
 
 
 
 
 
 

               

 

 
 

‘Goede randvoorwaarden zijn belangrijk voor een ecosysteem waarin startups en scale-ups floreren’  

 

Oost-Nederland als katalysator van innovatie 
 
Pieter Rhemrev, business unit manager Capital bij Oost NL in gesprek met Prins Constantijn van Oranje, speciaal 

gezant StartUpDelta. Een gesprek over startups, de rol van de overheid bij financiering en over Oost-Nederland 

als katalysator van innovatie. Oost NL past haar meerjarenplan aan om deze beter aan te sluiten op recente 

ontwikkelingen. Dit wil Oost NL graag in connectie doen met de verschillende stakeholders.  

 

Special envoy StartupDelta 
 

Oost NL heeft veel aandacht voor vroeg fase bedrijven, als belangrijke uitvoerder van de samenwerking van 

overheid, onderwijs en ondernemers. In het regionale economische klimaat spelen startups een belangrijke rol. 

Oost-Nederland ontwikkelt zich goed en behoort tot top van de wereld. De vraag is hoe we die positie vast 

kunnen houden, en hoe we die kunnen verbeteren. Er moet samengewerkt worden om ook de toonaangevende 

economie van morgen te blijven. Veel innovaties komen voort uit startups. Constantijn van Oranje is daarom een 

logische gast voor deze sessie, gezien zijn rol als special envoy StartupDelta.  

 

“Ten eerste ik ben geen ondernemer, wel ondernemend”, opent Constantijn. Zijn motivatie is ontstaan tijdens zijn 

werk bij de Europese Commissie, waar hij vormgaf aan de digitale agenda. Een digitale agenda die toen 

overigens maar moeilijk te verkopen was. Toen Neelie Kroes als Europees commissaris de overstap maakte van 

de post mededinging naar de post digitalisering, leek dat in eerste instantie dan ook een stap terug. Er was echter 

nog niet duidelijk hoe belangrijk deze stap zou zijn voor de nieuwe economie.  

 

In Nederland liggen er kansen om een leidende rol te pakken. Nederland is twee keer zo groot als Silicon Valley, 

goed gepositioneerd qua meertaligheid, qua aanwezige multinationals (dat helpt bij het betreden van de markt, 

door startups), goede kennisinstellingen en een overheid goed georganiseerd en gericht op goede innovatie. 

Kortom, een ideale basis voor innovatie.  

 

Knellende overheidsprogramma’s en financiering 

 

Bij de beoordeling van een financiering blijft het altijd lastig om een goede balans te vinden tussen 

marktpotentieel en technologisch potentieel. Constantijn noemt het voorbeeld van een ontwikkeling om waterstof 

in poedervorm op te slaan. Dat willen ‘we’ graag, immers dit biedt allerlei kansen voor schone oplossingen. De 

vraag blijft of er marktpotentieel is op afzienbare termijn. Anders investeert de markt hier niet per se in. Hij pleit 

dan ook voor een duidelijker onderscheid tussen onderzoek en bedrijf. Dat is een lastige overgang, deze 

valorisatie. Er komt steeds meer aandacht voor deze fase waarbij onderzoek buiten de universiteit wordt 

gebracht, in een apart investeringsvehikel.  

 

Op dit moment bestaat uit losse schakels die nauwelijks samenwerken. De ondernemer moet daarom steeds 

naar andere investeerder om zin ontwikkeling te kunnen blijven financieren. Idealer zou zijn wanneer er alvast 

wordt meegedacht over de volgende financieringsronde. Pieter Rhemrev herkent dat beeld: “Spin-offs bevinden 

zich vaak in de vroege fase. Voor die bedrijven zijn er beperkte financiële middelen beschikbaar.” Minder verzuild 

financieren zou ruimte kunnen bieden voor een oplossing.  

 

 



 

 
 

 

 
 

In Nederland blijft de overheid bij het vinden van financiering een belangrijke speler, en dan speelt niet alleen de 

markt van de wet, immers dan moeten de uitgaven ook verantwoord worden. En dan spelen andere 

spanningsvelden en lokale en regionale belangen ook een rol. 

 

Valorisatie 

 

De stap van universitair onderzoek naar startup is voor ondernemers vaak een complex traject. Dat ziet 

Constantijn ook: ‘Knowledgetransfer is heel moeilijk.’ Universiteiten vinden teveel dingen goed en belangrijk, maar 

de constante vraag zou moeten zijn wie er geld mee gaat verdienen. Pieter Rhemrev vindt het logisch dat ook 

universiteiten een piece-of-the-pie willen. Hij oppert het idee dat het partneren van startupbedrijven en gevestigd 

bedrijfsleven ruimte biedt voor een versnelling van business. Constantijn voelt hier wel wat voor: ‘eigenlijk moet er 

een soort post-post-acceleratieprogramma komen.’ Voor vroege fase ontwikkelingen zijn grote bedrijven immers 

vaak te log. Er zijn veel knelpunten, een oplossingsrichting zou een duidelijk loket moeten zijn van de overheid, 

die al dit soort vragen oppakt, adresseert en ook dingen oplost.  

 

Constantijn benadrukt dat het belangrijk is om de propositie van de startup goed te challengen. In veel gevallen 

wint immers de snelle groeier, en niet degene met het beste idee. Als je de overheid meehebt kan je ‘pushen’, 

bijvoorbeeld bij het gebruikt van een elektrische auto. Dat kan ook belangrijke andere maatschappelijke 

uitdagingen helpen op te lossen. Consistent beleid is daarbij, volgens Contantijn, wel van ontzettend belang. 

 

Zug en de lessen voor Nederland 

 

Constantijn haalt het voorbeeld van het plaatsje Zug in Zwiterland aan, dat ook bekend staat als 'Crypto Valley'. 

Daar is erg klantgericht gericht gewerkt, zonder focus op steun in geld per se, maar met name door focus op 

kennis. Hij denkt dat dit ook in Nederland kan, maar voegt Constantijn toe: ‘Dat moet je willen!’ De goede 

randvoorwaarden in Zug - naast een gunstig belastingklimaat - hebben gezorgd voor talent en groei: ‘van civil 

service, naar civil partners, met een duidelijke serviceoriëntatie.’ Volgens Constantijn zou het streven moeten zijn 

dat ontwikkelingen bottum-up worden gestimuleerd. 

 

De manier waarop Zug, cryptovalley, cryptonation, heeft geclaimd kan voor Oost-Nederland een inspiratie zijn: 

Wij kunnen ook iets soortgelijks claimen. Zo zou het volgens Constantijn moeten kunnen zijn dat de hele Agro-

Food-wereld naar Wageningen komt. 

 

Oost-Nederland  

 

Afsluitend wordt Constantijn gevraagd naar zijn aanbevelingen voor het meerjarenplan van Oost NL. Hij vindt dat 

vooral de doelstellingen leidend moeten zijn: denk aan versimpeling, denk aan voor wie we het doen. Laat kennis 

niet op de plank liggen bij universiteiten. Denk goed na wat nodig is, om dat te bevorderen. Kijk naar de functie 

van Oost NL, en direct daarna vooral naar het hoe! Daarbij sluit hij af met de boodschap dat de regio belangrijk is 

bij het scouten van interessante technologieën in startups. Die startup hebben een belangrijke rol bij het 

versterken van het regionale ecosysteem en voor de economie van morgen.  

 

 


