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How To Get There Summit
Innovate faster together
Op 19 november vond op initiatief van minister
Henk Kamp en StartupDelta, georganiseerd door
het ECE, de How To Get There Summit plaats in de
Rotterdam Science Tower.
Het doel van de Summit was om startups,
corporates en innovatie hubs dichter bij elkaar te
brengen en hier ervaringen over te delen om samen
sneller te innoveren.
Tijdens de How To Get There Summit vond een
besloten Captains Meetup plaats in aanwezigheid
van special envoy Neelie Kroes en Minister Henk
Kamp.
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How To Get There Summit
2500 bezoekers
1.

2.

3.

Doel: Samenwerking tussen corporates en startups stimuleren.
Resultaat: 400 speeddates hebben plaats gevonden tussen startup founders en innovatie directeuren,
waaruit 251 follow-up connecties zijn gemaakt.
Doel: Ondernemend vuur aanwakkeren binnen corporates om meer met startups samen te werken:
Corporates ‘startup ready’ maken.
Resultaat: 600 innovatie professionals namen deel in 21 verschillende breakout sessies over corporate
entrepreneurship, design thinking, samenwerking met startups, interne innovatie en vergelijkbare
themathiek.
Doel: Topic van samenwerking tussen corporates en startup hoog op de agenda krijgen.
Resultaat: 2500 bezoekers. Zeer divers publiek, van jong tot zeer ervaren.
Captains Meetup over dit topic met 20 top management en bestuursleden van Nederlandse corporates.
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How To Get There Summit
Samen met de Nederlandse innovatie hubs
4.

Doel: Innovatiehubs meer zichtbaar maken voor startups en corporates.
Resultaat: 28 innovatie hubs uit alle regio’s van Nederland aanwezig met een stand.

Captains Meetup
Tijdens de How To Get There Summit vond een
besloten Captains Meetup plaats in aanwezigheid van
special envoy Neelie Kroes en Minister Henk Kamp.
Samen met top management van Nederlandse
corporates en oprichters van Nederlandse startups
zijn concrete stappen gezet. Hiermee is ook de norm
gezet voor het bedrijfsleven op het gebied van sneller
innoveren en samenwerking tussen startups en
corporates.
Aanwezigen
- Henk Kamp, Minister van Economische Zaken
- Neelie Kroes, Special Envoy StartupDelta
- Captains van ruim 20 corporates
- Startup founders
Moderators
- Prof. Justin Jansen, RSM Erasmus University
- Dr. Ferdinand Jaspers, ECE

Captains Meetup
Captains van ruim 20 corporates
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Rene Bos
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Paul Dirken

DHL
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CEO NL

Paul Floris

MN

Lid RvB

Walter Mutsaers
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Oprichter / CEO

Jitse Groen

Eneco

Lid RvB

Kees Jan Rameau

Microsoft

CEO NL

Edwin Hageman

Thales Nederland

CTO

Lukas Roffel

TKH Group N.V.

Voorzitter RvC

Herman Hazewinkel

ING

COO

Bart Schlatmann

TBI

Lid RvB

Piet-Jan Heijboer

Havenbedrijf Rotterdam

CFO

Paul Smits

Deloitte

Lid RvB

Sandra Heuts

Fokker Technology

VP Group Operations

Steven Soederhuizen

KPN

CFO

Jan Kees de Jager

Oracle

CEO NL

Rene van Stiphout

Reaal/ Vivat

CCO

Bart Janknegt

Aegon

CEO NL

Marco Keim

Nederlandse Energie
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Oprichter / CEO

Harald Swinkels

Heijmans

CTO

Gerard de Leede
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Startup founders
Organisatie
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Founder

David Beijer

Sensara

Founder

Irek Karkowski

Ipsum Energy

Founder

Peter de Bie

Notificare

Founder

Robert Leefmans

Effect Photonics

Founder

Boudewijn Docter

Nerdalize

Founder

Boaz Leupe

Traintool

Founder

Marijn de Geus

Internet of Cars

Founder

Gijs van Lookeren

TryCatch

Founder

Brendan op den Haar

Daalder

Founder

Renz Millenaar

Avular

Founder

Ramon Haken

Magnet.me

Founder

Laurens van Nues

Bird Control Group

Founder

Steiner Henskes

MAPIQ

Founder

Sander Schutte

Ioniqa

Founder

Tonnis Hooghoudt

Solease

Founder

Pierre Vermeulen

Declaree

Founder

Bas Jansen

Smart Photonics

Founder

Richard Visser

Solmates

Founder

Arjen Janssens

Printr

Founder

Cecile van der Waal

CoBleu

Founder

Yori Kamphuis
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Achtergrond
Ambitieus ondernemerschap is een noodzakelijke voorwaarde om concurrerend en innovatief te blijven.
Nieuwe manieren om waarde toe te voegen staat hierbij veelal centraal. Sommige zijn in staat om grote
successen te realiseren en in zeer korte tijd voor disruptieve veranderingen te zorgen in bestaande
markten. Veranderingen die blijvend zijn en de verhoudingen in verschillende industrieën en sectoren op
scherp zetten.
Disruptieve innovaties maken het dan ook noodzakelijk voor veel bestaande, grotere organisaties om zich
aan te passen en zich het DNA van een startup toe te eigenen. Maar hoe kan een grote organisatie zich
gedragen als een startup en juist de aanjager worden van ontwrichtende veranderingen? Hoe kunnen
grote organisaties deze fundamentele uitdaging aan? De kracht van ondernemerschap en innovatie zit in
het combineren van de expertise en vaardigheden van verschillende bedrijven. Gedeelde waarden
scheppen. Door van elkaar te leren en de krachten te bundelen.
Er valt veel te winnen. Startups kunnen grote organisaties helpen om tot nieuwe verdienmodellen te
komen of door juist nieuwe ideeën voor productverbeteringen aan te brengen. Grote organisaties kunnen
zorgen voor een belangrijke afzetmarkt voor startups en kan het bestaansrecht van een startup
legitimeren.

“Ondernemerschap en het vermogen om continu te innoveren is dé
differentiator tussen groeiende en krimpende bedrijven”
- Justin Jansen, Professor Corporate Entrepreneurship
Rotterdam School of Management
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Uitdagingen
De meeste snelgroeiende organisaties komen tot stand door samenwerking tussen startups en bestaande
organisaties. Maar wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Welke stappen dienen gezet te worden? De
volgende drie uitdagingen stonden tijdens de Captains Meetup centraal:
1.

Hoe kan een bestaande organisatie ‘startup ready’ worden en hoe kan je als bestaande organisatie
aanhaken bij de wereld van de startup?

2.

Hoe kan een startup ‘corporate ready’ worden en hoe kan je als startup aanhaken bij deze
bestaande organisatie?

3.

Welke rol spelen de innovatiehubs binnen het ecosysteem om corporates en startups samen te
brengen met het oog op snellere innovatie?

Uitkomsten
Hoe kan een bestaande organisatie ‘startup ready’ worden
Take-aways
1. Corporates moeten de gedachte loslaten van ‘alles zelf doen’.
2. Houd nieuwe projecten klein en manage verwachtingen. Niet alles is een wereldhit, maar kan wel door
2-3 man worden getest.
3. Startup programma’s bij corporates vormen vaak een goede ingang voor startups.
4. Snelle besluitvorming is cruciaal voor succes bij samenwerking met startups.
5. Ook een klant-leverancier relatie tussen corporate en startup kan succes opleveren.
6. Durf elkaar los te laten in de samenwerking, zowel bij succes als bij geen-succes. Te veel bemoeienis
stopt het succes.
7. Samenwerking met startups moet een board level topic zijn. Verantwoordelijkheid ligt bij één persoon.
Deze persoon moet het startup-beleid vertegenwoordigen en trekken.
8. Resources: Geld, tijd en goede mensen vrij maken die mogen ‘buitenspelen’. Draagvlak vanuit het
gehele bedrijf: bijvoorbeeld geen risk assessing commissies die dwars gaan liggen.
9. Corporates kunnen quota instellen waarbij een deel van hun inkoop bij startup moet worden
neergelegd.

“Het is van belang dat startup-beleid een integraal onderdeel wordt van de
strategie van een corporate. Top-down én bottom-up”
- Rob van Leen, CIO DSM

Uitkomsten
Hoe kan een startup ‘corporate ready’ worden
Take-aways
1. Professionalisering van de bedrijfsvoering is geen doel op zichzelf. De startup hoeft niet op het niveau
van een corporate te opereren, maar wel de taal kunnen begrijpen van de corporate.
2. Startups moeten ‘scale-up ready’ worden in plaats van ‘corporate ready’.
3. Startups moeten de bedrijfsstrategie en de pijn begrijpen van corporates. Waar wil de corporate heen en
hoe kan startup toegevoegde waarde leveren. Lever een visie, niet alleen je hand ophouden.
4. Startup kan schaalbaarheid en kwaliteit leren van corporate en deze inzetten.
5. Denk niet alleen aan verdienmodel, maar ook aan go-to-market strategie.
6. Als startup wil je zelf geen corporate worden. Houd je focus.
7. Verkoop een oplossing, niet een technologie. Begrijp dat corporates denken in end-to-end oplossingen.
8. Zoek de juiste samenwerkingspartner. Kijk naar mogelijkheden en bedrijfscultuur.
9. Wees open over met welke partijen je al in gesprek bent.
10. Professionaliseer management- en bedrijfsprocessen om klaar te zijn om te schalen.

“Het gaat erom dat er een samenhang is tussen de droom van de startup en
de strategie van de corporate. Je moet allebei geloven in het verhaal”
- Marco Keim, CEO Aegon

Uitkomsten
Welke rol spelen de innovatiehubs om corporates en startups samen te brengen
Take-aways
1. Moeilijk om als startup aandacht te trekken, de hub concentreert dit en heeft daar zijn meerwaarde.
2. Hubs koppelen kennis en netwerk in het ecosysteem. Ze bieden een plek om van elkaar te leren en
samen te werken.
3. Hubs maken het makkelijk om in korte periode face-to-face efficient contacten te leggen.
4. Corporates krijgen veel aanvragen van startups en zoeken naar een manier om deze aanvragen goed te
kunnen filteren.
5. Hubs vervullen goede positie bij het samenbrengen van corporates en startups. Meer focus op specifieke
startups zou corporates helpen bij het vinden van de juiste match.
6. Bij de ideale hub lopen veel corporates rond en is het makkelijk om in contact te komen met startups. Ze
maken de lijntjes klein tussen startup en corporate.
7. Sector-specifieke hubs maken het voor corporates makkelijker om interessante startups te ontmoeten.
8. Corporates moeten het het contact met startups meer opzoeken en de interactie momenten verhogen bij
events, accelerators en de innovatiehubs.
9. Hubs zorgen voor constante instroom van nieuwe startups in het ecosysteem.

“‘Corporates kunnen vaak meer aan startups bieden dan wordt gedacht.
Een (soms wereldwijde) marktplaats, kennis en resources. Niet alleen maar
funding, wat vaak de perceptie is’.
- Edwin Hageman, CEO NL Microsoft

Vervolgstappen
18 Mei 2015 - Manifest van Delft
19 November 2015 - How To Get There Summit

9 December - Vervolg afspraak StartupDelta
Februari 2016 - ...

April 2016 - ...
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