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Inleiding
Voor organisaties in Nederland wordt verandering en innovatie steeds
belangrijker. De veranderde economische situatie zorgt ervoor dat organisaties
efficiënter moeten werken, terwijl technologische ontwikkelingen vragen om
aanpassingen in bijvoorbeeld communicatie: denk aan sociale netwerken en
tablets. Dit geldt voor alle organisaties in Nederland: niet alleen voor commerciële
bedrijven en de rijksoverheid maar ook scholen, zorginstellingen en gemeentes.
Er is in deze organisaties daardoor steeds meer behoefte aan ondernemerschap
(het nemen van eigen verantwoordelijkheid) en flexibiliteit (continue en sneller
aanpassen aan nieuwe omstandigheden).
Ondernemerschap en flexibiliteit zijn juist twee kenmerkende eigenschappen van
startups en innovatieve ondernemers. De jonge en veelal kleine bedrijven zijn de
voorlopers en aanjagers van de technologische ontwikkeling. Naast het
ontwikkelen van nieuwe innovaties lopen zij voorop in het zoeken naar
bijpassende bedrijfsmodellen en manieren van contact. Door de kleine omvang
kunnen zij veel en snel experimenteren, en vinden daardoor sneller dan de
gevestigde organisaties nieuwe manieren van werken. Het ligt daarom voor de
hand om bij deze groep te rade te gaan met vragen over innovatie, en dat is
precies wat wij doen in dit rapport.
In dit rapport geven op vier manieren inzicht in het thema innovatie:
• We geven inzicht in de behoeftes van Startups door het publiceren van
de resultaten van onderzoek onder meer dan 70 Nederlandse startups.
• We geven een overzicht van startups met toegevoegde waarde voor
bestaande organisaties. Het betreft, net als in het vorige rapport, een kleine
selectie om aan te geven dat er kansen liggen voor organisaties
• We lichten 10 startups uit als voorbeelden om te laten zien wat voor
innovaties grote organisaties kunnen uitvoeren door samen te werken met
startups
• Voor organisaties die willen innoveren en veranderen, doen we suggesties
voor vervolgstappen.
We hopen dat dit rapport een stimulans is om op een andere manier te kijken naar
de mogelijkheden om te innoveren. Wij helpen uw organisatie hier graag mee.
Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft over het uitgevoerde
onderzoek, de besproken startups, of innovatie initiatieven in het algemeen.
Sieuwert van Otterloo – sieuwert@inbys.com
Stijn Rook – stijn@inbys.com
Amsterdam, 29 oktober 2012
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Behoeftes van Startups in Nederland
Vraagstelling en uitvoering
Er zijn in Nederland veel initiatieven gericht op startups, hierdoor worden veel
mensen geholpen met het starten van een bedrijf. Helaas blijft het voor
ondernemers een uitdaging om met hun bedrijf door te groeien. Vanuit Inbys
hebben we daarom door middel van een enquête onderzocht wat voor
ondersteuning startups het komend jaar behoefte aan hebben. We hebben ons
daarbij gericht op drie vragen:
• Wat zijn de belangrijkste doelen of behoeftes van startups?
• Wat kunnen grote bedrijven het beste doen om innovatie te stimuleren?
• Wat kan de overheid het beste doen om startups te helpen?
• Welke trends bieden de meeste kansen voor startups in 2013?
Het onderzoek is uitgevoerd onder 74 Nederlandse startup-ondernemers. Een
groot deel van hen heeft ingestemd met vermelding van hun bedrijfsnaam (zie
appendix achterin). Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de startup
surveytalent.com.

Doelen en behoeftes van startups
Startups hebben vooral behoefte aan klanten: voor meer dan 70% van de
ondernemers is dit het belangrijkste doel van 2013. Wie iets wil doen voor het
ondernemersklimaat in Nederland, kan daarom het beste klant worden bij een
bedrijf. Het vinden van klanten is in totaal voor 87% van de startups een doel in
2013, veel meer dan het vinden van investeerders (voor 47% belangrijk), het
vinden van werknemers (voor 48% belangrijk), het verkrijgen van subsidies (voor
30% belangrijk) of toegelaten worden in een accelerator (voor 11% belangrijk).
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De uitslag wordt deels verklaard door het feit dat productlanceringen goedkoper
zijn geworden in de afgelopen jaren. Door technologische ontwikkelingen (printon-demand, 3D-printing, de opkomst van iPhones en tablets, betere software)
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nemen ontwikkelkosten af. Hierdoor zijn minder investeringen nodig voor de
ontwikkeling, maar is er wel meer concurrentie op de markt. Bovendien zijn veel
potentiële klanten in Nederland conservatief. Met name in het onderwijs en de
zorg, twee belangrijke markten voor innovatie, is het lastig om veranderingen voor
elkaar te krijgen.
Aantrekken van talent
Het aantrekken van de juiste werknemers is voor de helft van de bedrijven een
belangrijk doel. In een startup heb je juist extra flexibele en ondernemende
mensen nodig, en veel startups kunnen op salaris en zekerheid niet opbieden
tegen grote bedrijven. Sommige startups lossen dit op door met freelancers te
werken, andere binden talent aan zich met aandelenparticipatie. Menno Kolkert,
oprichter van plotprojects (www.plotprojects.com), koos voor het laatste:
“We wilden de ontwikkeling van onze software niet uitbesteden. We
hebben daarom een Chief Technical Officer gezocht en gevonden, en hem
medeoprichter en aandeelhouder gemaakt”.
Niche-rol voor accelerators
Nederland heeft twee goedlopende accelerator-programma’s, Rockstart en
Startup boodschap die allebei dit jaar uitbreiden. Beide programma’s lijken
geïnspireerd op het grote succes van het in Silicon Valley actieve Y-combinator, en
bieden deelnemende bedrijven een klein investeringsbedrag, huisvesting en
intensieve coaching. Een kleine groep ondernemers ziet veel in deze formule en
meldt zich aan. De cijfers laten echter zien dat dit niet voor iedere ondernemer
een doel is.

Advies aan grote bedrijven
In het onderzoek is ook aan de startup-ondernemers gevraagd wat grote
bedrijven het beste kunnen doen om zelf innovatiever te worden. De meerderheid
van de ondernemers geeft aan dat grote bedrijven dit het beste kunnen doen
door samen te werken met een startup. We vermoeden dat veel startupondernemers zich realiseren dat het beginnen de omgeving van een grote, vaak
bureaucratische organisatie lastiger is om te innoveren. Door met een startup
samen te werken kun je gebruik maken van de meer innovatieve omgeving die
een startup biedt. Dit verklaart ook waarom het aannemen van mensen met
startup-ervaring niet aanbevolen wordt: de mensen die binnen een startup goed
kunnen innoveren zullen minder goed functioneren binnen een grote organisatie.
Veel startups gebruiken de “Lean Startup methode” om snel producten te
ontwikkelen. 10% van de startupondernemers denken dat bedrijven er het meest
mee gebaat zijn om ook deze methode te gaan gebruiken.
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De rol van de overheid
In het onderzoek is ondernemers gevraagd naar de
belangrijkste maatregel die de overheid kan nemen om
ondernemerschap te stimuleren. Bij deze vraag boden
we een aantal opties: Goedkope huisvesting, subsidies
voor R&D, vereenvoudigen van regelgeving en als
overheid klant worden.
Het meest gegeven antwoord, door 30% van de ondernemers, is dat de overheid
het best kan helpen door klant te worden bij een startup. Dit is namelijk een actie
die ondernemers niet aan de kostenkant helpt, maar ook bijdraagt aan de omzet
en validatie dat er vraag is naar het product. Veel startups leiden in de beginfase
verlies maar dit geeft niet op korte termijn. Investeerders accepteren dit zolang er
groeiende interesse is van klanten en omzetgroei.
Helaas koopt de overheid weinig bij startups: De overheid neemt veel overige
initiatieven maar staat bekend om haar langdurige en moeizame
aankoopbeslissingen. Het zou een goed idee zijn als overheden speciale
budgetten beschikbaar maken om innovatieve diensten in te kopen en een
inkoopproces dat rekening houdt met kleine en jonge bedrijven. Zij worden hier
zelf beter van en helpen het ondernemersklimaat in Nederland.
Andere maatregelen die volgens sommige ondernemers belangrijk zijn, zijn
verminderen van regelgeving en het geven van subsidies (ieder volgens een kwart
van de ondernemers het belangrijkste). Het beschikbaar stellen van goedkope
huisvesting is slechts volgens 6% van de ondernemers het meest effectief.
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Veel ondernemers hadden nog meer suggesties voor de overheid dan alleen de
geboden opties. De volgende ideeën werden aangeraden:
• Subsidie niet voor R&D maar voor de commercialisatie van onderzoek.
• Het oprichten van startup-investeringsfondsen gericht op het oplossen van
grote maatschappelijke problemen.
• Het begrip ‘innovatie’ verruimen en ook het combineren van bestaande
technologieën er onder te laten vallen.
• Hulp met internationale groei
• Het vereenvoudigen van de regels voor het inbrengen van intellectueel
eigendom in nieuwe BV’s
• Meer overleg tussen verschillende overheden
• Het beschikbaar stellen van gegevens (zogeheten ‘Open Data’) waarmee
bedrijven diensten kunnen ontwikkelen. Dit wordt ook als een van de
trends voor 2013 genoemd.
• Subsidies om met 1 instituut samen te werken. Blijkbaar stoort het
ondernemers dat veel subsidies alleen zijn voor ingewikkelde meer-partijen
samenwerking
• Versnellen van het proces van subsidie-aanvragen. Dit duurt vaak maanden
terwijl innovatieve bedrijven in termen van weken denken.
• Lagere belastingen.
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Trends in 2013
Veel grote bedrijven vragen zich af welke trends in 2013
de meeste invloed op hun bedrijfsvoering zullen hebben.
Startup-ondernemers zijn vaak goed op de hoogte van
de meeste trends, omdat zij juist willen inspelen op de
trends in de ontwikkeling en positionering van hun
bedrijf. We hebben daarom de startup-ondernemers gevraagd welke trends zij het
meeste in zien. Onze precieze vraag was:
Welke trends zullen in 2013 tot de meest interessante startup-ideeën
leiden?
Bij de vraag hebben we een aantal trends genoemd en ook de ruimte gegeven
voor overige antwoorden. Iedere deelnemer mocht meerdere trends uitkiezen.
Van de gesuggereerde antwoorden blijkt “Smartphone en tablets” het populairst:
meer dan 50% van de ondernemers denkt dat hier kansen liggen voor startups.
Startup-ondernemers denken blijkbaar dat startups beter op de populariteit van
deze apparaten kunnen inspelen dan grote bedrijven.
Andere veelbelovende trends zijn Big data en databasetechnologie (42%), 3Dprinting (29%) en Open data (28%). Sensors, sociale netwerken, cloud computing
en open source worden allemaal door minder dan 25% van de mensen genoemd:
Blijkbaar is dit meer het domein van grote bedrijven.
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RFID, NFC and other sensor
technology
Social networks
Cloud computing
Open source and open standards
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De trends zijn ook weergegeven in de volgende word-cloud “Innovatie 2013
volgens startups”:
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Naast de door ons gesuggereerde antwoorden blijken er nog meer trends te zijn
die kansen bieden. Hieronder de overige genoemde trends:
• Locatie-gebaseerde diensten: Door de GPS in smartphones, tablets en
fototoestellen wordt het eenvoudiger om de verbinding te leggen tussen
de digitale en de echte wereld.
• Gamification: Door het belonen van gebruikers met op games
geïnspireerde batches, punten en scores kan het gedrag van mensen
worden veranderd. Dit werkt in sommige gevallen beter dan
waarschuwingen of geld bieden. Het vinden van het juiste schema vraagt
om experimenten, en startups zijn hier vaak beter in dat grotere
organisaties.
• Medische innovaties. Dit is een belangrijk innovatiethema waarop reeds
veel gebeurd. Zie bijvoorbeeld het in 2012 verschenen zorginnovatieboek
(http://zorginnovatieboek.nl). Dit is een uitdagend domein om in te
innoveren door de vele spelers met andere belangen. Toch zijn er startup
als Earlydoc die hier succesvol in zijn (zie interview op
http://startupjuncture.com/2012/12/10/earlydoc/).
• Onderwijs. Naast het in dit rapport besproken SOWISO zijn er ook ander
startups die kansen zien zoals snappet (www.snappet.org) en Studyflow
(http://www.studyflow.nl).
Andere genoemde trends zijn biotechnologie, transparantie, serendipiteit (het
toevallig ontdekken van nieuwe zaken), gegevensbeveiliging en
bedrijfsnetwerken. Duurzaamheid op zich werd niet als thema benoemd: dit is
blijkbaar een te breed begrip om als startup op in te spelen. Wel genoemd is
duurzaam toerisme.
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Voorbeelden van innovatieve startups
Net als in het vorige rapport “15 inspirerende bedrijven voor open innovatie” (te
vinden op http://inbys.com/2012/10/29/innovatierapport/) hebben we voor dit
rapport ook gezocht naar een selectie van startups die de innovativiteit van
Nederlandse startups weergeeft.
Onderstaande lijst geeft niet een overzicht van de beste startups die we kennen:
wat de beste startup is om mee samen te werken is namelijk voor elk bedrijf
verschillend. De vorige keer hebben we twitter-analyse en digitaal publiceren
uitgelicht met meerdere voorbeelden. Dit keer hebben we een aantal andere
thema’s uitgelicht, onder andere de volgende:
• onderwijs (SOWISO) en cultuur (iWhisper) omdat dit maatschappelijk
relevante sectoren zijn.
• werknemers en werkgevers (Malvee Jobber en SR//Expenses)
• de niet-digitale ‘echte wereld’: een luchtvaartmaatschappij Fly Aeolus) en
een 3D-printerfabrikant (Ultimaker).
Tenslotte hebben we ook twee buitenlandse bedrijven opgenomen (Transfluent
en Engagor). Hoewel Inbys zich voornamelijk op Nederlandse startups richt omdat
die voor Nederlandse bedrijven vaak het meest benaderbaar zijn, vonden wij deze
twee bedrijven interessant genoeg om ook op te nemen.
Alle tien bedrijven zijn hieronder in alfabetische volgorde opgenomen:
• Engagor
• Fly Aeolus
• iWhisper
• Malvee Jobber
• Silk
• SOWISO
• SR//Expenses
• Transfluent
• Ultimaker
• Viewsy
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Engagor
Dienst of product

Een digitaal dashboard om sociale media-activiteit in
de gaten te houden

Waarom is het
interessant?

Engagor ondersteunt alle grote sociale netwerken en is
erg uitgebreid

Klanten en partners
Trefwoorden

Peugeot, Ikea, Microsoft
Sociale netwerken, analyse, software

Contactgegevens

www.engagor.com
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Fly Aeolus
Dienst of product

Waarom is het
interessant?

Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens

Innovatierapport Inbys

Luchtvaartmaatschappij voor low cost privé-vluchten
met kleine toestellen. Vlieg direct naar kleine
vliegvelden dichtbij je bestemming.
Goede optie voor zakelijke reizen met maximaal 3
passagiers naar steden met alleen een kleine
luchthaven. Voor niet-standaard locaties is het
prijsverschil en de tijdwinst ten opzichte van
lijnvluchten het grootst. Men gebruikt een
ongebruikelijke shared ownership-constructie om
volledige flexibiliteit te leveren.
Jan Scherrens (Lumina Industries), Job van Baars (CEO
Job van Baars Vleesprodukten)
Transport, luchtvaart
www.flyaeolus.com

12

iWhisper
Dienst of product

iWhisper ontwikkelt op maat gemaakte audio-apps
voor de kunst- en toerisme-branche.

Waarom is het
interessant?

Het gebruik van Apps is een goed oplossing voor
audiotours en wandelingen. iWhisper is veel
makkelijker dan zelf een app maken, en veel
voordeliger dan dure audiohardware.
Gemeente Woerden, Geofort
Apps, cultuur, content
www.iwhisper.nl

Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens
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Malvee Jobber
Dienst of product

Een online survey voor werknemers-tevredenheid en
betrokkenheid

Waarom is het
interessant?

Het is makkelijk doordat standaard vragenlijsten reeds
beschikbaar zijn en het proces is geautomatiseerd.

Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens

Cognizant, Trigion
Werknemers, software, feedback
www.malvee.com/jobber
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Silk
Dienst of product

Online tool om data te publiceren, zodat bezoekers
zelf grafieken kunnen aanpassen.

Waarom is het
interessant?

Met Silk kost publiceren minder moeite en biedt je
meer functionaliteit: Mensen willen graag zelf spelen
met gepubliceerde data om tot eigen inzichten te
komen.
The guardian
Analyse, software, websites
www.silkapp.com

Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens
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SOWISO
Dienst of product

Waarom is het
interessant?

Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens
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SOWISO heeft een e-learning platform voor de exacte
wetenschappen ontwikkeld. De software is in staat op
open antwoorden, als berekeningen of wiskundige
expressies te interpreteren en analyseren. De software
geeft ook passende feedback op de antwoorden. Ze
ziet, net zoals een docent, niet alleen dat er een fout is
gemaakt maar ook wat die fout is.
Wiskunde is voor veel scholieren, studenten en
professionals een lastig onderwerp. De interactieve
software van SOWISO geeft maatwerk-aandacht en
stelt gebruikers in staat om in eigen tempo te leren.
TU/Eindhoven, Universiteit van Amsterdam,
Hogeschool van Amsterdam, AMC, Kennisnet
Onderwijs, training, Software
www.sowiso.nl
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SR//Expenses
Dienst of product

Waarom is het
interessant?
Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens
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Een online en mobiele App om bonnetjes digitaal in te
kunnen dienen bij de werkgever en na accordering
automatisch te kunnen verwerken.
Door het declaratieproces te digitaliseren neemt het
minder tijd in beslag en hoeven de papieren bonnetjes
niet te worden bewaard.
Ecco, Skyteam, Exact, Twinfield, Vodafone
Software, declareren
www.srxp.com
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Transfluent
Dienst of product

Waarom is het
interessant?
Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens
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Bijna onmiddellijke vertaling van bijvoorbeeld twitteren facebookposts of helpdeskvragen, zodat bedrijven
zonder extra moeite met internationale klanten kunnen
communiceren
Om in Azië bekend te worden moet je actief zijn op
lokale sociale netwerken als Weibo. Met Transfluent
kan dit eenvoudig.
Finnair, Wordpress, State University of New York
Vertaling, internationalisering, sociale netwerken
www.transfluent.com
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Ultimaker
Dienst of product

Waarom is het
interessant?
Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens
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3D printer voor thuis, op kantoor of in de klas. Zelf
prototypes printen voor € 1.200,- per kit (of € 1700,reeds geassembleerd).
Direct zelf printen versnelt ontwerpprocessen en het
verzamelen van feedback. Het is bijvoorbeeld
interessant voor scholen en opleidingen
Onbekend
3D-printing, print on demand, onderwijs
www.ultimaker.com
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Viewsy
Dienst of product

Het lokaliseren van mensen binnen winkels door
herkenning van mobiele telefoonsignalen.

Waarom is het
interessant?

De helft van het marketingbudget is weggegooid geld,
maar vaak weet je niet welke helft en weet je niet waar
je het meest effectief kan besteden. Online is er al veel
te meten, en met Viewsy kun je nu ook vaststellen
welke fysieke displays en marketingcampagnes de
aandacht trekken.
Vodafone, Amsterdam Arena en HEMA
Sensortechnologie, localisering, retail
www.viewsy.com

Klanten en partners
Trefwoorden
Contactgegevens
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Vervolgstappen voor grote bedrijven
Innovatiestrategie
We raden alle organisaties aan om aan de slag te gaan met innovatie. In alle
sectoren wordt innovatie belangrijker. Hoe je ermee aan de slag moet gaan hangt
af van de sector en de positie van het bedrijf in de sector. In het algemeen raden
we daarom het volgende aan:
• Kies innovatiedoelstellingen voor 2013. Houd het concreet en kortlopend:
als je een nieuw product wilt lanceren, lanceer dan binnen 6 maanden een
zogeheten “minimum viable product”.
• Verdiep je in open innovatie
• Organiseer innovatieprocessen
Door eerst deze stappen te ondernemen zorg je niet alleen voor tijdelijke
verbeteringen, maar voor duurzame en langdurige groei.

Innovatie-uitvoering
De uitvoering van innovatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. De beste manier om iets
te doen met een innovatief bedrijf dat al meerdere klanten succesvol geholpen
heeft, is direct contact met ze op te nemen en een afspraak te maken. De meeste
startups hebben een website met een productomschrijving, referenties van
klanten en contactgegevens. Sommigen hebben zelf een online demo die direct
kan worden aangevraagd.
Om aan de slag te gaan met een innovatie waarbij nog geen jong bedrijf
gevonden is dat deze innovatie goed kan implementeren, is het een kwestie van
op zoek gaan naar meer informatie: bijvoorbeeld naar technologie- of
platformleveranciers, startups die net begonnen zijn en interesse hebben in een
pilot, of potentiële projectteamleden voor een innovatieproject. Veel organisaties
hebben een afdeling innovatiemanagement die reeds contacten heeft gelegd en
kan helpen met het vinden van mensen. Ook kunnen wij met Inbys hierbij helpen:
wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van dit soort zoekopdrachten.
Tenslotte willen we iedereen ook aanraden om alle kennis en contacten in te
schakelen bij innoveren: in succesvolle innovatieve organisaties zijn het juist de
mensen die direct in de operatie of met klanten werken die goede ideeën
hebben. Ook leveranciers en eindgebruikers hebben vaak heel goede ideeën en
dragen die graag aan.
Het is belangrijk om verder te gaan dan alleen een vrijblijvende vragenlijst of
ideeënbus. Mensen zijn pas echt geneigd goede ideeën te delen als zij er ook iets
mee kunnen doen en bereiken. Bijvoorbeeld met de volgende initiatieven:
• Het beschikbaar stellen van unieke gegevens en het organiseren van een
‘open data’ event. Bij de overheid gebeurt dit steeds meer: de overheid
stelt bijvoorbeeld reviewgegevens van scholen of luchtkwaliteit
beschikbaar, en anderen maken hier een interactieve kaart van. (zie
bijvoorbeeld www.hackdeoverheid.nl/)
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Het organiseren van een ‘startup weekend’ of ‘Hackathon’ in de eigen
organisatie. Medewerkers die iets willen kunnen dan teams vormen en
werken aan een eerste prototype en businessplan rond hun eigen ideeën.
Deze worden gepresenteerd aan http://www.hackdeoverheid.nl/de
directie, die de beste ideeën ook echt gaat uitvoeren.
• Het opzetten van co-creatie-platformen waar klanten, medewerkers en
leveranciers samen iets kunnen ontwikkelen.
Met Inbys hebben we ervaring met deze initiatieven en helpen graag met het
opzetten, uitvoeren en opvolging geven aan innovatieplannen. Niet alleen omdat
het interessante projecten zijn om uit te voeren, maar ook vanwege de
meerwaarde voor alle betrokken: Niet alleen startups, maar ook de grote
organisaties zelf hebben baat bij meer innovatie, meer open innovatie en meer
samenwerking met startups.
•
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Appendix: deelnemers aan het onderzoek
We willen alle deelnemers graag bedanken voor hun deelname aan het
onderzoek. In totaal hebben 74 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Een
aantal van de deelnemers stelde er prijs op om ook met naam genoemd te
worden. In de tabel hieronder zijn deze startups genoemd:
Bedrijfsnaam

Website

Product of markt

Acceptemail
Appracadabra
Blackshore
BlueMark Innovations
Clustrix
Crusj
Diderik van Wingerden
eFaqt
eMerus
Euvision
Gauss UG
GeeVAdvies
Go About
Golden Egg
Igmzine
Invantive
Katch
Madlogic
Marvia
Monobanda
O2mc.eu
Pagefreezer
Peerreach
Plot
Push2tablet
Readmore
Saddl
SellanApp
Skylines
SoLocal
Sowiso
Sportmoves
Spotted Zebra
Surveytalent
Symbid
Terratours
Trivizor
Tablisto
Vindjeworkshop
Wie is de beste makelaar
Zapaday.com

www.acceptemail.com
www.appracadabra.com
www.blackshore.eu
www.bluemarkinnovations.com
www.clustrix.com
www.crusj.com
www.diderikvw.nl
www.efaqt.com
www.emerus.nl
www.euvt.eu
www.getgauss.com
www.geevadvies.nl
www.goabout.com
www.goldeneggcheck.com
www.imgzine.com
www.invantive.com
www.mykatch.com
www.madlogic.nl
www.marvia.nl
www.monobanda.nl
www.o2mc.eu
www.pagefreezer.nl
www.peerreach.com
www.plotprojects.com
www.push2tablet.com
www.readmo.re
www.saddl.nl
www.sellanapp.com
www.skylines.io
www.solocal.nl
www.sowiso.nl
www.smoovz.com
www.spottedzebrasoftare.com
www.surveytalent.com
www.symbid.com
www.terratours.nl
www.trivizor.com
www.tablisto.com
www.vindjeworkshop.nl
www.widbm.nl
www.zapaday.com

Betalen en incasso
Apps voor kinderen
Creatieve projecten
Indoor locatiebepaling
Database-technologie
Reizen voor singles
Internet-projecten
Tool voor sneller leren
HR software
beeldherkenning
Locatie-diensten
Gezondheid
Reizen
Testen business-proposities
Digitaal publiceren
Software voor vastgoed
werknemer feedback
Serieuze spellen
Publiceren
Idee-generatie
Online marketing
Archiveren van webpagina's
Social network analyse
Locatie-diensten
Digitaal publiceren
Digitaal publiceren
Logistiek
Crowdfunding, apps
Actuele foto's vinden
Retail
Wiskunde-onderwijs
Sport
Games
Online enquetes
crowdfunding
Toerisme, duurzaamheid
Transport en logistiek
Digitaal publiceren
Workshops vinden
Reviews
Voorspellen van nieuws

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van surveytalent.com, een door een
Nederlandse startup-ondernemer ontwikkelde enquête-tool.
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