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Begin juni 2019 kondigde staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat Mona Keijzer namens het kabinet aan een
flinke impuls te geven aan het versterken van het Nederlandse
startup ecosysteem. Tegelijkertijd maakte de staatssecretaris
bekend dat StartupDelta onder de nieuwe naam Techleap.nl
een grootser vervolg zou krijgen.

Techleap.nl's missie is 'Empower Dutch leaders in tech to
build great companies for a better world'. Techleap.nl zet in
op het versterken van het Nederlandse startup ecosysteem
door een gerichte inzet op het verbeteren van de toegang
tot technologie, toegang tot markten, toegang tot talent en
toegang tot kapitaal. Daarbij ligt de focus op scaleups en
zijn hun uitdagingen leidend.

* Citoot uit brief Mono Keijzer 3 juni 2O19

lnnerlijke en uiterlijke transformatie
Om de hoge ambities waar te maken heeft Techleap.nl een zeer bepalend

half iaar achter de rug waarbij de organisatie zowel van binnen als van buiten

is getransformeerd. De organisatiestructuur is omgevormd naar een nieuwe

structuur en de governance is versterkt door de instelling van een Raad

van Toezicht. Daarnaast zijn op gezichtsbepalende, senior posities nieuwe

mensen aangenomen. Ook kreeg de organisatie een nieuwe branding met

een nieuwe website, logo en huisstijl.

Tegelijkertild is er -samen met vele stakeholders en andere partners- intensief
gewerkt aan het actieplan, dat zowel ingaat op de doelstellingen en ambities

voor 2023, als concrete acties en interventies voor 2020 vastlegt. Het 'Empo-

wering Dutch Leaders in Tech Action Plan 2020' is gebaseerd op een grondige

evaluatie van de huidige stand van zaken van het ecosysteem (nulmeting),

een analyse van het verschil tussen de huidige en gewenste situatie, de erva-

ringen vanuit 4,5 jaar StartupDelta en internationale best proctlses.

'TechLeap.NLr*ordt dr:or het kabinei gezien als een logische partij om het

voortour,! te nemen in lret verslerken rran de NeCerlandse startup en scaie

up ecosysteem. Daarom zal het kabinet TechLeap.l'.lL in staat stellen om cJe

inzet te vergroten; r:p lret verbinden en aoliveren rlan regir.lnalr: en naiionale

partijc.n, op het aanlrekken van iniernalionole partijen en op hel promolen

van Nederland in het buitenland.'
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Resultaten geboekt
Naast het bouwen aan de nieuwe organisatie heeft het Techleap.nl

team goede resultaten geboekt op doorlopende projecten zoals het
#Fundright-initiatlef om diversiteit onder investeerders te promoten. Maar

ook andere reeds gedane toezeggingen zoals de organisatie van diverse

internationale startup-missies hebben tot mooie resultaten geleid. De

Nederlandse missie naar CES2020 in Las Vegas werd zelfs omschreven

als de meest succesvolle CES ooit.

De aankondiging van de ambitieuze inzet van de overheid op het startup en

scaleup klimaat en de grote ambities van Techleap.nl heeft op verschillende

vlakken direet tot positieve spin off geleid. Zo is Techleap.nl gevraagd om

vanuit een expertrol een bijdrage te leveren aan het Kickstart.Al initiatief van

een aantal grote corporates.

Verantwoording
Deze verantwoording kiikt terug op de activiteiten en resultaten in

de periode juli tot en met december 2019. Daarbij wordt de opzet van de

subsidieaanvraag 'Techleap.nl half jaar plan juli - december 2019' d.d.

28 juni 2019 gevolgd:

' Organisatie-opbouw
. Jaarplan 2O2O en Techleap,nl Summit
. Access
. Onderzoek
. Advies
. Accountmanagement
. Project Management
. Communicatie
. Government Affairs
. Organisatie algemeen
. Begroting en Realisatie
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Techleap.nl tweede halfjaar 2019 Resultate*?&tS

Organisatie

Access

Onderzoek

Advies

Account
Management

Project
Management

Communicatie

Governmental
Affairs

Organisatie omgevormd naar Techleap.nl structuur

15 FTE aangenomen

Nieuwe locatie geopend in Den Haag

Jaarplan 2020 gemaakt

Eerste pilot met 10 startups gestart

Pilot programmering afgerond

Kennismana gementsysteem opgezet

4 nieuwe rapporten gepubliceerd

Finders overgebracht naar Techleap.nl

Eigen database gebouwd met 10% meer dekking
van het Nederlandse Ecosysteem

Nieuwe internationale strategie ontwikkeld met BZ

Vragen op gebied van TechTransfer geinventariseerd
bij Universiteiten

2 boeken uitgebracht; Diversity & TBD

Top 250 startups geidentificeerd

Gestart met telefonisch contact Nederlandse startups

2 lnternationale beurzen begeleid

Techleap.nl Summit voorbereid

3 lnvestor dinners

Diversity & VC event

Nieuwe website&huisstijl gelanceerd

(Hernieuwde) relaties met Ministeries bouwen

Werking One Single Hub fonds uitgewerkt met EZK

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Uitgesteld

Uitgesteld

Uitgesteld

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Gedeeltelijk gereal iseerd
B i d book Dive rsity g e I a n c ee r d

Gedeeltelijk gerealiseerd

Uitgesteld

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd
2 dinners georganiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Uitgesteld
ln of wachting von Ministerie EZK

Techleap.nl
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Om een team te bouwen dat voldoende gedquipeerd is om
de nieuwe ambities waar te maken, zijn de volgende acties
ondernomen:

. ln augustus zijn zoekopdrachten bij een recruiter uitgezet en is een HR

professional op 7ZP basis aangetrokken voor de werving van de senior

functies en HR-ondersteuning.

. De senior functies van de organisatie zijn beschreven en gewaardeerd

door externe experts. Dit betreft de functies CEO, financieel manager,

MT-lid & directeur GovernmentalAffairs en de domeinleiders (zie ook

'organisatie algemeen' op pagina 23). De beschrijving en waardering van

de functies is afgestemd met het Ministerie van EZK.

DeZZP-conlracten van de mensen die ingehuurd waren door StartupDelta

zijn omgezet naar contracten in loondienst.

Voortschri.jdend inzicht heeft ertoe geleid dat ervoor gekozen is om de

organisatiestructuur te wijzigen naar 3 domeinen (ipv 5) en 2 program-

ma's. Voor de domeinen Access to Markets, Access to Talent en Access to

Capital zijn domeinleiders aangetrokken. Voor de programma's Access to

Technology en Access is ervoor gekozen om te werken met programmama-

nagers waarbij het programma Access to Technology onder het takenpak-

ket van de CEO valt. Voor het Access Program is een programmamanager

aangenomen.

. De aanvankelijke ambitie was om op 1 januari 2020 een team van

+/- 25 medewerkers te hebben. Met een team van bijna 20 FTE (zie op

de volgende pagina een overzicht van de teamsamenstelling) is deze

ambitie is grotendeels waargemaakt. Het verschil is veroorzaakt doordat

het aantrekken van de domeinleiders langer heeft geduurd dan was

voorzien. Aangezien de domeinleiders voor een belangrijk deel de strate-

gie van de organisatie bepalen, is met aannemen van de overige, nieuwe

teamleden gewacht tot de domeinleiders waren aangenomen.

Techleap.nl
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Het team van Techleap.nl zag er op 1 januari 2020 als volgt uit:

. Envoy 0,7 FTE

. CEO 1 FTE

. Directeur Policy and Governmental Affairs & MT-lid

. Adviseur 2,5 FTE

. Data 'l FTE

. Communicatie 1,6 FTE

. Proiect Management 2 FTE

.PAlFTE

' Financieel manager 1 FTE

. Domeinleider Markets 1 FTE

. Domeinleider Capital 1 FTE

. Domeinleider Talent 1 FTE

. Programma manager Access 1 FTE

. Programma manager Access to Technology 1 FTE

' Junior Data Analyst 1 FTE

' Project Manager 2 FTE

1 FTE

Daarnaast liepen er in december nog een aantal selectie procedures voor

nieuwe medewerkers die vervolgens begin 2O2O zijn gestart.

r.:r-S'r, #E:-i
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lnrichten Raad van Toezicht
Nieuw in de governancestructuur van Techleap.nl is de Raad van Toezicht,

welke bestaat uit 5 leden. Met het installeren van de Raad van Toezicht

is ook de samenstelling van het Bestuur van de Stichting DutchstartHub

gewijzigd. Het bestuur kent nu 66n lid, te weten Nils Beers, de CEO van het

programma Techleap.nl.

Acties en resultaten inrichten Raad van Toezicht:
. ln oktober zijn de nieuwe statuten vastgesteld. Hiervoor is advies inge-

wonnen bij Deloitte en VBC Notarissen.

Op 31 oktober zijn de eerste drie leden de Raad van Toezicht geinstalleerd

- Voorzitter: Corinne Vigreux (co-founder TomTom en founder Codam)

- Penningmeester: Jaap Beernink (CEO Novel-T)

- Vertegenwoordiger van het Ministerie van EZK: deze plek wordt ingevuld

door de plaatsvervangend Secretaris-Generaal.*

. ln december hebben Steven Schuurman (oprichter Elastic) en Gillian Tans

(chairwoman Booking.com) toegezegd toe te willen treden tot de Raad van

Toezicht.

. ln 2019 hebben twee vergaderingen plaatsgevonden waarbij het jaarplan

2020 centraal stond.

* Vanwege het vertrek van

de hi,ridige plaatsvervangend

Secretaris-Generaal per

15 februari 2020 ne€mt

Secretaris-Generaal Nlaarten

Camps de Dlek waar loi el

een nieuwe plaatsvervangend

Secrelaris-Generaal is aan-

getreden.

Techleap.nl
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Het eerste half jaar heeft Techleap.nl het fundament gelegd
voor de nieuwe strategie en aanpak. Daarnaast is volop
doorgewerkt aan het versterken van het ecosysteem door het
publiceren van onderzoeken, het organiseren van evenemen-
ten en internationale missies en het adviseren van de overheid
over het innovatiebeleid en de startup beleidsagenda.

3.1 Jaarplan 2O2O

Vanaf september is begonnen met het opstellen van de nulmeting, een

evaluatie van de status van het ecosysteem. Op basis daarvan is een analyse

gemaakt van hei verschil tussen de huidige en de gewenste situatie in 2023.

Daarnaast zijn op basis van eigen data-analyses en andere data (Unes-

co-rapport, Dealroom.co, Genome, lnvest Europe en Atomico) 12 indicatoren

vastgesteld om de effectiviteit van de voorgestelde interventies, program-

ma's en instrumenten te kunnen meten (zie spider-diagram pagina 12).

Ook is op basis van nationale en internationale rapporten en data - in combi-

natie met 4,5 iail ervaring van StartupDelta - een SWOT analyse gemaakt die

eveneens ten grondslag heeft gelegen aan de plannen (zie ook de subsidie-

aanvraag).

Op basis van alle analyses en data, aangevuld met internationale best prac-

tises is voor de verschillende domeinen en programma's: Access to Markets,

Access to Capital, Access to Talent, Access to Technology en het Access Pro-

gramma, de richting bepaald.

De uitkomsten en analyses zijn in diverse gesprekken met (domeinspeci-

fieke) stakeholders zoals investeerders, peoplefi nders en vertegenwoor-

digers van de Ministeries van EZK en BZ en RVO getoetst en waar nodig

aangescherpt. Ook is er input van de regio-partners opgehaald tijdens een

bijeenkomst op 4 december jl. waarbij 35 stakeholders aanwezig waren.

De domeinleiders hebben de uitkomsten van de analyses en onderzoeken

vertaald in een stevige ambitie voor 2023 en concrete acties en interventies

voor 2O2O. Deze plannen vormen het hart van het Action Plan 2020 dat op

21 januari 2020 tijdens het Empowering Dutch Leaders in Tech Year Event

gepresenteerd zijn.

ln deze verantwoordinq

zijn de actitriteiten

en resultaten geclusterd

birrnerr onderstaande

thema's:

3.1- Jaarplan ?0?0

3.2 Acces Programma:

Ferste Access Pilot

3.3 Expertise Centrrrn

3.4 Advies

3. 5 Aeeountnranagement

3.6 Project management

& Events

3. / Communicatie

3.8 Governmental Affairs

3.9 Organisatie Algemeen
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Techleap 2020 Year Event / Summit
Empowering Dutch Leaders in Tech

Het officiele startschot van Techleap.nl was op 21 januari 2020 tijdens het

Techleap.nl 2020Year Event Empowering Dutch Leaders in Tech in het

Louwman Museum in Den Haag. Minister-president Mark Rutte en staats-

secretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer waren daarbij

aanwezig en gaven hun visie. Daarnaast waren aanwezig ruim 200 stakehol-

ders van tech-ondernemers tot fondsmanagers, van vertegenwoordigers van

Nederlandse pensioenfondsen tot DG's van ministeries. Doelstelling van het

Year Event was tweeledig: visie, ambities en doelstellingen van Techleap.nl

presenteren en het activeren van samenwerking met partiien in het eco-

systeem. Naast een plenair programma vonden er verschillende expertses-

sies plaats met de relevante stakeholders per domein. Rond dit evenement

werden verschillende communicatieactiviteiten opgezet: een perscampagne

om meer aandacht voor het evenement te genereren, waaronder interviews

in _rB, NSQ, $p:gu! en ppl.Tegelijk met de lancering van het Action Plan is

een intensieve sociale mediacampagne van start gegaan om bekendheid te

geven aan het Action Plan van Techleap.nl, en stakeholders uit te nodigen

om bij te dragen.

Alhoeiwel dit {rvenerneni niet heeft plaat$qevonden in de laatste herlft van 2019
€n daarmee formeel g;een onderdeel uitmaakt van deze verantwoording, is er veel
aandacht en enetgie naar uitgegaan de afgelopen periode.

Techleap.nl
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3.2 Access Programma: Eerste Access Pilot

Om het Access Programma goed neer te kunnen zetten en geschikte sca-

leups te selecteren heeft de nadruk in 2019 gelegen op de opbouw van een

solide database en verdiepen van de kennis.

. ln de zomer heeft McKinsey in samenwerking met Techleap.nl een

onderzoek gedaan,'Accelerating Dutch Startups'. Het onderzoek bestond

uit interviews met 40 scaleups en een analyse van 28 surveys.
. Met verschillende partijen, waaronder lnvest-NL, KvK, Scaleup Nation, lQ,

BOM en diverse accelerators en incubators is overeengekomen om data

met elkaar te delen en up to date te houden.
. De huidige data van bedrijven die binnen de scope van het Access

Programma vallen zijn verrijkt en aangevuld.
. De programma-outline is geschetst en gevalideerd bij diverse scaleups.

Ook zijn contacten gelegd met mogelijke partners zoals Deloitte, EY en

Microsoft.
. Tijdens het Year Event op 21 januari zijn de inschrijvingen voor het

Access Program geopend.

3.3 Expertise Centrum

Techleap.nl is een kennisgedreven organisatie, met als doel om 'eviden-

ce-based' interventies te kunnen doen, en publieke en private partijen te

voorzien van deze kennis ter optimalisatie van hun dienstverlening voor

scaleups. De domeinen Access to Technology, Access to Markets, Access

to Talent en Access to Capital vallen organisatorisch binnen het Expertise

Centrum.

Onderzoek en publicaties
De Finder,Techleap.nl's database van het Nederlandse startup ecosysteem,

vormt het hart van het Expertise Centrum. Op basis van de data uit de Finder

heeft Techleap.nl meerdere onderzoeken gepubliceerd, in sommige gevallen

in samenwerking met andere partners. ln de tweede helft van 2019 zijn de

volgende onderzoeken uitgevoerd:

' O-meting van het ecosysteem die is geintegreerd in het 2020 Action Plan

Het jaarplan is 20.000 keer bekeken.
. SWOT analyse, onderdeel van de subsidieaanvraag.

' Gender Diversity rapport,2.O00 keer gedownload op de website en

gedistribueerd tijdens het *FundRight event in Hotel Arena in Amsterdam

op 9 oktober 2019.
. Bidbook lt's time to +Fundright; een bidbook met 200 startups opgericht

door vrouwen of gemengde teams. Het rapport is 5.000 keer gedownload

en verspreid in hard copy.

Techleap.nl
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. De startup pagina samengesteld als bildrage aan de Staat van het

MKB-rapport 2019 van het Comit6 van Ondernemerschap.
. Employment Report (in samenwerking met Dealroom.co) waarin het aantal

werkenden in het ecosysteem in kaart wordt gebracht. Het onderzoek is

1.000 keer gedownload.
. Startup Success Prediction in the Dutch Ecosystem-onderzoek, een afstu-

deeronderzoek van een Techleap.nl stagiaire komend van de TU Delft naar

factoren die invloed hebben op de mogelijkheid van startups om door te

groeien naar de scaleup-fase.
. Het Accelerating Dutch Startups-onderzoek van McKinsey in samenwer-

king met Techleap.nl (op aanvraag beschikbaar).
. Brabant startups-overzicht: overview van het Brabantse startups ecosys-

teem, ter voorbereiding op een bijeenkomst met Braventure en partners.

Finders
De afgelopen periode zijn de volgende activiteiten verricht om een comple-
ter beeld te krijgen van het Nederlandse startup en scaleup ecosysteem:

. Techleap.nl is een samenwerking aangegaan met Golden Egg Check om de

partners en samenwerkingsvormen voor een integraal kennissysteem dat

door het hele ecosysteem kan worden gebruikt, te selecteren.
. De samenwerking met Dealroom.co is verlengd en aangepast aan de nieu-

we situatie. De mogelijkheid bestaat nu om internationale vergelijkingen te
doen met gebruikmaking van de internationale data van Dealroom.co.

. De Finder is gevuld meI 1.722 nieuwe startups en scaleups.

. De Science finder is doorontwikkeld samen met lDfuse; de database van

startups is verder opgebouwd en geschikt gemaakt om rapporten uit te

destilleren.
. Om de zichtbaarheid en exposure van de Finder te vergroten is een nieuwe

animatie gemaakt, een oog dat de laatste trends zoekt. De Finder en

Science Finder zijn overgezet naar de nieuwe website, en er zijn op meer-

dere plekken op de website concrete call to actions geplaatst. lnmiddels

heeft de Finder een gemiddelde van '1 .000 bezoekers per week.

Techleap.nl
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3.4 Advies

Techleap.nl heeft de afgelopen periode op basis van de uitkomsten van de

(eigen) data en onderzoeken op verschillende vlakken een signalerende en

adviserende rol vervuld. Het gaat onder meer om de volgende thema's:

Startup beleidsagenda en overheid
' ln september heeft Techleap.nl Envoy een presentatie gegeven tijdens

de TMG jaardag (Top Management Groep) voor de SG's en DG's van alle

departementen en uitvoeringsorganisaties. Het thema van de presentatie

was'wat is er nodig voor de noodzakelijke sprong die Nederland moet

maken en wat is de rol van de verschillende ministeries daarin'. Tijdens

deze dag heeft Techleap.nl ook een workshop over Al verzorgd in samen-

werking met SAS.

' Techleap.nl heeft in september een essay geschreven als input voor

de door het kabinet geinitieerde brede maatschappelijke heroverweging.
. Techleap.nl heeft input gegeven aan het CPB dat onderzoek doet naar

het Nederlandse startup landschap en heeft zijn database beschikbaar

gesteld.

' ln oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met  ,

business angel uit Canada, MatchingWlNGS en vertegenwoordigers van

de directie Ondernemerschap van het Ministerie van EZK. Doel was kennis

delen over de verschillende manieren om durfkapitaal te stimuleren.
. Techleap.nl is samen met de NFIA in november de voorbereidingen

gestart voor een pilotproject dat erop gericht is om meer buitenlandse

investeringsfondsen aan te trekken. Vanuit Techleap.nl wordt hiervoor

een kwartiermaker geleverd.

' Techleap.nl heeft meegedacht over de ondezoeksopzet en -omvang van

een onderzoek van Ministerie van EZK naar durfkapitaal in de vroege fase,

zoals ook genoemd in de kabinetsbrief van 3 juni 2019.

' Het uitwerken van de startup beleidsagenda gebaseerd op de doelen en

domeinen van Techleap.nl is naar voren geschoven, omdat de doelen en

domeinen nog onvoldoende uitgewerkt waren.

lnternationale strategie
ln de afgelopen periode heeft Techleap.nl meerdere internationale missies

en events (mede)georganiseerd, zie ook de alinea over project manage-

ment/events. Daarnaast hebben in het kader van de internationale strategie

de volgende activiteiten plaatsgevonden:

. De Ministeries van EZK en BZ en Techleap.nl hebben een gezamenlijke

activiteitenkalender opgesteld voor het eerste half jaar van 2O2O. Streven

is om de verdere invulling daarvan zoveel mogelijk te baseren op data en

vraaggestuurde informatie over de groeiambities van startups en scaleups.
. Techleap.nl heeft in oktober een introductieweek georganiseerd voor de

recentelijk aangetreden startup liaisons uit de priohubs (San Francisco/

New York, Parijs, Berlijn, Londen en Singapore) om kennis te maken met

Techleap.nl
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de regionale tech hubs en andere stakeholders uit het Nederlandse eco-

systeem.

Techleap.nl heeft het Ministerie van BZ input gegeven voor de internatio-

nale agenda voor 2020. Onder andere door te kijken naar de verschillende

mogelijkheden om bedrijven te selecteren en een standaard template te

ontwikkelen voor startup missies.

lnternationaal Strategisch Overleg (lSO): in november heeft de Special

Envoy op verzoek van het ISO een bijdrage geleverd aan het ISO-overleg.

Hierbij waren ook de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de

Minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. ln vervolg daarop is de Special

Envoy gevraagd om structureel lid te worden van het lSO.

Tech Transfer
Op het vlak van de tech transfer heeft Techleap.nl de afgelopen maanden

een actieve rol gespeeld op de volgende gebieden:

. Met de VSNU is besloten om een vervolg te geven aan de Academic

Startup Competition (ASC) en deze naar een hoger niveau te tillen.
. Techleap.nl heeft met de Coalition of the Willing pijnpunten en obstakels

in de tech transfer bepaald met als doel om een gezamenlijk actieplan

op te stellen. Dit plan wordt in 2020 uitgebreid naar de 4TU's.
. Techleap.nl was vanuit het lidmaatschap van de Nationale Al Coalitie sa-

men met TNO trekker van de Startup Scaleup Werkgroep die tot doel heeft

om door Al gedreven startups en scaleups te ondersteunen in hun groei.

ln dit verband heeft Techleap.nl drie bijeenkomsten met startups en

scaleups georganiseerd waarbi.j gezamenlijke acties en activiteiten zijn

bepaald.
. Techleap.nl is gevraagd als ecosysteem-expert om een bijdrage te leveren

aan het Kickstart.Al-initiatief. Dit initiatief is een samenwerking van NS,

Philips, lNG, Ahold Delhaize en KLM om het Al ecosysteem in Nederland

een boost te geven door middel van Al technologie en Al talentontwik-

keling. Techleap.nl heeft daarbij geadviseerd om 'Super Challenges' te

organiseren en in januari een workshop met Xprize* te organiseren om

Nederland als Al land op de kaart te zetten.
. Techleap.nl heeft als lid van het kernteam van de Nationale Coalitie

Quantum Technologie een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van

de Nationale Agenda Quantum Technologie. Deze agenda is in september

aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer in

debatcentrum Nieuwspoort gepresenteerd.

* Xpnze is een stichting

uit Caliir)rnie Cie openbare

competities organiseert

om iechnoloqie'lhat could

benefit humanity' naa. een

hr:qer niveau te tilten.
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One Single Hub Fonds
ln 2019 is samen met het Ministerie vanEZKeen eerste aanzel gegeven voor

de opzet van het fonds en de werkwijze.Zodra er een projectleider is aange-

steld bij het Ministerie van EZK zal dit verder worden uitgewerkt.

Eerste initiatief: diversity and VC

+FundRight Bidbook & initiatief
ln juli is het #Fundright initiatief gelanceerd. Dit initiatief van Techleap.nl

en 25 vooruitstrevende venture capital investeerders heeft tot doel om

binnen drie jaar alleen nog te investeren in startups met management teams

die voor minimaal 35% uit vrouwen bestaan. Dit initiatief heeft veel gehoor

gekregen in de doelgroep van investeerders en inmiddels zijn 40 investeer-

ders aangesloten. Dat het initiatief ook raakt aan de bredere maatschappe-

lijke discussie over diversiteit, blilkt uit de hoeveelheid media-aandacht die
+Fundright heeft gekregen (onder andere bij Sprout, RTIZ, NOS, Fortune en

FD, AD, Parool en Volkskrant).
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ln het kader van sFundright hebben sinds de lancering de volgende

activiteiten plaatsgevonden :

' Techleap.nl heeft in de tweede helft van 2019 drie #FundRight lunch

meetings georganiseerd voor deelnemers aan +Fundright. Hleraan namen

steeds ongeveer 20 mensen deel. Het delen van ervaringen en versterken

van het onderlinge netwerk stond centraal.
. ln oktober heeft Techleap.nl in samenwerking met investeerders 

en   en de andere aangesloten venture capital partners

het rapport Gender Diversity in the Netherlands gepubliceerd. Tegelijker-

tijd werd ook bidbook lt's time to #Fundright gelanceerd met ruim 200

startups met een gender divers managementteam. Het bidbook en rapport

werden gepresenteerd tijdens het Diversity Evenement op g oktober in

Hotel Arena in Amsterdam, met ruim 150 aanwezigen en sprekers uit

binnen- en buitenland. Rondom beide publicaties werd een uitgebreide

mediacampagne georganiseerd.
. ln december heeft Techleap.nl voorafgaand aan de KPN Startup Nights sa-

men met venture capital partners een i+Fundright meetup georganiseerd.

Doel van deze bijeenkomst was om ervaringen te delen en te onderzoeken

welke stappen een organisatie kan zetten om diversiteit binnen de eigen

organisatie en de portfolio bedrijven door te voeren.

3.5 Account-management

Het afgelopen halfjaar is de inzet van 2 accountmanagers voortgezet op

de terreinen Access to Capital en Access to Markets. Bij Capital was het

accountmanagement gericht op het (internationale) venture capital netwerk.

Bij Markets was de inzet met name gericht op het accountmanagement naar

de deelnemers van CES Unveiled en CES. ln het eerste kwartaal van 2O2O

wordt gestart de structurele inzet van accountmanagement inclusief het

organiseren en opzetten van het registratieproces in het CRM systeem

(zie ook Organisatie Algemeen).

3.6 Project management & Events

Internationale beurzen, events en netwerken
De afgelopen periode heeft Techleap.nl in samenwerking met met vele part-

ners in binnen- en buitenland zoals ambassades en consulaten, de regionale

hubs, Consumer Technology Association (CTA), RVO, verschillende ministe-

ries, corporates etc. diverse internationale missies en events georganiseerd.

' Techleap.nl heeft samen met RVO, de Ministeries van BZ, EZK en BZK en de

Blockchain Coalition een blockchain missie met 10 startups en scaleups

naar Singapore georganiseerd. Techleap.nl was betrokken bij de werving

en selectie, de samenstelling van het inhoudelijk programma en heeft het

prep-programma georganiseerd (1 0-1 5 november).

Techleap. nl
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Techleap.nl heeft bijgedragen aan de economische missie met 16 startups

en scaleups naar Slush (19-20 november) in Finland. Techleap.nl heeft

onder andere geadviseerd over het inhoudelijk programma, meegewerkt

aan de werving en selectie en Techleap.nl heeft de communicatie voor en

tijdens het event gecoordineerd.

Bij CES Unveiled ('17 oktober) was Techleap.nl strategisch partner. Vanuit

deze rol heeft Techleap.nl het Ministerie vanEZKgeadviseerd over de

programmering en mogelijke sprekers. Daarnaast heeft Techleap.nl voor

de 50 geselecteerde Nederlandse CES-deelnemers een ontbijtsessie

georganiseerd over 'How to hack CES Unveiled and CES2020 program

update' en media-aandacht voor deze groep gegenereerd, onder andere

bij Business lnsider.

Voor CES Las Vegas (6-10 januari 2020) was Techleap.nl verantwoordelijk

voor de werving en selectie van de 50 Nederlandse startups en scaleups,

inclusief het organiseren van het prep-programma voor de deelnemende

bedrijven. Hierbij heeft Techleap.nl de regionale innovatiehubs intensief

betrokken. Ook heeft Techleap.nl geadviseerd over het inhoudelijke pro-

gramma op het 'Holland Tech Square' en samen met andere partners een

internationale pr-en mediacampagne opgezet.

Om Nederlandse startups en scaleups in contact te brengen met (inter-

nationale) venture capital investeerders en deze groep voor Nederland te

interesseren heeft Techleap.nl het afgelopen half jaar meerdere investor

dinners georganiseerd. Onder andere tijdens Slush met 73 investeerders,

en een dinner voor 80 internationale investeerders en tech leaders die

deelnamen aan de PHX conferentie in september op het eiland Pampus.

Dutch Tech Netwerk: de domeinleider Markets heeft met de vijf startup

liaisons de plannen voor alle hubs met de verschillende liaisons nader

uitgewerkt.

Een volledig overzicht van alle (internationale) missies en events bevindt

zich in de bijlage.

3.7 Communicatie

Een nieuwe naam en organisatie vraagt om een nieuw logo, nieuwe website

en gehele 'brand identity'. Na een offertetra,iect heeft Techleap.nl voor het

bureau Wonderland gekozen om dit project vorm te geven.ln de ontwerpfa-

se heeft Techleap.nl bij diverse stakeholders de wensen en behoeften ten

aanzien van de nieuwe website gei'nventariseerd.

Activiteiten en resultaten
. Voor de huisstill is uiteindelijk gekozen voor een een strak, gebruiksvrien-

delijk en eigentijds ontwerp. Het ontwerp bevat elementen die Nederland

verbeelden en Techleap.nl's visie ten aanzien van groei en optimalisatie.

Het logo verbeeldt ook de 'taal van de toekomst', met de binaire lijnen met

enen en nullen als de basis van de technologie-taal.

Techleap.nl
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De website is gebruiksvriendelijker gemaakt met een simpel CMS-systeem

zodat aanpassingen gemakkelijk gemaakt kunnen worden.

Media aandacht
. Techleap.nl's missie en visie is de afgelopen maanden veelvuldig onder

de aandacht gebracht tijdens diverse media-optredens van Special Envoy

Constantijn van Oranje. Onder andere in De Wereld Draait Door, Jinek, BNN

(it's a man's world) en online video-platform 7 Ditches TV. Ook in interna-

tionale media zoals Shifted.eu (spinoff van de Financial Times) en het Ca-

nadese innovatieblog The Future Economy. CEO Nils Beers heeft meerdere

malen opgetreden in de media, onder andere in het FD, Sprout en bij BNR.

Daarnaast was directeur internationaal Katja Berkhout ook enkele malen te

gast bit BNR.

Eeing one interconnecled
dr:lta, w(r 're in a po$ition
where we can work as one
unit to pu$h lhe Netheriands
forwarcl tagether.

Itllrrl
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companies lo the right
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they can erow from the
Netherlands to beyond.
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3.8 Governmental Affairs

Het Ministerie van EZK en Techleap.nl hebben de afgelopen maanden intensief

en in verschillende projecten samengewerkt, zie hiervoor ook de alinea over

de Startupbeleidsagenda en overheid. De komende maanden zal de samen-

werking verder uitgebouwd worden met het Ministerie van EZK en andere

Ministeries, en in het bijzonder gericht zijn op onderwerpen gerelateerd aan

de domeinen Technologie, Talent, Kapitaal en Markten.

3.9 Organisatie Algemeen

Techleap.nl heeft de volgende activiteiten verricht om te kunnen functioneren

als goed werkgever aansluitend bij de ambities.

. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2020 met een permanent CRM

systeem gestart worden. Tot die tijd werkt Techleap.nl met een tijdelijke

online-oplossing.
. Om Techleap.nl fysiek dichter bij het Haagse te brengen en de drempel te

verlagen om buiten overheidsgebouwen en in de startup omgeving af te

spreken, maakt Techleap.nl sinds oktober gebruik van een Haagse neven-

vestiging bij The Hague Tech. Meerdere teamleden van Techleap.nl gebrui-

ken deze vestiging met enige regelmaat voor afspraken.
. Er is een inkoopbeleid en een inkoopadministratie opgezet, samen met een

advocaat gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Alle medewerkers

van Techleap.nl hebben in september een workshop over aanbesteding en

inkoop gekregen.
. Er zijn samen met advocatenkantoor Baker McKenzie een standaard ar-

beidscontract opgesteld dat gebruikt wordt voor het contracteren van de

medewerkers van Techleap.nl. De arbeidsvoorwaarden zijn verder uitgewerkt

in een Culture Book. Hierin zijn o.a. regelingen zijn opgenomen met betrek-

king tot het gebruik van eigen telefoon/laptop en bepalingen over integriteit
gebaseerd op het integriteitsbeleid van de Rijksoverheid.

. De salarisadministratie is ingericht bij Tentoo.

. ln het kader van Wet Verbetering Poortwachter is Techleap.nl aangesloten

bij ArboButler, ln december is een risico-inventarisatie en evaluatie uitge-

voerd. De aanbevelingen worden momenteel geimplementeerd.
. De dekkingen van de verzekeringen van de bedrijfsaansprakelilkheid en

bestuurders en commissarissen zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Daarnaast is er een zakenreisverzekering, beroepsaansprakelijkheids-

verzekering, verzuimverzekering, evenementenverzekering en een rechts-

bijstandverzekering afgesloten.
. Er is een AVG-beleid opgesteld. Tevens is de website van Techleap.nl voor-

zien van een cookie disclaimer en privacy notice. Speciale zorg is uitgegaan

naar onze online beschikbare databases. Hiervoor is advies ingewonnen

bij Baker McKenzie en zijn daarvoor de benodigde documenten opgesteld.

Techleap.nl
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Unbound Londen - 17 juli 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Rol Techleap.nl

Event

Fireside chat Special Envoy met Yossi Vardi

lnterview met Shifted.EU, een spin off van de FinancialTimes (publicatie sept.2019)

Relaties versterken met stakeholders in Londense ecosysteem

Relaties met internationale media onderhouden

Stanups, investeerders en ecosysteembouwers

Deelname aan event

The Myth of Tame - pre PHX dinner Amsterdam - 24 september 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Partner

Aantal deelnemers

Rol Techleap.nl

Event

Gecureerde, invite only bijeenkomst (diner) voorafgaand aan de PHX conferentie

Matchmaking

Ecosysteem versterken

lnternationale Investeerders aantrekken en verbinden aan Nederland

Startups en scaleups, investeerders, thoughtleaders

    (PHX)

80 genodigden

Leidend / sprekersrol Special Envoy

PHX Amsterdam - 25 september 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Partners

Aantal deelnemers

Rol Techleap.nl

Event

Unconference op eiland Pampus bij Amsterdam

(lnternationaal) ecosysteem versterken

High level discussie stimuleren over onderwerpen als emerging tech en'tech for good'

Startups en scaleups, investeerders, ecosysteemspelers, corporates, overheid,
wetenschappers en (internationale) thought leaders in tech

Gemeente Amsterdam,APG,ABN Amro, Novel-T, Nxchange,    (pHX)

350 genodigden

Organiserend,/ leidend
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X-prize Visionary 2019 Los Angeles - 4 & 5 oktober 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Partners

Rol Techleap.nl

Event

Relaties leggen met investeerders, wetenschappers, ondernemers uit het
X-prize ecosysteem

Verkennende gesprekken gevoerd met X-prize organisatie over ondersteuning
van het Kickstart.Al initiatief

lnternationale top ondernemers, wetenschappers en investeerders rond
maatschappelijke thema's

Kickstart.Al partners: Ahold, KLM, NS, lNG, Philips,en X-Prize

Deelname aan het event

lntroductie programma Startup Liaisons 15 t/m 18 oktober 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Aantal deelnemers

Rol Techleap.nl

Event

lntroductie-programma Startup Liaisons uit Priohubs

Startup Liasons uit Priohubs introduceren in het Nederlandse tech ecosysteem,
inclusief regionale hubs

Bezoek aan CES Unveiled

Startup Liasons (SLO's), hubpartners

6

Organiserend,/ leidend

GES Unveiled Amsterdam - 17 oktober 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Partners

Aantal deelnemers

Rol Techleap.nl

Event

Deelnemers missie CE52020 Las Vegas bekendmaken, media-aandacht genereren,
nieuwe branding lanceren, Special Envoy moderator panel, organisatie ontbijtsessie.

Min EZK, CTA, startups en scaleups, investeerders, overheid en ministeries.

Min EZK, CTA, Min BZ, RVO.

1.500

Partner

Techleap. nl
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Parijs - 19 november 2019Fortune Global Forum

lnhoud

Doel

Doelgroep

Rol Techleap.nl

Event

Paneloptreden Special Envoy

Nederlandse techoplossingen onder de aandacht brengen bij aanwezige corporates
(oa Samsung) en andere tech organisaties (CTA)

Relaties met Forbes onderhouden

lnternationale tech bedrijven, media en overheden

Deelname

Singapore Missie Singapore - 5 t/m 10 november 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Partners

Aantal deelnemers

Rol Techleap.nl

Missie

Optimaliseren internationaliseringskansen richting Azi6

Bijdrage aan werving en selectie

Organisatie prep-programma

NLstartups en scaleups

RVO, Min BZlDlO, Blockchain coalition, Min EZK en Min BZK

10 blockchain startups en scaleups

Organiserend,/ leidend

pre-Slush dinner - Brilliant Minds Helsinki - 20 november 2019

lnhoud

Doel

Doelgroep

Partners

Aantal deelnemers

Diner

Verbinden van Nederlandse ondernemers uit Slush missie en investeerders en andere
relevante internationale netwerken en contacten

Europese en Amerikaanse tech leaders en Nederlandse ondernemers en VC's

   (PHX)

73 aanwezigen

Leidend

Techleap.nl
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Slush Missie Helsinki - 20t/m 23 november 2019

lnhoud

Doel

Partners

Aantal deelnemers

Rol Techleap.nl

Missie

lnternationalisering startups en scaleups

Adviseren over programma van de missie

Werving en selectie startups en scaleups

PR genereren ,/ co6rdineren en opzetten communicatie en pr-campagne

RVO, Ministerie van BZIDlO

16 startups en scaleups

Organiserend / leidend

Las Vegas - 5 t,/m 10 januari 2020CES2020 Las Vegas

lnhoud

Doel

Doelgroep

Partners

Aantal deelnemers

Rol Techleap.nl

Event

lnternationalisatie NL startups en scaleups

Media-aandacht generen

Verantwoordelijk voor werving en selectie startups en organisatie prep-program

Bezoekers CE52020, corporates, investeerders, internationale en nationale media

Min BZlDlO, Min EZK, RVO, Handelsroute, Startup Amsterdam, Amsterdam Trade &
lnnovate, Utrechtlnc, Startup Utrecht, Utrecht Economic Board, Founded in Groningen,
Friesland lPF, Brainport Eindhoven, Hightech XL, KPN Ventures, Venture Rock, Briegel,
Novel-l Up Rotterdam, Rotterdam Partners

50 startups en scaleups

Organiserend,/ leidend

Techleap.nl
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Begroting & Realisatie 2019 Techleap.nl 

Onderzoek 

FTE 

Inhuur 

Finder onderhoud, uitbereiding & abonnement (Science+Startup) 

Data verzameling en inkoop Rankings lidmaatschap (Genome, e.a.) 

Onderzoek met derden 

Advies 

FTE 

Inhuur 

Accountmanagement 

FTE 

Inhuur 

Pro1ect management / Events 

FTE 

Inhuur 

Internationale beurs deelnames(incl voorbereiding) 

(Internationale) netwerk events (CES Unveiled, lnvestor Diners, etc) 

Opzet en beheer DutchTech global network (branding, diners, etc) 

Hosting & matchmaking buitenlandse investeerders & inkomende bezoeken 

Ecosysteem Masterclasses 

programmering voor Scale-ups Access module 

overige project- en eventkosten 

Communicatie 

FTE 

Inhuur 

Website ontwikkeling en onderhoud 

Rebranding , huisstijl, nieuw logo etc 

Advertenties, social media tools. software 

Governmental affairs 

FTE 

Inhuur 

Organisatie Algemeen 

FTE 

Inhuur 

Envoy & MT 

ICT 2000 per mederwerker p/j (Alleen in dienst) 

Huisvesting Adam €4500 per medewerker p/j 

Lokatie Den Haag 

Software licenties 252 per medewerker p/j 

Reis- en verblijfskosten 

Training en onkosten 3000 per medewerker p/j 

Kantoorkosten, catering, zaalhuur 

Accountant en legal kosten en advies 

Verzekeringen 

Opstartkosten Jaar 1 Stelpost 15% 

Expertise 
Centrum 

Access 

Begroot 

Totaal Expertise 
centrum 

Access Totaal 

Wfi-M+M-.WJM+HNRJH._.Niiii·I 

120.000 

50.000 

75.000 

25.000 

180.000 

120.000 

50.000 

75.000 

25.000 

180.000 

47.364 

10.134 

8.773 

90.919 

47.364 

10.134 

8.773 

90.919 

Mfi+HNMM+IW%M+i•• MiiéH Mill@ w,fi'ftfl 

55.000 165.000 220.000 54.490 27.346 81.836 

Mii-i•i•I Wifitf•N,fi:itii WiiNJMHHI Wfü!•tH 

120.000 

50.000 

150.000 

100.000 

25.000 

50.000 

108.123 108.123 

60.000 180.000 

25.000 75.000 

75.000 225.000 

100.000 

25.000 

50.000 

75.000 75.000 

245.590 20.183 265.773 

7.638 7.638 

107.088 107.088 

15.576 15,576 

MtM•M·• �MtM•M•I N!FIM·•---Nihllm• 

120.000 120.000 83.022 83.022 

100.000 100.000 66.378 66.378 

50.000 50.000 

50.000 50.000 

NtM•i1111_.Mli-i•l1111 __ _ 

120.000 145.000 

M �M
190.750 54.500 243.277 55.922 55.922 

240.000 120.000 360.000 133.524 133.524 

 0   

6.500 6.500 

61.875 61.875 48.960 48.960 

20.000 20.000 5.823 5.823 

3.465 3.465 5.907 5.907 

100.000 100.000 39.771 39.771 

41.250 41.250 2.435 2.435 

10.000 10.000 5.087 5.087 

15.000 15.000 20.435 20.435 

20.000 20.000 

MhtaNMit½iMi+i#IMffMI._.Mi-iM! 
Eerste paar maanden alleen ZZP, hogere ICT,software/kantoorinrichting,etc 363.5 76 102.525 465.673 55.906 55.906 

Totaal  
s NV 
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Wet Normering Topinkomens 
Techleap.nl 2019 

Functiegegevens 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 

Dienstbetrekking? 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn 

Bezoldiging 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 

Bezoldiging 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

t'lf:--f .. �, -� .. -· , ... �u-:.,..--:-....... �,r-
:Jils ����t·I;? �;�; \ 
;· : �� --;·- � � ·./ ·, :-... 1 :- • 

CEO 

01.01 - 31.12.2019 

N.v.t.

Nee,ZZP 

 

,  

€194.000,00 

N.v.t.

 

N.v.t.

N.v.t.

Vanaf 1 januari 2020 is Myrthe Hooijmans toegetreden tot het MT als 
Director Governmental Affairs. 

Special Envoy Constantijn van Oranje is als adviseur aan Techleap.nl 
verbonden. hij maakt geen deel uit van het bestuur van de organisatie. 
In dit verband bestaat er formeel geen WNT rapportageverplichting 
over zijn bezoldiging. Desondanks hecht Techleap.nl eraan te melden 
dat deze bezoldiging binnen de kaders van de WNT valt. 

De Raad van Toezicht is eind 2019 geïnstalleerd, bezoldiging zal plaats
vinden vanaf 2020, in de vorm van vacatiegelden. 
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CFO/COO 

01.01 - 31.12.2019 
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€194.000,00 

N.v.t.
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Techleap.nl 

Verantwoording 2e Halfjaar 2019 

31 
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