten van
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Sommige aanbevelingen zullen moeten worden opgepakt samen met het ministerie van EZK en andere betrokkenen bij het start- en scale-up beleid.
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een accelerator, meer aandacht voor financiering en meer aandacht voor het verbinden van specifieke start- en scale-up ecosystemen. Deze strategische visie zou
een interdepartementaal karakter moeten hebben, gezien het belang van spelers
als EZK, Techleap.nl en RVO.
5. Investeer in overzichtelijke governance van de SLO’s en ruimer de coördinatie van bevordering van internationalisering van start- en scale-ups. De
SLO’s zijn in dienst van BZ, maar werken in belangrijke mate aan vraagstukken die
op het werkterrein van EZK en Techleap.nl liggen. Voor veel van de activiteiten
wordt ook financiering of ondersteuning in andere zin gezocht (en gevonden) bij
EZKTechleap.nl of andere partijen. De vraag is opportuun of de gehele strategie ten
aanzien ondersteuning van internationalisering van start- en scale-ups (zie de vorige aanbeveling) en daarbinnen de governance van de SLO’s niet eenvoudiger en
eenduidiger kan. Het is sowieso nodig dat primair BZ, EZK en Techleap.nl elkaar op
dit punt van (stimulering van) internationalisering van start- en scale-ups gemakkelijk weten te vinden en tot een duidelijke afstemming komen. Het aanwijzen van
een coördinerende partij (of overleg) lijkt een logische oplossing hier.
6. Verhoog bewustzijn van belang van internationalisering van start- en
scale-ups en belang van een goed start- en scale-up ecosysteem in Nederland. Dit is niet één-op-één aan te tonen in economische output en outcomeindicatoren. Om die reden is het essentieel dat goed inzicht bestaat in de groep van
start- en scale-ups die is ondersteund en hoe zij zich economisch ontwikkelen, maar
is ook storytelling van belang. Welke voorbeeldbedrijven hebben baat gehad bij de
ondersteuning die zij van SLO’s hebben ontvangen, welke ondersteuning hebben zij
gehad en hoe vergaat het hen nu. Daarbij moet ook aandacht zijn voor de manier
waarop de uitgaande internationaliserende bedrijvigheid bijdraagt aan het start- en
scale-up-ecosysteem in Nederland. De SLO’s zouden in hun verantwoording aan Den
Haag, maar juist ook voor richting het ruimere publiek, meer aandacht kunnen
schenken aan deze narratieven.
7. Overweeg het beschikbare budget en in incidentele gevallen menskracht
voor de huidige SLO’s (inclusief de thuisbasis) te verruimen, ook met het
oog op het vergroten van hun bekendheid. De SLO’s zijn momenteel nog een
belangrijk deel van hun tijd kwijt aan het organiseren van middelen voor hun activiteiten en hun bestaan is nog niet ruim bekend. Tot dit punt rekenen we ook het
investeren in voldoende menskracht en budget voor de shared services centre of
landingsplek in Den Haag. Zij kunnen beter in staat worden gesteld de interactie
tussen SLO’s onderling te vergroten, kennis en ervaringen en succesvolle formats
uit te wisselen en gezamenlijk de intelligence hoe het Nederlandse start- en scaleup ecosysteem verder kan worden verbeterd, vorm te geven. Hoewel elke post en
elk ecosysteem in zekere zijn uniek is, verdient het aanbeveling te kijken welke
SLO-activiteiten en SLO-formats opgenomen kunnen worden in een SLO-toolbox die
bruikbaar is over de posten (ook voor posten zonder SLO) en die vervolgens verder
op de specifiek behoeften kunnen worden toegesneden. De filtering van start- en
scale-ups die worden doorgeleid naar de SLO’s kan bij diverse organisaties worden
belegd die hiervoor qua kennis en vaardigheden zijn toegerust. Het shared services
centre zou hierbij ook een coördinerende rol kunnen vervullen. Om de bekendheid
van de SLO’s te vergroten kan hun online vindbaarheid worden vergroot en moeten
ook de actoren binnen het Nederlandse start- en ecosysteem niet alleen systematischer op de hoogte gebracht worden van de activiteiten van de SLO’s, maar ook
met hen in contact gebracht worden. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn als SLO’s
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gedurende terugkomdagen gezamenlijk contact leggen en onderhouden met de spelers in het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem.
8. Werk als SLO’s aan verder digitalisering van de dienstverlening en een duidelijke administratie. De standaarddienstverlening van SLO’s moet waar mogelijk
worden gestandaardiseerd en in een digitale vorm worden gegoten (voor zover dit
nog niet al het geval is met bijvoorbeeld standaard informatie gericht op start- en
scale-ups die zich oriënteren). Wat betreft administratieve vastlegging wisselt het
sterk per moment en per SLO in welke mate wordt vastgelegd welke activiteiten zijn
uitgevoerd en hoeveel startups zijn bereikt. Dit kan verbeterd worden zodat ook
tussen de SLO’s helder is wie wanneer een type activiteit uitvoert of heeft uitgevoerd, en welke start- en scale-ups al ondersteund zijn door SLO’s. Dit moet een
lichte digitale vorm van administratie zijn om te voorkomen dat de administratieve
last voor SLO’s te hoog wordt.
9. Werk aan duidelijke verantwoording voor de SLO-functie. Formuleer hierbij
op welke aspecten of variabelen een SLO inzicht dient te geven in het gedane werk,
zodat een beeld ontstaat van de bijdragen van een SLO aan het realiseren van het
Nederlandse beleid. Dit kan bijvoorbeeld zijn een korte inhoudelijke beschrijving van
kernactiviteiten, een beeld schetsen van de type vragen en begeleide start- en
scale-ups tot het bijhouden van vervolgacties van start- en scale-ups. Het aantonen
van deze bijdragen kan ook in de vorm van cases of narratieven. In verscheidene
van de onderzochte landen zijn KPI’s ingesteld als verantwoordingsmechanisme (alhoewel niet achterhaald kon worden welke KPI’s dit zijn). Het verdient aanbeveling
om dit verder te onderzoeken, temeer omdat KPI’s ook waardevol zijn in evaluatief
opzicht.
10. Veranker de SLO’s steviger op de priohubs. Veel SLO’s hebben een tijdelijke
aanstelling en de tijdelijkheid van de SLO-functie maakt de functie gevoelig voor
tussentijds vertrek van sleutelpersonen. Door gebruikmaking van digitale middelen
kunnen activiteiten en contacten beter overdraagbaar zijn.
Er is met andere woorden nog voldoende werk aan de winkel om de huidige groep van SLO’s
zich goed te laten ontwikkelen en tot volle wasdom te laten komen. Ons advies is hier prioriteit aan te geven en niet nu al de groep van SLO’s verder uit te breiden. Wel kunnen de
overige posten profijt hebben van de inzichten en ervaringen die de SLO’s opdoen en actief
delen. Mocht overwogen worden het aantal SLO’s te vergroten dan er een aantal logische
kandidaten waaronder een tweede SLO in Azië en een SLO ten behoeve van de Scandinavische landen.
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Bijlage 1. Onderzoeksvragen
1) Hoe effectief en efficiënt is de inzet van de SLO geweest in het verkrijgen van de gewenste output in vergelijking met de situatie zonder SLO op een post? Om deze
effectiviteit efficiëntie te beoordelen, dient in beeld te worden gebracht:
a.

Hoeveel start- en scale-ups zijn door de SLO’s geholpen en in welke sector en
vorm?

b. Welk resultaat op het niveau van ‘output’ is bereikt met de dienstverlening?
c.

Hoe wordt de dienstverlening door de doelgroep gewaardeerd?

d. Hoe is de relatie tussen de vorm van de dienstverlening en de effectiviteit en
efficiëntie ervan? (Dus: welke vormen van dienstverlening zijn het meest efficient en effectief gebleken en welke minder?)
e.

Welke netwerken, structuren en/of instrumenten zijn door de respectievelijke
SLO’s vormgegeven om de dienstverlening aan de doelgroep op een effectieve
en efficiënte wijze te organiseren en wat is de invloed hiervan op de effectiviteit
en efficiëntie van de dienstverlening?

f.

Wat kan in het licht van het antwoord op deelvraag 1.e. gezegd worden over de
te verwachten effectiviteit en efficiëntie van de rol van de SLO in de komende
periode, na de aanloopperiode van de afgelopen anderhalf jaar waarin resources
nodig waren om de structuren / instituties op te zetten?

g. Hoe is de samenwerking van de SLO’s met respectievelijk de overige medewerkers van de economische afdeling, de NFIA en attachés van vakdepartementen
vormgegeven en wat is de invloed van deze samenwerking op de effectiviteit en
efficiëntie van de SLO-functie en deze andere onderdelen van de posten?
h. Welke rollen hebben de SLO’s gespeeld t.b.v. de dienstverlening aan Nederlandse start- en scale-ups op andere posten dan de post waar de SLO actief is,
respectievelijk in het land waar de SLO actief is en de bredere regio, en in hoeverre hebben de SLO’s hierdoor bijgedragen aan het dichterbij brengen van de
doelstellingen van het BZ-start en scale-up beleid op deze posten?
i.

In hoeverre zijn de SLO’s er in geslaagd het Nederlands ecosysteem uit te dragen
als wereldtop in de markten waar de SLO’s actief zijn?

2) Welke belemmeringen hebben de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening door
de SLO’s in de weg gestaan en hoe kunnen deze worden weggenomen?
a.

Hoe ervaren de SLO’s de positie die zij binnen het postennet innemen?

b. Hoe ervaren de SLO’s het werken met het reguliere handelsbevorderingsinstrumentarium?
c.

Hoe ervaren de SLO’s de ondersteuning en begeleiding vanuit het Nederlandse
ecosysteem (m.n. de ROM’s, (startup)hubs, Techleap.nl, RVO, EZK en BZ)?

d. Hoe verhoudt de beschikbare capaciteit in fte en (financiële) middelen zich tot
de rol die de SLO kan spelen en welke meerwaarde hebben extra resources (in
resp. tijd en financiële middelen)?

3) In hoeverre heeft volgens bedrijven die door een SLO geholpen zijn bij internationalisering deze hulp hen in potentie succesvoller gemaakt in hun internationalisering?
4) Wat kan geleerd worden van hoe andere landen de internationalisering van start- en
scale-ups ondersteunen via hun postennetwerk?
5) Is het in het licht van de antwoorden op onderzoeksvraag 1 en 2 aan te bevelen om de
rol van de SLO blijvend apart bij een persoon te beleggen of te zorgen dat de kennis
kunde en capaciteit om start- en scale-ups te helpen bij internationalisering in de volle
breedte van de economische afdeling wordt ondergebracht?
6) Is het in het licht van de antwoorden op onderzoeksvraag 1, 2 en 4 enerzijds, en het
toenemend belang van start en scale-ups in de Nederlandse economie2 anderzijds aan
te bevelen om de rol van de SLO, belegd bij één persoon, ook in te richten bij andere
posten dan de huidige priohubs?
7) Welke mogelijkheden om de effectiviteit en efficiëntie van de rol van de SLO te verbeteren zijn aan te bevelen?
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Bijlage 2. Interviewrespondenten
Naam

Organisatie (functie)

Doelgroep

Anne-Sophie Halbertsma

EZK

Beleid/Uitvoering

Astrid Seegers

IA Singapore

Postennetwerk

Bianca Hettinga

BZ

Beleid/Uitvoering

Daniel Tserepnin

RVO (Business development coördinator)

Beleid/Uitvoering

David Bekkers

IA Shanghai

Counterfactual

Dimitri Vogelaar

HEA VK

Postennetwerk

Dirk Janssen

CdP San Francisco

Postennetwerk

Elizabeth Kleinveld

Startupbootcamp

Ecosysteem

Emilie Verbunt

DutchBasecamp

Ecosysteem

Erwin van der Vlist

Speakap

Startup

Eva Vergles Kooistra

SLO Berlijn

SLO

Feyona van Buel

SLO Parijs

SLO

Gabby van Herpt

SLO Singapore

SLO

Hajo Provó Kluit

HEA Singapore

Postennetwerk

Herman Quarles van Ufford

CdP New York

Postennetwerk

Jan Geert van Hall

YES!Delft

Ecosysteem

Jitske van Oss

Techleap.nl

Ecosysteem

Jochem Cuppen

UnknownGroup

Startup

Joël Dori

StartupAmsterdam

Ecosysteem

John Dekker

IA Stockholm

Counterfactual

John Mike Jager

EA Tokyo

Counterfactual

Joost Dieleman

EZK

Beleid/Uitvoering

Jorn Poldermans

SLO New York / Boston

SLO

Lieke Conijn

SLO VK

SLO

Margriet Vonno

Ambassadeur Singapore en Brunei

Postennetwerk

Marjolein Bouwers

IA VK

Postennetwerk

Mart Duitemeijer

IA Boston

Postennetwerk

Maurits Berger

RVO (Projectleider Handelsmissies)

Beleid/Uitvoering

Michael Dooijes

SLO San Francisco / Los Angeles

SLO

Myrthe Hooijman

Techleap.nl

Ecosysteem

Paulina Chromik

EA India

Counterfactual

Racheli Kreisberg

IA Israël

Counterfactual

Ralf Vermeer

BZ

Beleid/Uitvoering

Remco Zeeuw

HEA Berlijn

Postennetwerk

Rutger de Graaf

RVO (NL Point of Entry)

Beleid/Uitvoering

Naam

Organisatie (functie)

Doelgroep

Sabine Kerssen

Techleap.nl

Ecosysteem

Sigrid Westman

EA Stockholm

Counterfactual

Stefan Koreneef

IA Parijs

Postennetwerk

Walter de Wit

IA San Francisco

Postennetwerk

Xander van der Heijden

UNL Global

Startup
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Bijlage 3. Beleidstheorie
Hier is de beleidstheorie weergegeven zoals geformuleerd door het ministerie van BZ voor
de SLO-functie.
Outcome (= wat levert het de economie op?)
Duurzame economische groei in Nederland door groei van werkgelegenheid in Nederland en doorontwikkeling van Nederland als hub voor innovatie en technologische
ontwikkeling.
Intermediate level (= wat levert het de doelgroep op?)
1. Nederlandse start- en scale-ups internationaliseren en benutten daardoor hun
groeipotentieel (als gevolg van vooral output nr. 1 maar ook output nr. 2).
2. Het Nederlandse ecosysteem voor start- en scale-ups wordt in de markten waar de
SLO’s actief zijn gezien als een ecosysteem dat behoort tot de wereldtop. Dit geeft een
positief imago aan Nederlandse start- en scale-ups en maakt Nederland aantrekkelijk
als vestigingsland voor buitenlandse start- en scale-ups en talent.
Output (= directe resultaat van de beleidsactiviteit):
1. Nederlandse start- en scale-ups die willen internationaliseren zijn internationaal
goed zichtbaar, zijn in staat zijn om gewenste kennis op te doen over buitenlandse
markten en buitenlandse relaties aan te gaan t.b.v. samenwerking, het verkrijgen en
doen van investeringen, en toetreding op buitenlandse markten.
2. Het uitdragen van het Nederlandse ecosysteem als behorende tot de wereldtop voor
start en scale-ups heeft het ecosysteem bereikt in de markten waar de SLO actief is.
Activiteit (verricht door SLO incl. zijn/haar budget):
1. Nederlandse start- en scale-ups helpen bij het opdoen van contacten en bij het
verkrijgen van toegang tot informatie, talent, markten en kapitaal. Om deze hulp
meerjarig effectief en efficiënt te kunnen bieden dient de SLO netwerken en structuren
op te zetten.
2. Het uitdragen van het Nederlandse ecosysteem als behorende tot de wereldtop voor
start en scale-ups en verbinden van buitenlandse partijen met het Nederlandse ecosysteem
Input:
Het instellen van de SLO als bemenste functie met 15.000 euro budget. De SLO wordt
ook gevoed met informatie door partijen in het Nederlandse ecosysteem en heeft toegang tot het Nederlandse ecosysteem.
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