
EXTREME GROEI VAN 
DE IT-SECTOR  
• Groot verschil tussen productie goederen en levering 

digitale producten / diensten 
• Snelle expansie nu veel makkelijker dan in 20e eeuw 
• Wel opmerkelijk: mondiale succes Amerikaanse bedrijven 

en platforms. Waar blijven grote Europese successen? 
• Opvallend: vervaging  onderscheid goederen / diensten 
• En vervaging onderscheid digitaal / niet-digitaal: alle 

bedrijven worden (deels) IT-bedrijven (denk aan banken, 
retail, in de toekomst autofabrikanten…) 

• Rol platforms & interactie hardware-software van belang; 
antitrust – Microsoft, Apple… Straks Google, Facebook? 
 
 
 



HET ECOSYSTEEM  
• Geloof in de toekomst en verandering (we staan slechts 

aan het begin) 
• Amerikaans ondernemerschap bij startende bedrijven 
• Stanford en Berkeley  
• Sandhill road 
• Online platforms zijn vrijwel allemaal Amerikaans 

 



CASUS: FACEBOOK (1) 
• Opgericht in 2004 

• Winstgevend in 2009; beursgang in 2012  

• 2015: 12.000 werknemers, omzet $17.9 mld, winst $3.69 mld en in 
beurswaarde grens van $ 250 mld gepasseerd (als snelste ooit)  

• 1,6 mld accounts 

• Dagelijks meer dan 1 mld 
gebuikers! 

• “How many institutions 
in human history have 
had a reach of over  1 
billion people?” 



CASUS: FACEBOOK (2) 

• Van studentensmoelenboek naar big business 
• Strategie: consumenten (nu nog met name gratis) 

diensten aanbieden en zoveel mogelijk binnen eigen 
‘omgeving’ houden 

• Verdienmodel: reclameinkomsten via “targeted ads” 
• Samen met Google ontvangt Facebook ± helft van alle 

digitale reclameuitgaven wereldwijd! 
• In april 2012 kocht Facebook Instagram (met zijn 12 

personeelsleden!) op voor $1 mld 
• In februari 2014 kocht Facebook Whatsapp Messenger 

voor $ 19 mld – daarvan $ 6,8 mld voor Jan Koum, in 1992 
als 16-jarige uit Oekraïne naar de VS geëmigreerd! 
 

 



CASUS: FACEBOOK (3) 

Mogelijke bedreigingen: 
• Nieuwe, alternatieve platforms 
• Technologische ontwikkelingen zoals “ad blockers” 
• (Reputatie)schade door misbruik kwaadwillenden 

• Van overheidswege: 
• Marktafscherming naar voorbeeld China, Iran 
• Regulering vanuit antitrust (mededingings)perspectief  
• Regulering vanuit privacybescherming  

 

 

 

 

 





CASUS: UBER 
• Bekendste voorbeeld van disruptive technology  
• Is overheid in staat hierop te reageren?  
• Aanpak tot nu toe: handhaving bestaande (achterhaalde?) 

wetgeving, rechtszaken etc. 
• NLse Taxiwet heeft tot doel bescherming consument; in 

hoeverre nog effectief / relevant?  
• Uber heeft diepe zakken; en geniet in veel landen 

vertrouwen in platform (netwerkeffect) 
• Moet overheid zich richten op uitkopen huidige chauffeurs 

en ruimte voor meerdere concurrerende platforms maken? 
• Hoe wereldveranderend is de nieuwe IT-golf? Voor 

consumenten en voor bedrijven?  
 





CASUS: TESLA 
• Elon Musk richtte eerder Paypal en Zip2 op. Met opbrengt 

richtte hij Tesla en SpaceX op.  
• Wereldverbeteraar en visionair.  
• Dit bedrijf richt zich op kapitaalintensieve industrie en 

goederen.  

• Tesla is nog altijd 
verlieslatend. 
Maar de omzet en 
aandelenkoers 
blijven wel stijgen!  
 





LESSEN UIT SILICON 
VALLEY 
• Ecosysteem waarin kennis en kapitaal makkelijk 

toegankelijk zijn 
• ‘Money and people go where money and people are’ – de 

prijs van vastgoed lijkt niet uit te maken  
• Risicobereidheid en cultuur van ondernemerschap 
• Het voordeel van één (redelijk homogene) welvarende 

markt van 320 mln is gigantisch 
• Interne markt EU is op papier groter dan VS, maar geldt in 

wezen alleen voor goederen 
• Persoonlijke relaties zijn zeer belangrijk, weten we dankzij 

Neelie ;-) 
 
 
 
 
 





DISCUSSIE (1) 
 
“Markets are either local or global. So forget Europe – and go 
global” 
M.a.w.: die Europese interne markt is toch niet zo belangrijk, 
NLse bedrijven moeten – via de VS als springplank – 
mondiaal gaan 
 of 
Het succes van de VS illustreert het falen van de EU 
Maak nou eens werk van die Interne Europese Markt (ook 
voor diensten en digitaal), dan komen de Europese platforms 
en succesverhalen vanzelf! 



DISCUSSIE (2) 
 
De wereld van het zakendoen – en daarmee onze 
arbeidsmarkt – zal vanwege ICT en nieuwe technologie de 
komende jaren nóg sneller veranderen dan in afgelopen jaren 
 
NL moet er dan ook alles aan doen op digitaal vlak Nr. 1 te 
zijn en zichzelf neerzetten als ‘digital gateway to Europe’  
of 
‘Digitaal’ is niet per sé het onderscheidende criterium, NL 
moet juist in andere aspecten en sectoren sterk en 
vooruitstrevend zijn   



Van:
Aan:
Onderwerp: Presentatie KMP lunchSF2016.ppt
Datum: donderdag 11 februari 2016 15:50:26
Bijlagen: Presentatie KMP lunchSF2016.ppt

Wil jij kijken naar mijn aanvullingen?
Ik heb 2 slides Fb toegevoegd en beetje extra tekst aan Uber en de discussieslides toegevoegd.
Ik vind Tesla nog beetje mager; wil jij kijken of je iets over hun ambities kan toevoegen;
misschien nog 1 slide? Musk gelooft bijv heilig in batterijen en duurzame energie, maar dat staat
haaks op al die Shell voorspellingen over de komende 30 / 40 jaar. Daar iets over opnemen?
 



Buiten reikwijdte



Buiten reikwijdte



Buiten reikwijdte



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx
Datum: dinsdag 16 februari 2016 17:19:44
Bijlagen: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx

 
Wil jij zoeken naar een moment om met  en  aft e spreken op korte termijn? Wmb ook
wel aardig eens hun richting op te gaan, dat is een oude belofte. Volgende week zou daarvoor
voldoende tijd moeten zijn als zij aan het werk zijn.
Wellicht ook  meenemen, 
 

 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 17:18
Aan: @startupdelta.org);  @startupdelta.org)
CC: 
Onderwerp: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx
 
Best 
 
Bijgaand treffen jullie de actiepuntenlijst van het bezoek van MP en Kroes aan San Francisco /
Silicon Valley die we samen met CG en NFIA hebben opgesteld. Het is nog work in progress en
dat zal waarschijnlijk nog even zo blijven. Graag zouden we met jullie op korte termijn een
afspraak maken om de actielijst door te spreken. Ik vraag ons secretariaat om te zoeken naar een
optie op korte termijn.
 
Mochten het al direct vragen oproepen dan weten jullie ons te vinden.
 
Alvast dank!
 



Van:
Aan:  - DGMI"
Cc:  - DGB;  (NFIA) ( @cgsanfrancisco.org)
Onderwerp: RE: Reis naar Californië
Datum: donderdag 25 februari 2016 14:56:17

Beste 
 
In de voorbereiding van de reis van MP en Neelie Kroes naar Silicon Valley hadden we contact
over het bezoek aan Uber en Tesla. De reis is erg goed verlopen en MP kwam enthousiast terug.
Bijgaand stuur ik je – voor intern gebruik – het verslag van het gesprek met Uber. De CEO van
Uber, Travis Kalanick, liet weten graag met staatssecretaris Dijksma te willen spreken. Tijdens
het startup fest, dat door Startup Delta van Neelie Kroes wordt georganiseerd, vanaf 24 mei
2016 is hij in Nederland. Wellicht is op 24 mei of de dagen daar omheen tot een afspraak te
komen.
 
In San Francisco lopen de contacten met Uber via NFIA, , zie cc. Laat me
weten als  of ik van hulp kunnen zijn. Na 4 maart zal het aanspreekpunt hiervoor
zijn, omdat ik dan terugkeer bij I&M (bij OVS).
 
Alvast dank en groeten,
 

 
Terugkoppeling Uber
 
MP: Fantastic that you'll be at the Startup Fest in Amsterdam.
TK: Looking forward to it. Life of the entrepreneur is to continually push even when it hurts. It's
never good when you're comfortable; that's a bad sign. Regardless of whether you have 6
employees (as I had for many years) or 6000, as I have now.
MP: Let me thank you for a) an Uber taxi I once got in New York; and b) your presence in
Amsterdam, which I hope is only the beginning.
TK: I appreciate your support. Most gov'mts in Europe are coalition gov'mts which are not
always able to move as their leaders would like to... What do you advise me to change policy in
NL?
MP: Speak - together with Neelie - with the successor of Mansveld, Ms Dijksma, a very good
minister.
TK: 2 things are key for meetings: the people and progress. In this case: a reliable ride at the
lowest possible price - that should be the goal. It's about the freedom to establish - which is in
the EU Treaty!
We want to seriously expand, but gov'mts must let Uber do its thing. When we reach a certain
site in a city, we reach a car sharing model, where 2 people are taking the same car at the same
time.
This decongests the city, is good for the environment and it's cheaper for the customer. You can
be selfish and it's good for the community as a whole!
MP: Great, it's definitely good if you spread this message.
TK: In Europe people are always going on about the social model; even though the taxi drivers
are all self-employed.
Over 50% of drivers in SF are doing less than 10 hours a week. This means most are topping up





en ik hebben een vreselijk drukke week achter de rug.
 
Op 31 januari vertrekt MP inderdaad voor een 3-daags bezoek naar Silicon Valley en staan
afspraken gepland met Tesla en Uber. Het lijkt me erg nuttig in de voorbereiding gebruik te
maken van de kennis en ervaringen die jullie al hebben opgedaan. Ik geef direct cc aan

 (jou vermoedelijk welbekend) die tegenwoordig vanuit BZ de dossiervoorbereiding
verzorgd. Ten aanzien van de (gerechtelijke) stappen die tegen Uber lopen hebben wij
bijvoorbeeld nog onvoldoende informatie. Ik kan me voorstellen dat jullie dit ook goed hebben
uitgezocht. Ook van jullie verdere voorbereiding en de uitkomsten van de gesprekken van
Schultz maken we graag gebruik. Is het eea toe te sturen?
 
Alvast hartelijk dank!
 

 

Van: 
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 17:23
Aan:  - DGMI'
CC: 
Onderwerp: RE: Reis naar Californië
 
Beste 
Goed van je te horen en top dat je op het net komt. Deze reis wordt door 
getrokken mijn collega raadadviseur, samen met . Ik breng je per mail even in contact
dan kunnen jullie rechtsreeks schakelen
Hartelijke groet

 

Van:  - DGMI [mailto: @minienm.nl]
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 15:44
Aan: 
Onderwerp: Reis naar Californië
 
Beste 
 
How’s life? Ik begrijp dat de MP samen met Neelie Kroes (Start-Up Delta) een bezoek
brengt aan Californië, op 31 januari en 1 februari. Inmiddels begrijp ik ook dat in het
programma bezoeken aan Tesla (site visit plus gesprek met Elon Musk) en Uber zijn
opgenomen. Gezien het bezoek van mijn Minister aan Tesla in november jl. en de
situatie rond Uber in Nederland lijkt me een goede briefing vanuit IenM belangrijk. Ben
jij voldoende gebriefd?  Anderzijds hebben wij wellicht ook nog één en ander mee te
geven.
 
Sterkte met de voorbereiding!
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 

........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Internationaal



Plesmanweg 1-6 | 2597 JG | Den Haag | C-1.12
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
........................................................................
T 070 
M 06 
E @minienm.nl
www.rijksoverheid.nl/ienm

 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx
Datum: donderdag 14 april 2016 9:30:40
Bijlagen: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx

 
Zie bijgevoegd. Het is alweer ruim anderhalve maand sinds we deze lijst hier op AZ hebben
bijgewerkt, maar dit is de meest recente versie die ik kan terugvinden. Deze versie hebben we
eind februari nog met onze Startup Delta collega’s besproken.

Er liggen overigens nauwelijks nog actiepunten bij AZ. Laat me vooral weten als er vragen aan
jouw kant zijn; uiteraard prima om zonodig even bij elkaar te zitten!  
 
Groeten,

 
 

 
 
 

 

 



 
DRAFT  

  PROGRAM 24th MAY: INVESTOR TOUR  
 

07.30 Wake-up call All investors at Zoku get a ‘Wake-up call - Zoku style’ 
08.00 Breakfast @ Boat Boat leaves at Zoku to Beurs van Berlage 
08:30 Registration Coffee from barista’s at Beurs van Berlage  

 VENTURE FORUM (VC only) 
 

09.00 Official opening By Constantijn van Oranje at the Startup Garden 
09.10 Venture Forum Panel session with 6 leading global VC’s (VC only) 
09.45 Startup Garden Pitches by 50 top European startups/scale-ups 

           Garden 1:    Digital/Big Data/Fin-tech,  
           Garden 2:    Mobile/IOT/Smart City/Transport,  
           Garden 3:   Cleantech/Water/Energy/Hard Tech/Impact,  
           Garden 4:   eHealth/AgiFood 

10.45 Move to opening show VC’s and Startups/scale-ups move to main hall.   
 SESSION 1 “BUILD” (all) 

 
11.00 Opening Act - Surprise - 
11.05 Moderator Introduction 
11.06 Neelie Kroes Welcoming words 
11.10 Tim Cook   About value propositions, design and the role of 

platforms 
11.45 Panel discussion 1   (Adyen),  

(Elastic) and  (Booking.com) 
12.05 Pitches 4 European startups give their pitch on stage + 

audience interaction 
12.40 Minister Henk Kamp Building the startup ecosystem  
12.45  LUNCH 

 SESSION 2 “DISRUPT” (all) 
 

13.45 Eric Schmidt Fire side chat with a tech journalist 
14.10 Panel discussion 2  (Seedcamp) and  

(Atomic) on “How to innovate and accelerate” 
14.30 Travis Kalanick About the culture of disruption 
15.00  TEA BREAK 

 SESSION 3 “CONNECT” (all) 
 

16.00 Nathan Blecharczyk TBD 
16.20 Andrus Ansip Andrus Ansip (Vice President European Commission) 

interviewed by Constantijn van Oranje  
16.30 Surprise - SECRET - 
16.50 Pitches 4 European startups give their pitch on stage + 

audience interaction 
17.20 Mark Rutte Prime Minister of the Netherlands wraps it up 
17.30 Drinks Drinks at Beurs van Berlage 

  Boat leaves to Zoku 
18.00 VIP Reception @ Zoku (invite only) 
21.00 After party @ Zoku (invite only) 

DRAFT PER 18 APRIL 2016 – TIMES AND TOPICS SUBJECT TO CHANGE 



1

Van:
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 13:38
Aan:
Onderwerp: FW: startup minister-president

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

T.i. 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 13:37 
Aan:  
Onderwerp: RE: startup minister-president 
 
We worden gek van de selfies en handtekeningen  . Ik laat   nog wel even duidelijk aangeven dat het om een 
korte ontmoeting gaat en meer niet. 
 
Ik ga doorgeven dat   langer blijft. Moet ik een extra auto regelen voor de heenreis. 
Je ziet zo mijn mail wel in c. 
 
Groet   

 

Van:   
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 13:21 
Aan:  
Onderwerp: RE: startup minister-president 
 
Ha  , 
 
Onze overweging was dat gesprekje in aparte ruimte mogelijk onnodig geheimzinnig overkomt voor ‘courtesy 
gesprekje’. Maar ik vertrouw op jouw inschatting in deze.  
 

 gaat niet eerder die dag, maar blijft voor het diner.  
 
Gr. 
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 13:18 
Aan:  
Onderwerp: RE: startup minister-president 
 
Hallo  , 
 
Ik was net bezig met een mail naar   omdat ze tel. niet bereikbaar is. 
 
Ik vroeg juist wel naar een aparteplekje heel moeilijk te vinden en ook al kan dit een wat oppervlakkig gesprek zijn, 
je kunt er van op aan dat we door derden  
benaderd zullen worden en er van een korte ontmoeting weinig sprake zal kunnen zijn. 
Ik hoop dus dat je ermee kunt instemmen dat ik dit verander in mijn mail naar haar. 
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Groet   
 
Nb: ik begrijp dat jij meegaat en dat   er ook bij is. 
Gaat   eerder die dag? 
 
 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 10:56 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: startup minister-president 
 
Ha  , 
 
Telefonisch lopen we elkaar steeds mis, dan maar even per mail.  
 
Ontmoeting met Travis Kalanick vooral ‘courtesy talk’. MP en Travis hebben elkaar in San Francisco gesproken en dit 
is een goede manier om relatie te bestendigen. Aparte ruimte is niet nodig, wel fijn als ergens rustig hoekje in de 
zaal aanwezig is met statafel oid voor kort gesprek. Graag ook aanwezigheid van Neelie Kroes.  
 
Eric Schmidt, Tim Cook, nathan Blecharczyk e.a. zijn al vertrokken voordat MP spreekt?  
 
Groet, 
 

 
 
 

 
Van:  @startupfesteurope.com]  
Verzonden: woensdag 18 mei 2016 17:45 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: startup minister-president 
 
Beste , 
 
Een korte update van mijn kant: 

 Neelie Kroes zal de MP ontvangen zodra hij arriveert. Ik heb haar gevraagd om 16.50 uur 
vrij te houden 

 Via  kwam het verzoek voor een ontmoeting tussen de MP en Travis 
Kalanick (Uber), deze staat nu gereserveerd voor 17.20-17.25 (cc , op verzoek van 

) 
 Je collega's  en  zijn in contact met ons PR bureau 
 Bijgevoegd vind je de registratiepas voor de MP en jouzelf, zodat voor beide een badge 

wordt aangemaakt 

Mijn vragen voor jou: 

 Klopt het dan het schema 17.06-17.16 alsnog gelukt is? 
 Lukt het de MP om om 16.50 aanwezig te zijn zodat hij direct door kan naar het 

aanbrengen van de microfoon en een kwartier later on stage komt? 
 Zijn er nog andere collega's voor wie een toegangspas nodig is? 
 Is er een aparte ruimte nodig voor de ontmoeting tussen Travis Kalanick en de MP? Ik brief 

UBER graag goed wat betreft de verwachting omdat Travis wacht tot deze ontmoeting 
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Van de betaalde tickets zijn er meerdere tarieven; het startup tarief (200 euro), het tarief met 
korting (650 euro), het volle tarief (995 euro). 

Ik zie uit naar je mail, en ben morgen goed bereikbaar tussen 12 en 15u. 

Hartelijke groet, 

 

 
2016-05-12 12:30 GMT+02:00  @minaz.nl>: 

  

Beste , 

  

Ik was een aantal dagen afwezig en zoals  met je had afgesproken kom ik nu even bij je op de 
lijn om antwoord 

te geven op aantal vragen van jullie kant. 

  

Allereerst de vraag: 

-          Is er een actueel draaiboek? 

Ik heb een tijdschema waar de MP is ingepland om 17.20 uur. In een tekst van jou staat 17.06 uur -17.16 uur 

  

-           Ik zou graag zien dat de MP het podium opkomt vanuit de zaal; kan ik een overzichtje krijgen van de 
placering? 

-          Zal zsm mailen wie hem zullen begeleiden. Zijn begeleiding zit altijd direct achter hem in de zaal. 

  

-          Ik zie dat de MP ontvangen zal worden door 2 hostesses. Ik wil graag vragen om met een ander 
voorstel te komen. Het is passend als Mw.Kroes de minister-president kan ontvangen. 

Graag even afstemming over dit punt. 

  

-           Punt beveiliging: daar hoeven jullie niets aan te doen; regelen we zelf. Mocht er contact nodig zijn, 
dan geef ik jouw naam door als contactpersoon, ok? Of is er iemand specifiek voor aangesteld bij deze 
bijeenkomst? Dan graag  naam en mobiele nummer. 
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-          Voor de zekerheid nog even de vraag of er een spreekgestoelte op podium staat met een vaste 
microfoon; daarnaast willen we graag een losse handmicrofoon.  Op een tafeltje ernaast neerleggen, zodat 
hij die kan pakken als hij wil. We hoeven geen reversmicrofoon. 

  

-          Wij verwachten dat de minister-president om 17.00 uur zal arriveren; ik ben altijd iets eerder dus ik kan 
jullie informeren over tijdstip aankomst. 

  

-          Er worden geen beelden gebruikt tijdens zijn speech en er hoeft ook geen achtergrondbeeld 
geprojecteerd te worden. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

 

email minaz.nl 

  

Ministerie van Algemene Zaken 

Rijksvoorlichtingsdienst 

Binnenhof 19 Den Haag 

Postbus 20001   2500 EA Den Haag 

  

  

  

  

  

 
****************************************************** 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 



7

 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
****************************************************** 
 
 
 
 
-- 
Warm Regards,  
 

 
+316

 
 

 m         m    

 
@startupfesteu 

www.startupfest.eu 

 
****************************************************** 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
****************************************************** 
 
 
 
 
--  
Warm Regards, 
 

 
+316-  

 
 

 m         m    

 
@startupfesteu 

www.startupfest.eu 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: startup minister-president
Datum: donderdag 19 mei 2016 10:55:41

Ha 

Telefonisch lopen we elkaar steeds mis, dan maar even per mail.
 
Ontmoeting met Travis Kalanick vooral ‘courtesy talk’. MP en Travis hebben elkaar in San
Francisco gesproken en dit is een goede manier om relatie te bestendigen. Aparte ruimte is niet
nodig, wel fijn als ergens rustig hoekje in de zaal aanwezig is met statafel oid voor kort gesprek.
Graag ook aanwezigheid van Neelie Kroes. 

Eric Schmidt, Tim Cook, nathan Blecharczyk e.a. zijn al vertrokken voordat MP spreekt?
 
Groet,

 
 
 

 

 

 

Buiten reikwijdte



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: startup minister-president
Datum: donderdag 19 mei 2016 15:30:04
Bijlagen: image001.jpg

Hi 

Dankjewel hiervoor.
Ik ga de laatste paar dingen regelen en kom morgen bij je terug per telefoon.

Groet 

2016-05-19 13:45 GMT+02:00  < @minaz.nl>:

Hallo 

 

Loop jouw vragen/opmerkingen snel door:

 

-          Prima dat Mw.Kroes ontvangt. Is wel handig als jij ook aanwezig bent bij aankomst, zodat
we precies en snel naar beginplek kunnen lopen.

 

-          Hebben jullie voor gesprek met Uber een aparte ruimte die dicht bij podium is? Zoja,
waar? Net nog even met  afgestemd dat een aparte ruimte , niet te officieel , wel beter is
voor dit ‘handshake’ moment.

Anders krijgen we allerlei selfies en handtekeningen tussendoor. Neelie Kroes er graag bij.

Kun jij hem nog wel duidelijk maken dat het om een korte ontmoeting gaat en dat het geen
uitgebreid gesprek kan worden?

 

NB: hou die ruimte dan ook echt vrij voor deze ontmoeting, anders gaat de tijd verloren met
aandacht voor derden en dat is niet de intentie. Ik ga er van uit dat de heer Kalanick

weet dat er 5 minuten voor staat.

 

-          De minister-president loopt nooit rond met een badge   > zijn begeleiding vaak ook niet
want wij vliegen in en uit en maken verder nergens gebruik van. Bovendien is er morgen in
dat uur dat wij er zijn altijd iemand van jullie bij toch?  zal langer aanwezig zijn
dan de hieronder genoemde begeleiding; voor hem misschien wel handig om een badge te
hebben? Hij blijft voor diner.

   



-           De minister-president wordt begeleid door;
. , , woordvoerder

. , 

, 

 

 

-          Is prima als MP van achter uit de zaal naar voren gaat; wij blijven wel achterin tot hij klaar
is. Omdat we heel veel willen doen in de resterende tijd (veel persverzoeken) tot het vertrek is
het zaak om na de wrap up, waarvan ik hoop dat die niet heel erg gaat uitlopen, snel in
gesprek kan met de heer Kalanick. Ik hoor wel van jou waar we deze ontmoeting even kunnen
hebben. Na de woorden van de MP kan hij weer naar achteren lopen waar wij op hem
wachten. Moeten wij trouwens naar de wrap up luisteren of kunnen we al door? Als dat niet
hoeft kunnen we ook verder van podium naar ruimte lopen.

-          Wat aankomsttijd betreft: wij doen er alles aan om de MP te laten arriveren om 16.55
uur; eerder gaat beslist niet lukken. We zijn ook heel afhankelijk van de verkeerssituatie >
centrum Amsterdam om die tijd is heel erg moeilijk. Ik ga contact met jou houden en als het
heel erg mis mocht gaan, dan moeten we misschien de wrap up omdraaien met zijn speech.

 

-          Ik had jou gevraagd naar een  spreekgestoelte met vaste microfoon en op een krukje
ernaast een losse handmicrofoon. De MP hoeft dus geen reversmicrofoon opgespeld te
krijgen. Kun je zorgen dat dit goed geregeld is?

 

-          Bel me nog even om te kijken of we nu alles hebben.

 

Groet 

 

 

06-

email: @minaz.nl

 

Ministerie van Algemene Zaken

Rijksvoorlichtingsdienst

Binnenhof 19 Den Haag



Postbus 20001   2500 EA Den Haag

 

 

 

 

 

 

Van:  [mailto: @startupfesteurope.com] 
Verzonden: woensdag 18 mei 2016 17:45
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: startup minister-president

 

Beste 

 

Een korte update van mijn kant:

Neelie Kroes zal de MP ontvangen zodra hij arriveert. Ik heb haar
gevraagd om 16.50 uur vrij te houden
Via  kwam het verzoek voor een ontmoeting tussen de
MP en Travis Kalanick (Uber), deze staat nu gereserveerd voor 17.20-
17.25 (cc , op verzoek van )
Je collega's  zijn in contact met ons PR bureau
Bijgevoegd vind je de registratiepas voor de MP en jouzelf, zodat voor
beide een badge wordt aangemaakt

Mijn vragen voor jou:

Klopt het dan het schema 17.06-17.16 alsnog gelukt is?
Lukt het de MP om om 16.50 aanwezig te zijn zodat hij direct door kan
naar het aanbrengen van de microfoon en een kwartier later on stage
komt?
Zijn er nog andere collega's voor wie een toegangspas nodig is?
Is er een aparte ruimte nodig voor de ontmoeting tussen Travis Kalanick
en de MP? Ik brief UBER graag goed wat betreft de verwachting omdat
Travis wacht tot deze ontmoeting plaatsvindt; is het een hand schudden of
echt een gesprek? Wil de MP dat Neelie hier ook bij aanwezig is?

Alvast hartelijk dank,

 





Het klopt dat hij is ingedeeld tussen 17.06-17.16. Het spijt me dat dit eerder
anders is gecommuniceerd. Er zijn een aantal wijzigingen gemaakt in het
eerdere schema omdat het niet uitkwam met de internationale sprekers die
invliegen en veelal direct weer weg moeten. Wil je me laten weten of je met dit
tijdschema uit de voeten kunt?

Ik zou graag zien dat de MP het podium opkomt vanuit de zaal; kan ik een
overzichtje krijgen van de placering?
Ik heb je wens genoteerd. Zullen we afspreken dat hij vanaf de achterkant van
de zaal opkomt? Dan zet ik een stoel voor hem klaar aan het einde van het
midden-gangpad. Je vindt bijgevoegd een plattegrond. Dit kan een heel leuk
effect geven als hij vanaf daar opkomt (Tim Cook doet dit bijvoorbeeld ook in
de ochtend). Ik denk dat dit de beste optie is in verband met zijn aankomst
terwijl het programma bezig is. Als je het toch beter vindt om hem plaats te
laten nemen op de eerste rij nadat hij is binnen gekomen, dan hoor ik het
natuurlijk graag.

Er is op dit moment geen overzicht van de placering. Ik heb dit wel als
bedoeling gehad, maar sprekers komen binnen en gaan regelmatig weer weg,
waardoor de placering per half uur verschilt. De eerste rij is in elk geval
gereserveerd voor sprekers.

Zal zsm mailen wie hem zullen begeleiden. Zijn begeleiding zit altijd direct
achter hem in de zaal.
Fijn, dankjewel. Ivm bovenstaand punt bespreek ik graag met je waar de MP
plaatsneemt voordat hij opkomt (op eerste rij met begeleiding recht achter hem,
of achteraan in de zaal).

Ik zie dat de MP ontvangen zal worden door 2 hostesses. Ik wil graag vragen om
met een ander voorstel te komen. Het is passend als Mw.Kroes de minister-
president kan ontvangen.
Begrjpelijk. Ik stem af met mevrouw Kroes en kom bij je terug met een beter
voorstel.

Punt beveiliging: daar hoeven jullie niets aan te doen; regelen we zelf. Mocht er
contact nodig zijn, dan geef ik jouw naam door als contactpersoon, ok? Of is er
iemand specifiek voor aangesteld bij deze bijeenkomst? Dan graag  naam en
mobiele nummer.
Ik ben inderdaad het algemene aanspreekpunt voor alle sprekers. Mijn nummer
is 06 .

Er is bij de Beurs van Berlage wel een persoon aanwezig specifiek voor de
beveiliging. Het email-adres via welke hij te bereiken
is:  (heel graag een cc met onze producent daarin als je
dat geen probleem vindt;  en mobiele nummer van de
beveiliging +31

Voor de zekerheid nog even de vraag of er een spreekgestoelte op podium staat
met een vaste microfoon; daarnaast willen we graag een losse handmicrofoon. 
Op een tafeltje ernaast neerleggen, zodat hij die kan pakken als hij wil. We
hoeven geen reversmicrofoon.
Genoteerd, wordt geregeld. 



Wij verwachten dat de minister-president om 17.00 uur zal arriveren; ik ben
altijd iets eerder dus ik kan jullie informeren over tijdstip aankomst.
Zou het mogelijk zijn dat hij 10 minuten eerder aanwezig is, zodat hij sowieso
op tijd is om om 17.06 op te gaan? Dat zou geweldig zijn. Ik snap dat ik je
overviel met het andere tijdstip. Fijn hierover nog af te stemmen.

Er worden geen beelden gebruikt tijdens zijn speech en er hoeft ook geen
achtergrondbeeld geprojecteerd te worden.
Helder, genoteerd.

Hoe wat media?
Er zijn meer dan 50 journalisten aanwezig. RTL Z streamt de hele dag live,
zowel op internet als op tv. BNR is aanwezig en zendt live uit op de radio. Mijn
vraag aan jou is of de MP graag met media in gesprek gaat en bv geïnterviewd
zou willen worden door RTL Z of andere aanwezige media. Mocht je een
bepaalde voorkeur hebben voor tv, print of online dan hoor ik het graag. Ik kan
natuurlijk rechtstreeks contact maken tussen jou en ons media team als je dat
fijn vindt.

Moeten de deelnemers aan deze bijeenkomst een financiële bijdrage leveren?
Zoja, hoeveel bedraagt deelname?
De helft van de deelnemers betaalt, de helft is genodigd. Er zijn tussen de 1000
en 1200 aanwezigen. 
Van de betaalde tickets zijn er meerdere tarieven; het startup tarief (200 euro),
het tarief met korting (650 euro), het volle tarief (995 euro).

Ik zie uit naar je mail, en ben morgen goed bereikbaar tussen 12 en 15u.

Hartelijke groet,

 

2016-05-12 12:30 GMT+02:00  < @minaz.nl>:

 

Beste 

 

Ik was een aantal dagen afwezig en zoals  met je had afgesproken
kom ik nu even bij je op de lijn om antwoord

te geven op aantal vragen van jullie kant.

 

Allereerst de vraag:

-          Is er een actueel draaiboek?

Ik heb een tijdschema waar de MP is ingepland om 17.20 uur. In een tekst van
jou staat 17.06 uur -17.16 uur



 

-           Ik zou graag zien dat de MP het podium opkomt vanuit de zaal; kan ik
een overzichtje krijgen van de placering?

-          Zal zsm mailen wie hem zullen begeleiden. Zijn begeleiding zit altijd direct
achter hem in de zaal.

 

-          Ik zie dat de MP ontvangen zal worden door 2 hostesses. Ik wil graag
vragen om met een ander voorstel te komen. Het is passend als Mw.Kroes de
minister-president kan ontvangen.

Graag even afstemming over dit punt.

 

-           Punt beveiliging: daar hoeven jullie niets aan te doen; regelen we zelf.
Mocht er contact nodig zijn, dan geef ik jouw naam door als contactpersoon,
ok? Of is er iemand specifiek voor aangesteld bij deze bijeenkomst? Dan graag
 naam en mobiele nummer.

 

-          Voor de zekerheid nog even de vraag of er een spreekgestoelte op
podium staat met een vaste microfoon; daarnaast willen we graag een losse
handmicrofoon.  Op een tafeltje ernaast neerleggen, zodat hij die kan pakken
als hij wil. We hoeven geen reversmicrofoon.

 

-          Wij verwachten dat de minister-president om 17.00 uur zal arriveren; ik
ben altijd iets eerder dus ik kan jullie informeren over tijdstip aankomst.

 

-          Er worden geen beelden gebruikt tijdens zijn speech en er hoeft ook geen
achtergrondbeeld geprojecteerd te worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

email: @minaz.nl

 

Ministerie van Algemene Zaken



Rijksvoorlichtingsdienst

Binnenhof 19 Den Haag

Postbus 20001   2500 EA Den Haag

 

 

 

 

 

******************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
******************************************************

 

--

Warm Regards,

 

+31

+1-

 

@startupfesteu

www.startupfest.eu



******************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
******************************************************

 

--

Warm Regards,

 

+31

+1-

 

@startupfesteu

www.startupfest.eu

******************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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-- 
Warm Regards,

+

@startupfesteu
www.startupfest.eu



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Q&A Startup Fest
Datum: vrijdag 20 mei 2016 14:21:51

Dank je!
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 12:43
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Q&A Startup Fest
 
Kan wel voorzet voor antwoord doen. Moet alleen zo nog even MR in, dus wordt vanmiddag…
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 12:24
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Q&A Startup Fest
 
Dank je  voor snelle aanvullingen. Uber moet er inderdaad bij. Heb jij concrete input voor
beantwoording? Of moet ik deze bij EZ uitvragen?
 
Met groet, 
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 12:13
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Q&A Startup Fest
 
Ha 

Bij deze stukje retour met wat aanvullingen. Goed toegevoegde Q&A over nieuwe envoy nog
even aan voor te leggen.
 
En als gesprek met Uber doorgaat, dan nog handig daar Q&A over op te nemen? In de trant
van… bedreiging voor Nederlandse taximarkt?

Groet,

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 8:56
Aan: 
Onderwerp: Q&A Startup Fest
 
Ha en 
 
MP spreekt een aantal media na afloop van zijn speech (en na bilat met uber) tijdens Startup

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Fest. Ik ga vandaag aan de slag met een aantal Q&A’s. kijken jullie even mee? Weten jullie
bijvoorbeeld hoe het zit met subsidie voor Startup’s? kwam ter sprake in DWDD – gesprek met
Neelie en Constantijn eerder deze week. Blijkbaar is het lastig voor Startups om aanspraak te
maken op bestaande regelingen. Uit de voorbereide stukken destijds voor bezoek aan Sillicon
Valley heb ik een aantal feiten en cijfers overgenomen. Graag jullie kritische blik. Lukt het om mij
vandaag nog iets retour te sturen?
 
Met groet, 
 

Communicatieadviseur/ woordvoerder
Ministerie van Algemene Zaken
Rijksvoorlichtingsdienst
+31 (0)70 
+31 (0)6 
 

 

 

 

 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Q&A Startup Fest
Datum: vrijdag 20 mei 2016 15:00:46
Bijlagen: kernboodschap + QA NL .doc

Ha 
 
Nu met Uber Q&A ingevuld.

Gr.

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 12:24
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Q&A Startup Fest
 
Dank je  voor snelle aanvullingen. Uber moet er inderdaad bij. Heb jij concrete input voor
beantwoording? Of moet ik deze bij EZ uitvragen?
 
Met groet,
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 12:13
Aan: 
CC: .
Onderwerp: RE: Q&A Startup Fest
 
Ha 

Bij deze stukje retour met wat aanvullingen. Goed toegevoegde Q&A over nieuwe envoy nog
even aan  voor te leggen.
 
En als gesprek met Uber doorgaat, dan nog handig daar Q&A over op te nemen? In de trant
van… bedreiging voor Nederlandse taximarkt?

Groet,

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 8:56
Aan: .
Onderwerp: Q&A Startup Fest
 
Ha  en 
 
MP spreekt een aantal media na afloop van zijn speech (en na bilat met uber) tijdens Startup

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Fest. Ik ga vandaag aan de slag met een aantal Q&A’s. kijken jullie even mee? Weten jullie
bijvoorbeeld hoe het zit met subsidie voor Startup’s? kwam ter sprake in DWDD – gesprek met
Neelie en Constantijn eerder deze week. Blijkbaar is het lastig voor Startups om aanspraak te
maken op bestaande regelingen. Uit de voorbereide stukken destijds voor bezoek aan Sillicon
Valley heb ik een aantal feiten en cijfers overgenomen. Graag jullie kritische blik. Lukt het om mij
vandaag nog iets retour te sturen?
 
Met groet, 
 

Communicatieadviseur/ woordvoerder
Ministerie van Algemene Zaken
Rijksvoorlichtingsdienst
+31 (0)70 
+31 (0)6 
 

 

 

 

 



KERNBOOSCHAP + Q&A  
PERSONTMOETINGEN STARTUP FEST 

  

− Ik ben trots dat Nederland deze week hét middelpunt van de world wide start-up 

community is. Vijf dagen lang is Nederland Silicon Valley aan de Noordzee. Met 

40 evenementen in 16 verschillende steden verspreid over heel Nederland vieren 

we deze week Start up Fest Europe.  

− Nederland doet het goed op startup gebied. We staan op de eerste plek van het 

Startup Nation Scoreboard van de EU. We beschikken op een relatief klein 

oppervlak over een gigantisch potentieel aan hubs, accelerators, talent, kunde en 

creativiteit. 

− Nederlandse bedrijven zijn ijzersterk in het bedenken van creatieve en slimme 

oplossingen. Niet voor niets komen uit Nederland de grootste uitvindingen: van de 

microscoop in de 16e eeuw tot Wifi, nog niet zo lang geleden.  

− Op dit moment veroveren Nederlandse innovatieve startups de wereld. Neelie 

Kroes en haar Start-up Delta hebben Nederland echt op de kaart gezet als 

innovatieve wereldspeler en als gunstig vestigingsland voor innovatieve bedrijven.  

− Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU willen we de Europese start-

up en scale-up scene een push geven. Dat is in het belang van ons allemaal, 

want start-ups leveren een belangrijke bijdrage aan de Europese economie en bij 

het creëren van werkgelegenheid. 

− Om dit te kunnen realiseren zetten we in op de vervolmaking van de interne markt 

en het toewerken naar een Single Digital Gateway. Want bedrijven krijgen nu nog 

veel te veel te maken met belemmerende regelgeving en verordeningen in elke 

aparte lidstaat.  

 

CIJFERS  

Startups  

− Ranglijsten: 



o #4 positie in de EU en zijn we de 3e snelste groeier in Europa volgens 

Compass (belangrijkste ranking die naar het complete startup ecosysteem 

kijkt). We stevenen af op een nog hogere ranking volgend jaar. 

o Op de European Digital City Index, die in kaart brengt hoe goed de 

Europese hoofdsteden digitaal ondernemerschap faciliteren, scoort 

Amsterdam #2 voor startups en #3 voor scale-ups  

o NL heeft als enige land in Europa twee Incubators in de top 10 van de UBI 

index, de ranking die incubators vergelijkt (Yes!Delft #4 en UtrechtInc #6) 

− Nederlandse accelerators scoren goed in 2015 

o Yes!Delft; de 161 startups hebben 1040 banen opgeleverd.  

o Rockstart; de 58 startups hebben gezamenlijk meer dan €24 mln aan 

investeringen opgehaald.  

o Startup Bootcamp; Bijna 80% van de 300 startups heeft hier 

vervolgfinanciering opgehaald.  

o UtrechtInc; De 124 startups die men hier ondersteund heeft, zetten 

gezamenlijk bijna €40 mln om.  

− Vier NL startups zijn opgenomen op de prestigieuze Kairos 50 lijst (deze lijst is 

wereldwijd toonaangevend en toont de meest veelbelovende startups); Adjuvo 

Motion, AVA, Dutch UAS and Printr 

− 3 unicorns (1 mrd waardering): Adyen, Dezima Pharma en Elastic 

− Startups halen steeds meer geld op: Q3: 174 mln, Q2:101 mln, Q1: 80 mln 

 
Nederland internationaal vergeleken 

− NL staat op plaats 5 van concurrentie-index World Economic Forum (2015).  

− NL staat op plaats 5 van de Global Innovation Index. (NB. Publicatiedatum 

rapport 2015: 17 september).  

− NL’se bedrijven lopen voorop als het gaat om octrooiaanvragen. Vanuit NL 

werden in 2014 8104 Europese octrooiaanvragen ingediend. Daarmee staat NL 

op de 3e plaats in Europa, en op de 7e plaats wereldwijd.  

− NL heeft een hoogopgeleide beroepsbevolking. Uit de OECD Skills Outlook 2015 

blijkt dat de NL’se beroepsbevolking relatief goed is uitgerust voor een 

samenleving die is gebaseerd op ICT-structuren. 



− NL is zowel wereldwijd als in de regio een van de aantrekkelijkste landen voor 

buitenlandse investeerders. (UNCTAD World Investment Report 2015). 

− In WEF-Networked Readiness Index (2015) heeft NL zijn 4e positie behouden. 

Deze index meet het vermogen van economieën wereldwijd om ICT-infrastructuur 

in te zetten voor economische groei.  

− NL staat na Duitsland op plek 2 in de World Bank Global Logistics Performance 

Index (2014), gebaseerd op feedback van ondernemers op de logistieke 

‘vriendelijkheid’ van de landen waarin zij actief zijn.  

 

Q&A  

−  
 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 
 

 

Buiten reikwijdte



  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
  

Waarom had u een ontmoeting met Kalanick van Uber (o.a. gevoelig vanwege 
rechtszaak tegen Uber in NL) 

− Ik heb Travis Kalanick ontmoet tijdens mijn bezoek aan Silicon Valley. Uber is een 

grote en belangrijke investeerder en ontwikkelaar van consumentendiensten en 

heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. 

− De meest bekende dienst is natuurlijk het taxivervoer. Maar Uber is ook bezig met 

bijvoorbeeld de zelfrijdende auto.  

 

[bij doorvragen] 

− Ik ben bekend met de problemen die Uber met het taxivervoer ondervindt in veel 

landen, waaronder Nederland. 

− Uber kan in Nederland ongestoord taxidiensten aanbieden. Innovatie en 

concurrentie in het taxivervoer is van harte welkom. 

− De dienst UberPOP voldeed niet aan de regels die in Nederland voor iedereen 

gelden op de taximarkt en is daarom gestopt.  

Buiten reikwijdte



− Naar aanleiding van de evaluatie van de taxiwet worden regels versoepeld (o.a. 

afschaffen geprint bonnetje, schrappen examen vakbekwaamheid) en 

geëxperimenteerd in proeftuinen. UberPOP blijft echter ook onder nieuwe 

regelgeving verboden. 

 
  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

   

  

  

  

 

Buiten reikwijdte



 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 
 

Buiten reikwijdte



 
 

  

t.a.v.  de minister-president 
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Op dinsdag 24 mei spreekt u tijdens de opening van het Startup Fest Europe in de 
Beurs van Berlage in Amsterdam. Na afloop van uw speech heeft u een live 
interview met  van RTL-Z.  begeleidt.  
 
Bijgevoegd is een spreeklijn en een aantal Q&A’s. 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
Datum: dinsdag 21 juni 2016 9:43:11

Ja, helemaal mee eens  Fijn dat je die Facebooktekst nog even boven water hebt gebracht.
 

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 21 juni 2016 9:42
Aan: '
CC: 
Onderwerp: RE: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
 
Eens met 
Zoals ik gister al schreef weet niet hoe zo’n terugkoppeling naar de Kamer er precies
uitziet en hoe concreet dit moet zijn, maar we kunnen opening kantoor Planet Labs iig
niet brengen als resultaat van de reis. Dit viel gewoon gelukkig samen. Zie
onderstaand hoe we dit op Facebook hebben gecommuniceerd.
Dat de reis de contacten met SF heeft versterkt en NL steviger op de kaart heeft gezet
als innovatief land kunnen we zeker zeggen. Opening van kantoor Planet Labs is daar
een mooi voorbeeld van.
Zoiets?
 

 
 
De afgelopen dagen heb ik weer gezien dat Nederlanders en Amerikanen elkaar vinden in
de manier van ondernemen: no-nonsense en met aandacht voor oplossingen in plaats van
problemen. Met die gedeelde mentaliteit werken bedrijven uit Nederland en Silicon Valley
samen aan allerlei diensten en producten. Een goed voorbeeld is het innovatieve bedrijf
Planet Labs, dat met een bedrijf uit Delft nauw samenwerkt aan de ontwikkeling van
satellieten. Planet Labs heeft gisteren bekendgemaakt dat het een kantoor gaat openen in
Nederland. Dat is erg goed nieuws, het laat zien dat Nederland meespeelt op het hoogste
niveau. De bedrijven uit Silicon Valley zien veel potentie in Nederland. In de gesprekken die
ik voerde met de topmensen van Facebook, Apple en Uber kwam dit ook duidelijk naar
voren. Zij willen vaak verder spreken over het uitbreiden van hun activiteiten in Nederland.
Zo maakte CEO Tim Cook van Apple bekend dat hij het aantal iOS-ontwikkelaars in
Nederland flink wil vergroten. Later dit jaar brengt hij een bezoek aan ons land voor een
startupconferentie. Zometeen vliegen we weer naar Nederland. Neelie Kroes en ik kijken
terug op leerzame en nuttige dagen in Silicon Valley. 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 21 juni 2016 9:36
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
 
Ha,
 
Is dat niet een wel hele vage toezegging? Of kunnen we een klein koppeling leggen met het
Startup Fest waar Neelie Kroes mede-organisator van was – en waar zowel Cook van Apple als
Kalanick van Uber aanwezig was? En dat mede door de reis van MP Cook en Kalanick naar NL
toe kwamen en NL daarmee als innovatieland weer steviger internationaal profiel heeft

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



gekregen?
 
Gr,

 

Van: @minbuza.nl] 
Verzonden: maandag 20 juni 2016 20:06
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
 
Dank 

Kunnen we planet labs niet gewoon noemen? doen we wel vaker als het samengaat.
Hangt er ook een beetje vanaf hoe jullie het al hebben gecommuniceerd.

Verder las ik op internet dat CEO van Über na gesprek met MP tegen FD had gezegd
optimistisch te zijn over uitbreiding in NL. Is dat nog iets waar we wat mee kunnen?

Groet,

 

From: .
Sent: maandag 20 juni 2016 14:46:40
To: 
Cc: 
Subject: RE: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as

Dag 
 
Zoals  al mailt zijn er inderdaad niet echt concrete beslissingen genomen of
investeringen voortgekomen uit reis naar SF. Het was natuurlijk ook geen echte
handelsmissie waarbij NL bedrijven meereisden en contracten hebben gesloten met VS
bedrijven. Deze reis was toch vooral bedoeld om contacten te leggen en zaadjes te
planten.
 
Ik heb nog even onze spreekpunten en speeches bekeken. Het enige echt concrete dat
wij in onze communicatie genoemd hebben is het openen van kantoor Planet Labs in
NL, maar dat gingen ze sowieso al doen en dat kan dus niet genoemd worden als
concreet resultaat van de reis. Ik weet niet hoe zo’n terugkoppeling naar de Kamer er
precies uit moet zien. Er valt natuurlijk wel veel te zeggen over positie NL met
startups, onze contacten met SF, etc., maar echt concrete resultaten (zoveel miljard
aan contracten etc.) zijn er zover ik weet inderdaad (nog) niet.
 
Groeten,

 
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 17 juni 2016 9:55
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
Tsja, ik heb nog even een blik geworpen op onze – jou waarschijnlijk ook wel bekende –
actiepuntenlijst, die we een paar weken na de reis hebben opgesteld. Zie bijlage.
Er staat wel het e.e.a. in, maar niet echt grote beslissingen / investering o.i.d. die we naar buiten
communiceren.  is er volgende week weer, misschien heeft zij nog suggesties wat betreft
de speeches / persberichten.
In  elk geval zou ik voorstellen de boodschap zo low key mogelijk te brengen. 
We kunnen zonodig komende week ook even telefonisch contact hebben.
 
Groeten,
 

 
 

Van: @minbuza.nl] 
Verzonden: donderdag 16 juni 2016 16:58
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
 
Ha 
 
Alles goed? Wij zijn momenteel bezig met de rapportage van de verschillende missies naar de
Kamer. We wilden ook rapporteren over de missie naar SF van de premier. Jouw collega 

 vroeg ons of we dit zelf kunnen invullen. Dat kunnen we wel doen, maar het zou wel
prettig zijn om jullie input te krijgen. Ik ga dit dan nl doen samen met  (die nu
verantwoordelijk is voor VS) en wij waren beiden niet mee. Ik heb als terugkoppeling alleen wat
staccato aantekeningen die na de verschillende afspraken zijn gemaakt. Ook heb ik wat
berichten uit de pers gezien en zag ik bijvoorbeeld de speech op de innovatie expo waar de MP
naar SF reis refereerde.
 
Waar ik met name naar op zoek ben is of jullie concrete resultaten hebben behaald die jullie
willen communiceren. Ook zou het handig zijn als je punten die jullie na SF in persberichten /
speeches hebben gebruikt aan mij doorsturen, dan kunnen we dit verwerken. Ik zet ook 
even in de cc, wellicht dat zij ook nog wat info heeft.
 
Groet,

 

From: @minaz.nl] 
Sent: vrijdag 10 juni 2016 15:25
To: 
Cc: Reisagenda; 
Subject: FW: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
 
Beste collega’s,
 
Het klopt dat MP naar San Francisco is geweest.
Maar wij (AZ) zijn –naar ons mening- nooit betrokken geweest bij de terugkoppeling aan de
kamer.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kunnen jullie dit bijgaande formulieren invullen en doorsturen naar en ?
 
Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
 

 / 
-------------------------------------------------
Prime Minister's Office
Ministry of General Affairs
Binnenhof 19\2513 AA\The Hague\The Netherlands
PO Box 20001\2500 EA\The Hague\The Netherlands
-------------------------------------------------
T 0031 (0)70 
F 0031 (0)70 
M 0031(0)6 
email @minaz.nl
http://www.rijksoverheid.nl
------------------------------------------------

 
 

Van: Reisagenda @minbuza.nl] 
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 14:09
Aan: 

CC: ' @minez.nl'; 
Onderwerp: Rapportage TK missies 1e helft 2016, deadline 22 juni as
 
Aan: Leden werkgroep Economische Diplomatie:
 
Beste collega’s,
 

De rapportage van inkomende en uitgaande missies 1ste helft 2016 willen we graag voor het
zomerreces aan de Tweede Kamer aanbieden.
Deadline voor aanleveren conform bijgaand format is 22 juni, hierna wordt er nog een
redactieslag gemaakt om eea uniform aan te kunnen leveren.
 
Volgens onze informatie gaat het om onderstaande rapportages, graag jullie check of dit volledig
is, ook wat betreft inkomende bedrijvenmissies en verzoek om dit bij de betreffende
dossierhouder/ beleidsmedewerker uit te zetten.
 
AZ – MP uitgaand:          Verenigde Staten, 31 jan – 2 feb
EZ  uitgaand:                     DLD, Grüne Woche 14 – 16 jan (Min EZ), Iran en Azerbeidzjan, 7-11 mei

(Stas EZ) Kenia en Tanzania 11-17 juni (Stas EZ).
Min IenM uitgaand:       Vietnam 28-31 maart
 
Min BHOS uitgaand:       Cuba 10-13 januari, Frankrijk 10-11 maart, Oekraïne 15-17 maart,

Duitsland 13-14 april

  

 
 

 
 

 
 

 

 

  



Min BHOS inkomend:    Oekraïne 30-31 maart, Turkije 6 april.
 
We zien jullie verslagen graag tegemoet,
 
Met dank en vriendelijke groet,
 

 en 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

  



Van:
Aan: @minbuza.nl"
Cc:
Onderwerp: RE: Rapportage VS reis MP-Kroes SF
Datum: donderdag 9 juni 2016 11:24:31
Bijlagen: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx

Beste 
 
Wij hebben vanuit AZ geen integraal verslag van het bezoek van de MP aan Silicon Valley
gemaakt. Wel hebben we samen met jouw collega’s bij de CG in San Francisco een
actiepuntenlijst gemaakt, zie bijlage.
Van de meeste gesprekken zijn overigens wel informele verslagen gemaakt. Mocht je in een
specifieke geïnteresseerd zijn, laat het weten, dan kunnen we die voor je opzoeken.
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: donderdag 9 juni 2016 11:14
Aan: 
CC: '
Onderwerp: RE: Rapportage VS reis MP-Kroes SF
 
Hoi , zie hieronder. Weet jij dit?
 

.
 

T 070 
 

Van: @minbuza.nl] 
Verzonden: donderdag 9 juni 2016 11:08
Aan: 
Onderwerp: FW: Rapportage VS reis MP-Kroes SF
 
Hallo 
 
Kreeg een afw. van  Ik ben zoekende naar verslag reis MP/Kroes Januari 2016, ivm
rapportage naar de Kamer. Zie de string hieronder.
 
Kun jij, of iemand bij AZ mij helpen?
 
Groet en dank,
 

 
 

Policy Coordinator International Enterprise
North America
# +31-6-

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



@J
 
 
 

From:  
Sent: donderdag 9 juni 2016 11:05
To: 
Subject: FW: Rapportage VS reis MP-Kroes SF
 
Hallo 
 
Ik zoek een verslag van de reis MP/Kroes naar SF van afgelopen januari. Is dat er? Zo ja, weet je
wie dat heeft gemaakt? Er staat niks in ons officiële archiefsysteem.
 
Groet en veel dank,
 
 

 
 

Policy Coordinator International Enterprise
North America
# +31-6-
@J
 
 
 

From:  
Sent: woensdag 8 juni 2016 14:48
To: 
Subject: Rapportage VS reis MP-Kroes SF
 
Hi guys,
 

Voor het zomerreces moet de rapportage 1e helft 2016 economische missies uit. Daarbij staat
ook de VS reis van MP met Kroes.
Is er ooit een verslag van gemaakt? En omdat  niet meer bij DIO werkt, weten jullie iemand
die destijds nauw betrokken was die deze rapportage kan maken? Wellicht iemand bij het CG?
Deadline voor aanleveren is 22-06
 
Groet en dank,
 

 

Policy Coordinator International Enterprise
North America
# +31-6-
@J
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Van:
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2016 16:14
Aan:
Onderwerp: FW: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx
Bijlagen: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 17:18 
Aan:  ( @startupdelta.org);  @startupdelta.org) 
CC:   
Onderwerp: Actiepuntenlijst bezoek MP en Kroes aan SV 2016.docx 
 
Best  , 
 
Bijgaand treffen jullie de actiepuntenlijst van het bezoek van MP en Kroes aan San Francisco / Silicon Valley die we 
samen met CG en NFIA hebben opgesteld. Het is nog work in progress en dat zal waarschijnlijk nog even zo blijven. 
Graag zouden we met jullie op korte termijn een afspraak maken om de actielijst door te spreken. Ik vraag ons 
secretariaat om te zoeken naar een optie op korte termijn.  
 
Mochten het al direct vragen oproepen dan weten jullie ons te vinden. 
 
Alvast dank! 
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