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Voorwoord

Voor u ligt het ScaleUp Dashboard 2019 met 
daarin de belangrijkste bevindingen over het 
Nederlandse scale-up klimaat. Deze vierde editie 
is in samenwerking met het Centraal Bureau voor 
Statistiek (CBS) tot stand gekomen en biedt inzicht 
in de meest recente ontwikkelingen op het gebied 
van snelgroeiende bedrijven in Nederland.

Ondanks de positieve geluiden over de Nederlandse 
economie blijkt het klimaat voor snelgroeiende 
bedrijven het afgelopen jaar te zijn verslechterd. 
Een aantal fundamentele indicatoren van het 
scale-up klimaat in Nederland staan niet alleen op 
oranje, maar zelfs op rood. Zo blijkt de groei in het 
aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar 
meer dan gehalveerd. Daarnaast is de aanwas van 
jonge snelgroeiende bedrijven zelfs afgenomen. 
We zullen een tandje hoger moeten schakelen 
en gedurfde experimenten uitvoeren voor de 
ontwikkeling van innovatieve beleidsmaatregelen 
voor snelgroeiende bedrijven. Startups ervaren 
bijvoorbeeld behoorlijke uitdagingen bij het 
opschalen van hun verdienmodel terwijl bestaande 
snelgroeiende bedrijven juist moeilijkheden ervaren 
bij het handhaven van hun snelle groei. Dat vraagt 
om meer duurzame en specifieke ondersteuning en 
individuele begeleiding gedurende de verschillende 
levensfases van een snelgroeiend bedrijf.

Hoewel relatief veel snelgroeiende bedrijven een 
eerste groeispurt behalen tussen hun 5e en 8e 
levensjaar, verliest bijna twee derde de snelle groei 
vervolgens in de jaren daarna. Ondanks een goede 
uitgangspositie en een schaalbaar verdienmodel 
worstelen veel snelgroeiende bedrijven met het 
aantrekken van nieuw talent, het verkrijgen van 
vervolgfinanciering en het organiseren van de 
explosieve complexiteit van hun organisatie. 
Onderzoek bij bedrijven die wel structureel 
blijven groeien, zoals Coolblue, Young Capital en 
SecureLink, laat zien dat zij juist zaken versimpelen 
door kernwaarden te identificeren, activiteiten te 
delegeren en kritieke prestatie-indicatoren toe 
te passen die medewerkers in staat stellen om 
de toegevoegde waarde voor huidige en nieuwe 
klanten te vergroten.

Laten we zorgen dat we beter begrijpen wat de 
oorzaken zijn van de terugvalmomenten en de 
kritieke ontwikkelingsbehoeften die snelgroeiende 
bedrijven hebben gedurende hun gehele 
levenscyclus en daar het overheidsbeleid en de 
ondersteuningsmaatregelen naadloos op aan laten 
sluiten. Meer inzichten en gerichtere interventies 
zijn noodzakelijk om het fundament van het 
Nederlandse scale-up ecosysteem te versterken 
en de parels van de Nederlandse economie op de 
langere termijn te laten floreren!



Een snelgroeiend bedrijf, ook wel een 
scale-up, is een bedrijf met een gemiddelde 
groei van 20 procent of meer per jaar in 
werknemers en/of omzet* gedurende een 
meetperiode van 3 jaar. Daarnaast, moet het 
bedrijf minstens 10 fulltime werknemers (FTE) 
hebben aan het begin van de meetperiode.
Bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, 2016 
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* In dit onderzoek zijn snelgroeiende bedrijven enkel geselecteerd op basis van 
groei in fulltime-equivalent (FTE)
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De toename in het aantal snelgroeiende bedrijven 
is het afgelopen jaar meer dan gehalveerd 

34 procent van de snelgroeiende bedrijven zijn actief 
in een van de topsectoren

2.880 snelgroeiende bedrijven eind 2018
5,6 procent van de Nederlandse bedrijven met minimaal 10 FTE is een 
snelgroeiend bedrijf 

Een snelgroeiend bedrijf, ook wel een scale-up, 
is een bedrijf met een gemiddelde groei van 20 
procent of meer per jaar in werknemers en/of 
omzet gedurende een meetperiode van 3 jaar. 
Daarnaast, moet het bedrijf minstens 10 fulltime 
werknemers (FTE) hebben aan het begin van de 
meetperiode.

OESO, 2016 

ScaleUp Dashboard 2019
Het scale-up klimaat in Nederland

In samenwerking met: 

Toename van 219.456 FTE banen bij snelgroeiende bedrijven gedurende periode 
2015-2018 

Afname van 1,8 procent in startups die doorgroeien tot een snelgroeiend bedrijf 

Snelgroeiende bedrijven hebben moeite om de groei vast te houden na het 8e 
levensjaar

4,5 procent van de bedrijven met minimaal 10 FTE in een topsector is een snelgroeiend 
bedrijf.  

Grootste vertegenwoordiging van snelgroeiende bedrijven in de topsectoren 
Agri&Food en HighTech Systemen & Materialen

Top 10 
gemeenten met 
snelgroeiende 
bedrijven



Meest opvallende 
ontwikkelingen

De toename in het aantal snelgroeiende bedrijven is het afgelopen 
jaar in Nederland meer dan gehalveerd. Daar waar het aantal 
snelgroeiende bedrijven eerder toenam met 18 procent op jaarbasis, 
is het aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar met bijna 7 
procent toegenomen tot 2.880 snelgroeiende bedrijven in Nederland 
eind 2018.

Het aantal startups dat doorgroeit tot een snelgroeiend bedrijf is 
voor het eerst sinds jaren afgenomen. Na een forse toename in 
voorgaande jaren is het aantal startups dat zich ontwikkeld tot een 
snelgroeiend bedrijf gedurende 2018 met 1,8 procent gedaald.

Slechts een derde van Nederlandse snelgroeiende bedrijven 
handhaaft de snelle groei na een groeispurt. Twee derde ervaart 
onoverkomelijke problemen en valt terug.

Hoewel meer bedrijven in Nederland gegroeid zijn in 2018, raakt 
40 procent van een krimpende groep achterblijvers steeds verder 
achterop.

Het aantal snelgroeiende bedrijven met tenminste één vrouwelijke 
ondernemer is - ondanks een sterke toename in eerdere jaren - voor 
het eerst sinds jaren gedaald.

Amsterdam kent opnieuw het hoogste aantal snelgroeiende 
bedrijven, gevolgd door Rotterdam. Eindhoven kenmerkt zich 
door de grootste procentuele toename in het aantal snelgroeiende 
bedrijven ten opzichte van het jaar ervoor (30 procent).



1. Scale-up klimaat
in Nederland

“Het laten groeien van een bedrijf gebeurt niet 
in een isolement. Een volledig en toegankelijk 
ecosysteem is hiervoor cruciaal. Beleid vanuit de 
overheid is nodig en speelt een onmisbare rol.”

Martin Luxemburg
Directeur Erasmus Centre for Entrepreneurship

Foto: Verkijk Fotografie 
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1,8%
minder startups* groeien 
(t.o.v. 2017) door tot een 
snelgroeiend bedrijf

5 tot 8 jaar
het grootste gedeelte van 
Nederlandse snelgroeiende 
bedrijven maakt tijdens deze 
periode een eerste groeispurt

56,6%
van Nederlandse bedrijven met 
minimaal 10 FTE is gedurende 
2018 gegroeid

219.456
groei in FTE banen bij 
snelgroeiende bedrijven 
gedurende de periode
2015-2018

5,6%
van de Nederlandse bedrijven 
met minimaal 10 FTE is 
een snelgroeiend bedrijf

2.880
snelgroeiende bedrijven eind 
2018

Het Nederlandse scale-up 
klimaat in getallen

* In dit onderzoek zijn startups gedefinieerd als bedrijven van vijf jaar of jonger.
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Toename in aantal snelgroeiende bedrijven 
meer dan gehalveerd.

Hoewel het aantal snelgroeiende bedrijven in 2018 met 6,9 procent is toegenomen 
tot 2880, is deze toename ten opzichte van 2017 meer dan gehalveerd. Deze 
trendbreuk met eerdere jaren laat zien dat Nederlandse bedrijven meer tegenwind 
ervaren bij het realiseren van snelle groei.
 
Gedurende de periode 2015-2018 zijn deze snelgroeiende bedrijven met bijna 
220.000 FTE banen gegroeid. Snelgroeiende bedrijven in Nederland zijn daarmee 
verantwoordelijk voor 30 procent van de totale banengroei gedurende de periode 
2015-2018 terwijl, maar 5,6 procent van de bedrijven snelgroeiend is.
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Aantal startups dat doorgroeit neemt voor het 
eerst sinds 2014 af.

In 2018 zijn er 280 startups doorgegroeid tot een snelgroeiend bedrijf. Voor het 
eerst sinds 2014 is dit aantal echter op jaarbasis gedaald. De sterke stijging in het 
aantal startups dat doorgroeit tot een snelgroeiend bedrijf heeft zich niet kunnen 
handhaven. Sterker nog, de landelijke en regionale aandacht voor het stimuleren 
en ondersteunen van startups blijkt onvoldoende in staat om tot grotere aantallen 
nieuwe en waardevolle snelgroeiende bedrijven te komen.
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Kritieke periode

Structurele snelle groei blijkt veelal een te grote 
opgave.

Een meerderheid van de snelgroeiende bedrijven behaalt een eerste groeispurt 
tussen het 5e en 8e levensjaar. Echter verliest bijna twee derde deze snelle 
groei vervolgens weer. Dit is niet alleen zichtbaar in 2018, maar is een trend die 
gedurende de afgelopen vijf jaar heeft plaatsgevonden.

Uit het ScaleUp Dashboard 2019 komt naar voren dat er in het algemeen twee 
kritieke terugvalmomenten zijn tijdens het bestaan van een snelgroeiend bedrijf. 
Niet alleen na de eerste groeispurt tussen het 5e en 8e levensjaar, maar ook tussen 
het 18e en 23e levensjaar. Ondanks een goede uitgangspositie en een schaalbaar 
verdienmodel worstelen veel snelgroeiende bedrijven na de eerste groeispurt 
met het aantrekken van nieuw talent, het verkrijgen van vervolgfinanciering en 
het organiseren van de explosieve complexiteit van hun organisatie. De tweede 
terugval komt met name door de moeilijkheden die snelgroeiende bedrijven 
ervaren in het identificeren en najagen van nieuwe groeikansen. Ze zullen opnieuw 
moeten vernieuwen en de organisatie klaarstomen voor verandering.

Bron: CBS (2019)
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Hoewel een steeds groter deel van het 
Nederlandse bedrijfsleven groeit, raakt bijna 
40 procent krimpende bedrijven steeds verder 
achterop. 

Voor het tweede jaar op rij behaalt meer dan de helft (56,6 procent) van het 
Nederlandse bedrijfsleven een zekere mate van bedrijfsgroei. Daar waar twee jaar 
geleden nog meer dan de helft van het bedrijfsleven geen groei of zelfs krimp 
vertoonde, is het tij sinds 2017 gekeerd. 

Ondanks het feit dat 5,6 procent van het Nederlandse bedrijfsleven met meer 
dan 10 FTE snel is gegroeid, vertoont nog altijd een relatief grote groep van 
bijna 40 procent een mate van krimp. Dat is zorgwekkend. Krimpende bedrijven 
ervaren duidelijke barrières om zich aan te kunnen passen aan de steeds sneller 
veranderende marktomstandigheden. Het ontbreekt vaak aan de capaciteiten 
van het leiderschapsteam om nieuwe technologieën en verdienmodellen ook 
daadwerkelijk toe te passen binnen de bedrijfsprocessen en marktproposities.
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+ 2,1% (2018)

2017 

Totaal aantal bedrijven
(≥ 10FTE) met een 
mate van groei

2018 

5,6%

28,2%

22,8%
5,3%

38,1%
Snelle groei (> 20%)

Groeiend (5-20%)

Gematigde groei (0,5% - 5%)

Stabiel (-0,5% tot 0,5%)

Krimpend (< -0,5%)
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Aantal snelgroeiende bedrijven met tenminste 
een vrouwelijke ondernemer voor het eerst 
sinds 2014 afgenomen.

Hoewel het aantal snelgroeiende bedrijven met tenminste een vrouwelijke 
ondernemer sinds 2014 sterk is toegenomen, is dit aantal in 2018 gedaald. 
Daarnaast is het relatieve aantal snelgroeiende bedrijven met tenminste een 
vrouwelijke ondernemer de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Veel meer 
vrouwen zijn dus de afgelopen jaren actief geworden als ondernemer bij een van 
de snelgroeiende bedrijven in Nederland, maar niet relatief meer dan mannen.

Bron: CBS (2019)
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Prof. dr. Tom Mom

Professor Strategic Growth and 
Implementation Rotterdam School of 
Management, Erasmus University

“Ondernemers-DNA zorgt niet alleen voor een groeiend 
aantal werknemers, maar houdt ook de ondernemersspirit 
levend.”

Jonge groeiende bedrijven die hun groei vasthouden 
weten een balans te vinden tussen het ‘stimuleren van 
groei’ en ‘managen van groei’. Het eerste gaat over het 
continu binnenhalen van nieuwe kansen, zonder chaos 
te laten regeren. Het tweede gaat over het creëren 
van structuur en discipline in de organisatie, zonder de 
ondernemende spirit te verliezen. 
 
Twee belangrijke manieren waarop groei gerealiseerd 
kan worden zijn een continue klantfocus binnen 
alle delen van de organisatie en de groei van het 
ondernemers-DNA binnen het oprichtersteam. 

Bedrijven als Coolblue en Swapfiets realiseren zich 
dat het de klanten zijn die groei stimuleren en niet de 
producten of technologie zelf. Daarom hebben zij hun 
systemen en KPI’s zo ingericht dat bijna iedere werknemer 
in staat wordt gesteld om naar kansen te zoeken die 
meer of nieuwe waarde creëert voor hun klanten. Er 
is ruimte om op kleine schaal te experimenteren met 
nieuwe product- en service concepten. Wanneer hierbij 
de klanttevredenheid stijgt en er een business case is, 
wordt dit snel opgeschaald. 

Oprichters van succesvolle scale-ups, zoals Young 
Capital en SecureLink, realiseren zich dat als zij deze 
groeispirit vast willen houden zij hun ondernemers-
DNA moeten inbedden in de hele organisatie. Dit 
zorgt niet alleen voor een duidelijke strategie bij het 
groeiende aantal werknemers, maar het houdt ook de 
ondernemende spirit in leven binnen de snelgroeiende 
organisatie. De taak aan de oprichters is om samen 
het fundamentele doel en kernwaarden van het bedrijf 
goed vast te leggen. Dit kan met een diverse groep 

aan medewerkers verder worden geconcretiseerd en 
vertaald worden binnen de verschillende onderdelen in 
de organisatie.

Twee manieren die bijdragen aan het managen 
van de groei zijn het creëren van een verhaal dat de 
bedrijfslogica op een simpele manier vertelt en het 
loslaten van een louter persoonlijke leiderschapsstijl. 
Succesvolle leiders van scale-ups, zoals die van 
Takeaway en Sophia Genetics, zijn in staat om de kern 
van het bedrijfsmodel op een pagina te verwoorden op 
een manier die voor werknemers, investeerders, klanten 
en andere stakeholders zeer begrijpelijk is. Dit wordt 
vervolgens keer op keer herhaald. 

Belangrijk hierbij is dat het ‘model voor groei’ uitgelegd 
wordt, wat zijn de effecten binnen het model die 
snelle groei daadwerkelijk stimuleren. Dit dient ook 
als hulpmiddel om nieuwe groeikansen te selecteren; 
alleen diegenen die de kern van het bedrijfsmodel 
versterken worden toegepast. 

Tenslotte moeten de leiders die blijven vasthouden 
aan een micro-management, één-op-één 
leiderschapsstijl de organisatie klein houden, of juist 
chaos en complexiteit laten losbarsten. Leiders van 
snelgroeiende bedrijven begrijpen dat zij een meer 
professionele leiderschapsstijl moeten aannemen. 
Dit kan zijn door een meer adviserende rol aan te 
nemen en ruimte te geven aan een andere CEO, sterke 
managementsystemen aan te nemen of door een meer 
gebalanceerd  leiderschapsteam te creëren.



2. Snelgroeiende    
bedrijven binnen sectoren

“Snelgroeiende bedrijven zijn niet evenredig over 
sectoren verdeeld. De uitdagingen kunnen ook 
anders zijn per sector. Goede inzichten zijn daarom 
belangrijk.”

Prof. dr. Justin Jansen
Professor Corporate Entrepreneurship 
Rotterdam School of Management, Erasmus University



Verdeling van snelgroeiende 
bedrijven over sectoren
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+10%
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-10%
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Bijna de helft van Nederlandse snelgroeiende 
bedrijven is binnen drie sectoren actief.

In 2018 is het grootste aandeel snelgroeiende bedrijven actief binnen de sector 
Detail- en groothandel, gevolgd door Verhuur en overige zakelijke diensten. Dit 
is een verandering ten opzichte van 2017. Toen waren de nummer 1 en 2 van de 
sectoren omgedraaid.

Verdergaande digitalisering van de detail- en groothandel zorgt voor meer 
snelgroeiende bedrijven. Online webshops vormen bijvoorbeeld nog steeds een 
belangrijk deel van Nederlandse snelgroeiende bedrijven.
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Top 3
Sectoren met de meeste snelgroeiende bedrijven

2 1
3

Verhuur en 
overige zakelijke 

diensten Specialistische 
zakelijke 
diensten

Detail- en 
groothandel

525 scale ups (18%)
      (+90 / +21%) 

315 scale ups (11%)
      (+10 / +3%) 

500 scale ups (17%)
      (-55 /-10%) 
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Startups realiseren veelal snelle groei door het 
toepassen van nieuwe verdienmodellen.

Het overgrote deel van de jonge snelgroeiende bedrijven zijn actief binnen de 
sector Verhuur en overige zakelijke diensten. Nieuwe verdienmodellen, zoals 
deelplatforms en abonnementsvormen blijken een belangrijke basis te vormen voor 
startups om snelle groei te realiseren. Dit komt voort uit de bredere maatschappelijke 
trend waarbinnen gebruik belangrijker wordt dan bezit. Ook een opkomende 
deeleconomie geeft ruimte voor jonge snelgroeiende bedrijven om hier op in te 
spelen. Bedrijven zoals Swapfiets en Felyx zijn hiervan bekende voorbeelden.
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Een derde van de snelgroeiende bedrijven 
is actief binnen een van de topsectoren. De 
meeste daarvan zijn actief binnen de topsector 
Agri&Food.

Opnieuw is de vertegenwoordiging van snelgroeiende bedrijven in de topsectoren 
maar 34 procent. Agri&Food en HighTech Systemen & Materialen zijn wederom 
de twee grootste, gevolgd door Logistiek. Het is het vierde jaar op rij dat HighTech 
Systemen & Materialen een sterke groei laat zien in aantallen snelgroeiende 
bedrijven met een totaal aantal van 305 in 2018. Het grootste percentage van 
HighTech Systemen & Materialen bedrijven zit in Noord-Brabant (21%), gevolgd 
door Noord-Holland (19%) en Zuid-Holland (15%). In de logistieke sector zijn 155 
snelgroeiende bedrijven waarvan 23% actief zijn in Zuid-Holland gevolgd door 
Noord-Brabant (19%) en Noord-Holland (16%).
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3. Snelgroeiende 
bedrijven in de regio

“Groei van je bedrijf is op zichzelf geen strategie. Er 
moet iets onderliggends zijn, de ambitie om meer 
impact te maken. Meer consumenten bereiken, 
innovatieve partnerships, duurzame doorbraken 
en de markt veranderen om jouw klanten beter te 
bedienen.”

Michiel Muller
CEO Picnic 
Nummer 1 Top 250 snelgroeiende bedrijven 

Foto: Verkijk Fotografie 



Snelgroeiende bedrijven per 
provincie en gemeente
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van alle bedrijven met minstens 10 FTE.
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Meer dan 50 procent van de snelgroeiende bedrijven 
in Noord-Holland is gevestigd in de gemeente 
Amsterdam. Andere provincies kennen een 
bredere spreiding van snelgroeiende bedrijven over 
verschillende gemeenten.
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De spreiding binnen de regionale scale-up ecosystemen verschilt per provincie. Binnen 
de provincie Gelderland zijn de 330 snelgroeiende bijvoorbeeld verspreid gevestigd 
in een bredere groep van gemeenten, terwijl binnen de provincie Noord-Holland de 
snelgroeiende bedrijven voornamelijk gevestigd zijn in de gemeente Amsterdam.

Bron: CBS (2019)
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350
45

14%

Amsterdam

135
15

11%

Rotterdam

85
1518%

Den Haag

90
10

11%

Utrecht

65
10

15%

Eindhoven

Relatief gezien is het aandeel van startups in de 
gemeente Den Haag het hoogst.

In bovenstaande afbeelding zijn de top vijf gemeenten weergegeven die de meeste 
startups huisvesten. Utrecht en Eindhoven hebben dit jaar meer jonge aantal scale-ups in 
vergelijking met vorig jaar. Rotterdam ervaart als enige gemeente een kleine afname in het 
aantal startups. Relatief gezien scoort Den Haag het hoogst in het aandeel van startups. In 
absolute getallen loopt Amsterdam voorop.

Bron: CBS (2019)



Onderzoeksverantwoording 

Het ScaleUp Dashboard is een jaarlijkse publicatie en geeft inzicht in 
het landschap en de staat van snelgroeiende bedrijven in Nederland. 
De publicatie maakt onderdeel uit van het langdurige onderzoek naar 
snelgroeiende bedrijven van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en 
Rotterdam School of Management, Erasmus University. 

Bij het samenstellen van de dataset voor dit rapport is samengewerkt 
met het CBS. De groei van het aantal werknemers dient als basis voor 
de groeibepaling in de dataset. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van 
het Bedrijfsdemografisch Kader en het Stelsel van Sociaal-Statistische 
Bestanden. 

Data afkomstig van CBS wordt anoniem aangeleverd. Om deze anonimiteit 
te kunnen waarborgen is de aangeleverde data afgerond op vijftallen. 
Genoemde cijfers en uitkomsten van analyses kunnen om die reden iets 
afwijken van de werkelijkheid. 

De data verzameld door het CBS komt van verschillende bronnen:
- Kamer van Koophandel 
- De Belastingdienst
- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
- De Nederlandse Bank 

In dit onderzoek is omzet niet meegenomen in de groeibepaling. 
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www.scaleupdashboard.com
E-mail: research@ece.nl
Bel: 010 302 1331
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Prof. dr. Justin Jansen
Academisch Directeur 
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