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Kabinet onderschat rol nieuwe bedrijven in
economisch herstel
Amsterdam, 15 september 2020 - Naar aanleiding van de zojuist gepresenteerde
Miljoenennota en Troonrede, is Dutch Startup Association (DSA) gematigd
positief over de plannen. Waar de focus vooral ligt op baanbehoud, lijken de
plannen nog weinig concrete invulling te hebben en wordt de waarde van
startende bedrijven hierin onderschat en onvoldoende gestimuleerd. DSA gaat
graag het gesprek met het kabinet aan om, naast het verdienvermogen, ook te
werken aan het innovatievermogen van Nederland.
De coronacrisis leent zich uitstekend voor het stimuleren van innovatie, de crisis van 2008
bewees juist dat het de economie van morgen vormt. Een ontslaggolf en kaalslag van startups
lijkt op korte termijn nog steeds onvermijdelijk, ondanks het zojuist aangekondigde derde
steunpakket, Europees herstelfonds en vrijgemaakte bedragen in het speciale scale-up fonds en
via ROMs.
De aankondiging van het Nationaal Groeifonds en het Bedrijvenpakket zijn een stap in de goede
richting voor kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, maar hierin ontbreekt tot op dit
moment een concrete invulling en lijkt de visie meer gericht op baanbehoud in plaats van het
creëren van werkgelegenheid. Het pakket zou met brede steun vanuit zowel Europese coinvesteringen via EIF’s als lokale ROMs kunnen investeren in nieuwe bedrijven en zo groei van
startups kunnen stimuleren.

“Alle aankondigingen draaien om gevestigde bedrijven, zoals grotere startups
en scaleups, waardoor we te weinig aanwas stimuleren om op lange termijn
succes te boeken op innovatie, werkgelegenheid en internationale
concurrentiepositie. Door de focus alleen op gevestigde bedrijven te leggen hol
je het ecosysteem uit.” aldus Lucien Burm:“Er wordt ingezet op
verdienvermogen en ons uit de crisis investeren, maar hoe concreet blijft een
vraagteken. Waar blijft het lef om te gaan voor innovatievermogen, door volop
te investeren in de bedrijven die de banen zullen vormen voor de volwassenen
van morgen?”
Graag nodigt DSA de overheid uit om te kijken naar hoe we naast het verdienvermogen
proactief kunnen investeren in het innovatievermogen van Nederland.
“Startups zijn de motor, de economie van morgen, waar we samen voor moeten vechten.
Veerkracht zit in het DNA van elke startup. Als we willen bouwen aan een weerbare en
veerkrachtige economie, dan staan startups daarin centraal”, aldus Burm.
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Why was the DSA founded?
Simple: we want to turn the Netherlands into the startup nation of Europe. Politicians have to admit: startups are
an important driving force of innovation and economic growth. Still they are more inclined to talk about us than
with us.
That is why the DSA was founded in 2017. To take on your public affairs issues. To engage in lobby activities in
Dutch and European politics. To act as the voice of startups and scale-ups when it concerns legislation,
economic policies, educational regulations and funding issues.
Our ambition
To make the Netherlands the startup state of Europe. Where startups are not only in abundance, but are also
successful, grow faster and operate on a more international basis than anywhere in Europe. We believe it is
possible, and fast!
The DSA focusses on people, resources and rules. This is where we move the needle for startups.
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