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Erasmus Centre for Entrepreneurship
Erasmus Centre for Entrepreneurship is het leidende ondernemerschapscentrum van Europa. Gedreven 

door onze overtuiging dat ondernemerschap de belangrijkste motor voor innovatie is, streven we 

ernaar ondernemerschap in het DNA van mensen te verankeren. Dit doen we met behulp van de 

kennis en het netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een universiteit die meer dan 100 jaar 

geleden is opgericht door ondernemers.

Met onze vier hoogleraren en 35+ academische trainers op het gebied van ondernemerschap, bieden 

we praktische trainings- en innovatieprogramma’s aan zowel gevestigde organisaties als startende 

ondernemers. Elk jaar leren we 3.000 studenten de basis van ondernemerschap. Dit doen we in 

onze eigen ondernemende leeromgeving van 10.000 m2 in de Rotterdam Science Tower, tevens de 

thuisbasis van onze community bestaande uit 100+ innovatieve bedrijven. 

Met onze onderzoeken genereren wij inzichten over het MKB met speciale aandacht voor (innovatieve) 

startende- en groeiende ondernemingen zoals startups en scale-ups. Deze inzichten worden onder 

meer jaarlijks gepubliceerd in ons ScaleUp Dashboard en Top-250 snelgroeiende bedrijven. Aan 

de hand van onze onderzoeken adviseren wij (lokale) overheden, maar ook bedrijven en andere 

organisaties, over de gesteldheid van het Nederlands bedrijfsleven, met onderwerpen zoals: innovatie, 

groei en ondernemerschap.

“Data en inzichten over scale-ups zijn cruciaal. 
Niet alleen voor het genereren van slim beleid 
en hedendaagse ondersteuningsprogramma’s. 
Maar ook om anderen te inspireren en te laten 
zien dat schaalbaarheid mogelijk is.”

Prof. dr. Justin Jansen 

Academisch Directeur
Erasmus Centre for Entrepreneurship

Professor Corporate Entrepreneurship 
Rotterdam School of Management, Erasmus University 



Het belang van het MKB, (snel)groeiende 
bedrijven en startups.
Het merendeel van het Nederlandse bedrijfsleven behoort tot het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Deze 

bedrijven vormen het fundament van de Nederlandse economie, en zijn daarmee van groot belang 

voor economische groei. Echter blijkt uit het ScaleUp Dashboard 2019 dat bijna 40% van het MKB nog 

altijd krimpt. Een van de uitdagingen die deze groep ervaart is de aanpassing aan de veranderende 

marktomstandigheden. 

Uit het ScaleUp Dashboard blijkt eveneens dat meer dan de helft van het MKB zich wel weet bij 

te stellen en te groeien, waarvan een klein gedeelte (5,6%) zich zelfs weet op te schalen tot snelle 

groeier (> 20% groei per jaar). Deze (snel)groeiende bedrijven leveren een significante bijdrage aan de 

voorspoed en vitaliteit van de Nederlandse economie. Door het vermogen om nieuwe technologieën 

te implementeren en schaalbare businessmodellen te ontwikkelen, zijn snelgroeiende bedrijven van 

groot belang voor banencreatie en de transformatie van onze economie. Snelgroeiende bedrijven zijn 

gedurende 2015-2018 verantwoordelijk geweest voor ongeveer 30 procent van de totale banencreatie 

in die periode. 

Om de ontwikkeling van snelgroeiende bedrijven te stimuleren is het essentieel om het ecosysteem 

rondom deze bedrijven te optimaliseren. Dit ecosysteem is niet enkel van belang voor de huidige 

snelgroeiende bedrijven maar ook voor de toekomstige potentiële snelle groeiers zoals startups. Een 

sterk ecosysteem bevordert namelijk de toegang tot talent, kapitaal en (internationale) markt. Deze 

startups spelen, net als snelgroeiende bedrijven, een belangrijke rol binnen het regionale ecosysteem. 

Een omgeving met veel startups en scale-ups trekt namelijk ook weer talent en kapitaal naar de regio.

De aanzienlijke bijdrage van startups en (snel)groeiende bedrijven aan de Nederlandse economie, 

motiveert om deze ondernemingen beter te begrijpen en te steunen. Het onderzoeken en monitoren 

van (snel)groeiende bedrijven en startups is essentieel voor het inzichtelijk maken van groei-indicatoren. 

Deze indicatoren dienen als houvast voor daadkrachtig beleid en inspiratie voor het MKB met een 

groeiambitie. Onderzoek en monitoring op lokaal niveau kan daarnaast uitwijzen in wat voor mate 

het lokale ecosysteem bijdraagt aan de ontwikkeling van snelgroeiende bedrijven en startups. Ieder 

ecosysteem is uniek en bestaat om die reden uit verschillende krachten, kansen en valkuilen. 
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Impact door inzicht
Erasmus Centre for Entrepreneurship heeft een bewezen onderzoeksaanpak gebaseerd op jarenlange 

ervaring met startups en (snel)groeiende bedrijven. Met onze academische achtergrond en expertise 

in het monitoren van bedrijven weten wij het onderzoek te vertalen in praktische inzichten voor een 

diversiteit aan organisaties.

Wat biedt Erasmus Centre for Entrepreneurship
Een van de onderzoeksgebieden waar Erasmus Centre for Entrepreneurship zich op focust is: innovatie-
ecosystemen, met hierin centraal startups en (potentiële) scale-ups. Afhankelijk van de fase waar een 
regio zich in bevindt, bieden wij diverse producten aan zoals hieronder gespecificeerd.

Belangrijke definities
Startup: een beginnend bedrijf (max. vijf jaar oud) met een uitvoerbaar businessmodel rondom een innovatief 
idee en/of nieuwe markt. Het bedrijf hoeft daarbij nog niet winstgevend te zijn, doordat het zich in een startersfase 
bevindt is het mogelijk dat het bedrijf nog bezig is met het valideren van een businessmodel.

Scale-up (ook wel snelgroeiend bedrijf): een bedrijf met een gemiddelde groei van 20 procent of meer per 
jaar in werknemers en/of omzet gedurende een meetperiode van drie jaar. Daarnaast, moet het bedrijf minstens 
10 fulltime werknemers (FTE) en/of 5 miljoen euro omzet hebben aan het begin van de meetperiode (OECD, 
2016). Snelgroeiende bedrijven hebben een beproefd businessmodel en zijn aan het opschalen.

Potentiële scale-up: een bedrijf met een gemiddelde groei in werknemers en/of omzet tussen 10 en 20 procent 
per jaar. Het zijn bedrijven die opschalen, maar nog net te veel weerstand ervaren bij het behalen van snelle groei 
(20 procent of meer). In deze categorie vallen ook veelbelovende startups met een schaalbaar businessmodel. 

Innovatie-ecosystem: innovatie vindt niet plaats in isolatie maar is een uitkomst van een web aan 
kennisuitwisselingen binnen en tussen organisaties of ecosystemen, wat als basis dient voor startups en scale-
ups om te groeien (Cirillo et al., 2018). Innovatie ecosystemen kunnen gedefinieerd worden als een combinatie 
van sociale, politieke, economische en culturele elementen binnen een regio dat bijdraagt aan de ontwikkeling 
en groei van innovatieve bedrijven (Johnson, Bock & George, 2019; p.3) en waar de verbindingen hiertussen een 
deterministische functie hebben (Prokop, et al., 2019).
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Wat is het?

• Algemeen overzicht van het MKB binnen jouw regio en de ontwikkeling hiervan; 

• Inzoomen op startups en (potentiële) scale-ups, inclusief bedrijfskenmerken 

zoals: naam, locatie, leeftijd en sector; 

• Identificatie van opvallende kenmerken van de regio. 

Voor wie?

Voor een (lokale) overheidsorganisatie, zoals een gemeente, provincie of regionale 

ontwikkelmaatschappij met een ambitie om het start- en scale-up klimaat te 

versterken. Het is bekend dat er innovatieve bedrijven zijn gevestigd in de regio, 

maar het is moeilijk ze te identificeren. Er zijn beleidsplannen om economische 

groei te stimuleren en de gemeente / regio aantrekkelijker te maken. De noodzaak 

om meer te investeren in startups en scale-ups leeft, maar dit wordt nog niet breed 

gedragen in de hele organisatie. 

Waarom?

• Inzicht. Baseer het economisch beleid op nauwkeurige inzichten over je eigen 

regio (nulmeting);

• Effectiviteit. Analyseer de ontwikkeling van het start- en scale-up klimaat 

binnen jouw regio om de effectiviteit van het huidige beleid te meten;

• Netwerk. Kom in contact met de start- en scale-ups binnen jouw regio. 

Startup & (potentiële) scale-up monitor

“De inzichten uit het onderzoek gebruik ik om binnen de regio nieuwe 
contacten te leggen. Hier zijn leuke en nuttige bedrijfsbezoeken uit 
voortgekomen, grotendeels met bedrijven die ik voorheen nog niet kende. 
Deze input gebruik ik om ons economisch beleid verder aan te scherpen en 
bedrijven/netwerken te koppelen.” 

Roeland Sluiskes 

Adviseur Economie, Gemeente Zeist

Monitor startups en (potentiële) scale-ups in jouw regio



Ecosysteem scan

Wat is het?

• Het in kaart brengen van het innovatie-ecosysteem binnen jouw regio. Hierbij 

worden de belangrijkste actoren binnen het ecosysteem inzichtelijk gemaakt;

• Kwantitatieve monitoring van de prestaties van het innovatie-ecosysteem op 

basis van drie factoren: toegang tot talent, kapitaal en (internationale) markt; 

• Optioneel kan ingezoomd worden op een specifieke sector of focusgebied 

(zoals hightech of agrifood). 

Voor wie?

Voor een (lokale) overheidsorganisatie, zoals een gemeente, provincie of regionale 

ontwikkelmaatschappij met een ambitie om het lokale/regionale innovatie-

ecosysteem te versterken. Er gebeurt veel rond start- en scale-ups maar dit is nog 

niet inzichtelijk. Daarnaast zijn er mogelijk ambities voor een specifieke  positionering 

van je regio (zoals robotica-hub, agrifood of circulariteit). 

Waarom?

• Inzicht. Creëer inzicht in het huidige innovatie-ecosysteem. Met dit inzicht zijn 

o.a. start- en scale-ups in de regio beter in staat hun weg te vinden binnen het 

ecosysteem

• Effectiever beleid. Elk ecosysteem is uniek en je hebt specifieke inzichten 

nodig om je beleid effectiever te maken;

• Gap-analyse. Ontdek mogelijke verbeterpunten en / of knelpunten.

Scan de factoren van je ecosysteem met een focus op talent, 
kapitaal en markt.

Erasmus Centre for Entrepreneurship



Erasmus Centre for Entrepreneurship

Uitgebreide ecosysteem analyse

Wat is het?

• Kwalitatieve analyse van het ecosysteem waarbij de werking van het 

ecosysteem, zoals het wordt gebruikt en waargenomen door lokale 

(potentiële) groeibedrijven, wordt geanalyseerd. Met als basis de inzichten die 

zijn verzameld bij het in kaart brengen van startups en (potentiële) scale-ups en 

hun ecosysteem;

• Met behulp van het raamwerk van Erasmus Centre for Entrepreneurship 

wordt het ecosysteem geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de formele 

en informele relaties van (snel)groeiende bedrijven op micro- (bedrijfsniveau), 

meso- (het lokale ecosysteem) en macroniveau (regionaal, nationaal en 

internationaal);

• Identificeren van specifieke behoeften van startups en (potentiële) scale-ups op 

basis van uitgebreid onderzoek naar succesfactoren en valkuilen van innovatie-

ecosystemen;

• Benchmark: vergelijk jouw innovatie-ecosysteem met (best) practices van 

vergelijkbare regio’s. 

Voor wie?

Voor een (lokale) overheidsorganisatie, zoals een gemeente, provincie of regionale 

ontwikkelmaatschappij met inzicht in het ecosysteem, startups en (snel)groeiende 

bedrijven in de regio. De ambitie leeft om het ecosysteem te versterken waarvoor 

beter inzicht in de werking van het ecosysteem gewenst is, zowel in het formele 

(geïnstitutionaliseerde) als het informele (persoonlijke contact) ecosysteem. 

Daarnaast leeft er een behoefte om de succesfactoren en knelpunten van het 

ecosysteem inzichtelijk te krijgen, met als uiteindelijke doel om de economische 

ontwikkeling van de regio verder te stimuleren.

Waarom?

• Inzicht. Krijg inzicht in de werking van het innovatie-ecosysteem met de 

formele en informele interacties met behulp van het Erasmus Centre for 

Entrepreneurship raamwerk. 

• Begrip. Begrijp de werking van het innovatie-ecosysteem waardoor gerichte 

besluiten genomen kunnen worden in het economisch beleid;

• Actieplan definiëren. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor het 

opstellen van een actieplan uit te voeren met de juiste partners.

Begrijp de werking van het ecosysteem en leer van (best) practices.



Hoe we helpen impact te creëren 
Als toonaangevend centrum voor ondernemerschap is het ons doel om ondernemerschap, groei 

en innovatie binnen organistaties en lokale ecosystemen te stimuleren. Al onze onderzoeken en 

trainingsprogramma’s zijn ontwikkeld om deze componenten, binnen een breed scala van sectoren, 

op een praktijkgerichte wijze te integreren. Een selectie van organisaties en instanties waarmee we 

samenwerken: 

Uitvoering van onderzoek
Voor onze onderzoeken maken wij gebruik van een samenstelling van informatiebronnen, zoals 

Centraal Bureau van Statistiek, Kamer van Koophandel en verschillende kapitaalmarkt-databases. 

Daarnaast richten wij ons op uitvoerige dataverzameling, middels primair- en secundair onderzoek. 

Zie het onderstaande figuur voor een indicatie van projectkosten, de kosten zijn afhankelijk van de 

grootte van een gemeente / regio en de gewenste diepgang. De exacte inhoud en prijs is maatwerk 

en wordt in overleg afgestemd.

Startup & (potentiële) scale-up monitor

Ecosysteem scan

Uitgebreide ecosysteem analyse

Project Kosten 1

€5.000 - €25.000

€7.500 - €20.000

€10.000 - €25.000

1 Afhankelijk van de regio en gewenste inzichten. 

Onderzoek op maat Op aanvraag



Wil je meer weten en / of ben je geïnteresseerd in een onderzoek naar start- en scale-ups en het 

innovatie-ecosysteem in jouw regio? 

Neem dan contact op met ons onderzoeksteam. 

Meer weten?

E   research@ece.nl

T +31 10 302 1331

W ece.nl/research

Over onze publicaties

Top 250 Groeibedrijven

De Top 250 Groeibedrijven is een overzicht van top 250 
snelgroeiende bedrijven (scale-ups) en wordt gepubliceerd 
in samenwerking met nlgroeit. Het onderzoek wordt geleid 
door Prof. dr. Justin Jansen, academisch directeur van 
Erasmus Centre for Entrepreneurship en hoogleraar Corporate 
Entrepreneurship aan de Rotterdam School of Management, 
Erasmus Universiteit (RSM).

ScaleUp Dashboard

Het ScaleUp Dashboard is een jaarlijks terugkerend onderzoek 
naar snelgroeiende bedrijven in samenwerking met Rotterdam 
School of Managment, Erasmus University. Het dashboard 
beantwoordt verschillende vragen met betrekking tot het huidige 
scale-up klimaat in Nederland. Hoeveel snelgroeiende bedrijven 
zijn er in Nederland, wat is de impact van deze bedrijven op het 
gebied van banencreatie en de Nederlandse economie? 

Bekijk de publicatie hier:
ece.nl/scaleup-research

Bekijk de publicatie hier:
ece.nl/top250scaleups2020

http://ece.nl/research
http://ece.nl/scaleup-research

