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Brabant, EU hotspot voor start-ups? 

Voor jezelf beginnen met een groeiend eigen bedrijf. Velen dromen er van het gat in de markt te 

vinden en een succesvol bedrijf op te bouwen. Zo bieden het Internet en de wereld van design 

nieuwe mogelijkheden, meer dan ooit tevoren. Iedereen kent jonge bedrijven als Facebook en 

Twitter die naar de beurs zijn gegaan en furore maken. Het lijkt alsof Europa slaapt. We doen het niet 

zo goed als de VS of Azië. Het wordt tijd daar verandering in te brengen. Neelie Kroes trekt in 

Nederland de kar om de belangstelling bij jongeren, gevestigde bedrijven, financiers en overheden te 

wekken. Kroes wil dat Nederland tot de top drie van Europa gaat behoren. Dan moet het ook in 

Brabant lukken! 

Graag neem ik u mee naar een drietal bezoeken, die ik recent heb gebracht.  

Allereerst ga je dan naar ’s werelds topregio nummer één, als het om de start-ups gaat: Silicon Valley, 

nabij San Francisco in Californië. In juli bezocht ik hier een tiental bedrijven in de ICT, de wereld van 

het Internet. Zo heb ik er gesproken met initiatiefnemers van Google, Facebook en Twitter, en van 

bedrijven die nog weinig bekendheid hebben. De snelheid waarmee deze bedrijven zich ontwikkelen, 

valt op. Vijf van de Amerikaanse start-ups uit de laatste 10 - 20 jaar zijn nu meer waard dan alle 

Duitse bedrijven tesamen, op de Duitse beurs, de DAX. Deze bedrijven hebben nieuwe 

mogelijkheden geboden via het Internet, in de cloud.  

Deze zomer kwam de wereldranglijst voor de start-up regio’s uit. Met Silicon Valley als onbedreigde 

topper en vijf Amerikaanse steden en regio’s bij de eerste tien. In Silicon Valley zag ik dat een gebied 

dat succesvol wil zijn, alles mee moet hebben. De wil om succes te boeken, goede opleidingen, de 

open houding en wens om kennis te delen, als mede met een financiële wereld die jonge 

ondernemers ondersteunt. In Nederland gaan de banken uit van zekerheden; in de VS zijn het 

particulieren die geld steken in jonge bedrijven. Als het de eerste keer niet lukt, dan krijgen de 

ondernemers een tweede kans. In Europa geldt: “blijf zitten, waar je zit” en neem niet te veel risico. 

Iemand die failliet gaat, is voor het leven getekend. In de VS geldt: jammer, geld kwijt. Maar tegelijk: 

een ervaring rijker, volgende keer beter.  

Als tweede: Europa. Waar vinden we Europa in de top twintig? Londen op 6, Berlijn op 9 en 

Amsterdam op 19. Er is nog hoop, maar het moet dus wel anders. Ik heb een EU-delegatie geleid 

naar Berlijn; in september gaan we naar Londen. Ondertussen heb ik ook mijn licht opgestoken in 

Milaan en Barcelona. Europa is door de band genomen behoudend; we gaan er vanuit dat we wel 

vooraan blijven staan. De feiten wijzen anders uit.  

Berlijn heeft gekozen voor veel initiatieven voor de start-ups. Na de val van de muur wilde de stad 

zich opnieuw op de kaart zetten; de prijzen voor onroerend goed in het voormalig Oost Berlijn zijn 

laag. Hierbij hebben bedrijfsleven, overheden en financiers elkaar gevonden. Elk bedrijf heeft er wel 

een broedplaats, waar jonge ondernemers voor een prikkie ruimte krijgen. Veelbelovende start-ups 

krijgen geld om door te ontwikkelen. Grote bedrijven doen dit niet voor niks: zij bieden succesvolle 

jonge bedrijven goud geld om hun vindingen aan hen te verkopen. Ik was bij de Berlijnse ‘Night of the 

Start-ups’, een festijn dat we hier alleen op de festivals kennen. In juni hebben we daarop een 

bijeenkomst gehouden over EU financiering voor start-ups. Berlijn is hot, vraag het aan jongeren in 

uw omgeving.  



Ten slotte mijn derde bezoek. Hoe zit Nederland in de ranglijsten? In mei nam ik zes 

Europarlementariërs mee op een trip door Nederland. Nu eens geen Internet maar technologie als 

basis voor start-ups. We zijn te gast geweest in Delft en in Eindhoven. Bij de Tech-Innovator op de 

High Tech Campus en die voor de designsector rond de Witte Dame. Hier biedt men coaching, 

begeleiding en toegang tot financiering aan talentvolle start-ups. Wim van der Donk, Brabants 

Commissaris van de Koning was er gastheer en hoorde hoezeer mijn collega’s uit vijf andere lidstaten 

onder de indruk waren van onze resultaten. Ervaren bedrijfsleiders nemen jonge bedrijven bij de 

hand, men krijgt mogelijkheden zich te verbeteren en wordt uitgedaagd zich voor financiers te 

presenteren. De Nederlandse aanpak, op kleine schaal met de ‘incubators’, wordt zeer gewaardeerd 

en vindt ook elders navolging. Toch komt tot nu toe alleen Amsterdam voor in de wereld top twintig 

op plaats 19.  

Waar blijft Eindhoven in de ranglijsten, als het om de start-ups gaat? Onze welvaart van straks hangt 

samen met het beginnend ondernemerschap van nu. Ik daag Brabant uit hier werk van te maken. 

Onze provincie heeft met de BOM en het gevestigd bedrijfsleven voldoende power deze uitdaging op 

te pakken. Brabant doet het goed, maar het start-up debat verdient een flinke push! 

Wilt u er met mij over in gesprek of uw mening kwijt? Ga dan naar www.lambertvannistelrooij.nl. 

Ik dank u wel. 
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