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• Het idee is om een convenant te sluiten tussen de ecosysteempartijen 
vertegenwoordigd door de innovatiehubs, en de overheid, vertegenwoordigd 
door EZ. 

• In het convenant worden afspraken gemaakt over de werkwijze en 
organisatie. EZ zal dan door een subsidie zijn (50%) bijdrage leveren aan de 
financiering. Op die manier staat het meer op afstand en wordt ook de envoy 
niet direct betaald door de overheid. 

• Enkele kopstukken van de Nederlandse startup scène hebben voorgesteld 
samen een groep van Dutch Founders te vormen die actief bij StartupDelta 
betrokken kan zijn. Dit idee steunen we.  

• Het is een goed idee om z.s.m. contact te hebben tussen de innovatiehubs, 
vertegenwoordigd door , en Constantijn. Dan kan gezamenlijk 
gewerkt worden aan verdere opzet organisatie en bemensing kernteam, om 
ook de overgang na 1 juli zo voorspoedig mogelijk te laten zijn.  

 
Voorziene vervolgstappen 
1. Constantijn van Oranje en  als vertegenwoordiger vanuit de 

innovatiehubs hebben zsm contact om de vervolgstappen met elkaar door te 
spreken en vast te stellen. 

2. De innovatiehubs komen gezamenlijk tot een samenwerkingsovereenkomst en 
penvoerderschap waarmee zij als convenantpartij op kunnen treden; 

3. Elke innovatiehub stelt een vertegenwoordiger aan voor de eigen hub die deel 
zal nemen in het innovatiehub overleg.  

4. De innovatiehubs wijzen een hub aan die zorg zal dragen voor huisvesting en 
ondersteuning van het kernteam. Deze hub doet daarvoor een concreet 
voorstel; 

5. EZ stelt samen met een vertegenwoordiger vanuit de innovatiehubs en de 
envoy een convenant op als basis voor de samenwerking; 

6. De envoy en de innovatiehubs doen op basis van profielen voorstellen voor 
bemensing van het kernteam. De envoy zal samen met een 
vertegenwoordiger van de innovatiehubs  het kernteam 
samenstellen.  

7. De envoy doet samen met het kernteam, EZ en de innovatiehubs een voorstel 
het ambassadeursnetwerk. De envoy zal beoogde ambassadeurs benaderen;  

8. Het kernteam stelt samen met de envoy een concrete actie agenda en 
begroting op. De actie agenda wordt getoetst bij het innovatiehub overleg en 
het ambassadeursnetwerk,  

9. De actie agenda en begroting worden als subsidieverzoek bij EZ ingediend; 
 
Toelichting 
Visie StartupDelta 2020 
Concurrentie- en innovatiepositie van Nederland versterken door hier het beste 
ecosysteem in Europa te maken waar bedrijven ontstaan, starten en 
wereldspelers worden.  
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Missie 
Het initiëren, verbinden en opschalen van de belangrijkste startup en scale up 
initiatieven in Nederland tot een sterk netwerk en onderliggend ecosysteem. Waar 
nodig publiek-private partijen bijstaan om optimale condities voor 
ondernemerschap te creëren.  
  
Vormgeving 
1. WJZ geeft aan dat een PPS constructie met als basis een convenant tussen de 

ecosysteem partijen (Constantijn noemde dit constituenties), 
vertegenwoordigd door de innovatiehubs, en de overheid (EZ); 

2. Betrokkenheid vanuit alle ecosysteem partijen, startups, corporates, 
investeerders, kennisinstellingen en overheden. Dit deels door aansprekende 
vertegenwoordigers van deze partijen in een ambassadeursnetwerk, deels 
door participatie in de uitvoering van de actielijnen; 

3. De ecosysteempartijen stellen een penvoerder aan voor het convenant. De 
penvoerder van de convenantspartijen is bij voorkeur een non-profit instelling 
(niet een decentrale overheid)/ onderwijsinstelling. 

4. Een gezamenlijk actie agenda en uitvoering door teams waarin alle relevante 
spelers vertegenwoordigd zijn (dus ook overheden indien het beleid raakt); 

5. Een vast kernteam waarbij de medewerkers op specifieke kwaliteiten 
geselecteerd zijn; 

6. Het kernteam en de envoy coördineren samen de uitvoering van de actie 
agenda; 

7. Een envoy die als boegbeeld in binnen en buitenland partijen kan verbinden 
en inspireren; 

8. Financiering van de exploitatiekosten van het kernteam voor 50% door EZ en 
voor 50% door de convenantspartijen (innovatiehubs en eventuele private 
partijen).  

 
Governance 
• In het convenant worden de belangrijkste afspraken rond financiering en 

verantwoordelijkheid van de diverse convenant partners vastgelegd; 
• Het kernteam is samen met de envoy verantwoordelijk voor het opstellen en 

de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde actie agenda; 
• Het innovatie hub overleg adviseert als belangrijkste convenantpartner over 

de actie agenda en doet mee in de uitvoering. Het kernteam doet zo min 
mogelijk zelf. 

• In het ambassadeursnetwerk zitten vertegenwoordigers van alle 
ecosysteempartijen zij adviseren over de actie agenda en draagt bij in de 
uitvoering; 

• De envoy is voorzitter van het ambassadeursnetwerk en onderdeel van het 
kernteam; 
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Benoeming en bezoldiging envoy 
Het blijkt niet mogelijk om de envoy officieel door de Minister van EZ te laten 
benoemen wel kan hij hem aankondigen net als bij Mevrouw Kroes. De beste optie 
lijkt financiering van de activiteiten van de envoy door de convenantpartners. 
Hiertoe zouden dan bepalingen in een convenant dienen te worden opgenomen, 
namelijk dat er geld voor deze rol beschikbaar wordt gesteld door een aantal, 
nader te noemen partijen. Het is van belang de benoeming, positionering en de 
wijze/hoogte van bezoldiging af te stemmen met de envoy en AZ. 
 
Financiering StartupDelta 
De bijdrage van EZ aan de Startupdelta bestaat uit de volgende elementen: 
• Financiële bijdrage van 50% van de (exploitatie)kosten van het kernteam, 

inclusief de bezoldiging van de envoy; 
• In-kind bijdrage van 2 fte (ambtenaren van B&I en RVO); 
 
WJZ is van mening dat een financiële bijdrage van EZ aan StartupDelta2020 via 
een subsidie zou dienen te geschieden. Subsidieverstrekking dient onder meer 
plaats te vinden met inachtneming van de staatssteunregels. De activiteiten van 
StartupDelta2020 zijn vooralsnog onvoldoende uitgewerkt om te kunnen 
beoordelen bij welke van de activiteiten van StartupDelta2020 er mogelijk sprake 
is van staatssteun. Een beoordeling hierop zal dus ad hoc plaatsvinden, waarbij 
gekeken zal worden hoe eventuele staatssteun geoorloofd verstrekt kan worden. 
WJZ adviseert daarom ook om elke 18 maanden een nieuwe subsidieaanvraag 
(met begroting en activiteitenplan) te laten indienen. 
Het is de bedoeling dat 2 ambtenaren ten behoeve van StartupDelta2020 zullen 
gaan werken. Hier is van belang om op te merken dat het niet mogelijk is, in 
verband met belangenverstrengeling, om ambtenaren te detacheren bij 
StartupDelta2020. Wel kan (in een convenant) afgesproken worden dat de 
standplaats van deze ambtenaren het kantoor van StartupDelta2020 wordt. De 
ambtenaren blijven onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen. 
 
Uitvoering  
Agenda 
Een concrete actie agenda zal door het kernteam en de envoy in overleg met de 
relevante spelers -waaronder betrokken overheden- opgesteld worden. 
Speerpunten zijn: 
• Relevante netwerken versterken, verbindingen leggen en verdiepen, best 

practices delen, leren van elkaar en landelijk uitrollen; 
• Barrières identificeren en wegnemen, denk hierbij aan onderwerpen als 

financiering –bv meer regio overstijgend samenwerken in fondsen en grotere 
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fondsen- ; toegang tot klanten/markten verbeteren -bv onderwerpen als 
corporate en government launchpad en internationalisering- ; talent -bv visa, 
ondernemerschaponderwijs, mentoren en coaching; 

• Profilering: portaal, missies, events, metrics 
 
De actielijnen zullen een combinatie zijn van profilerings- en informerende  
activiteiten, uitrol van best practices en leren van elkaar en oppakken van 
knelpunten met elkaar of samen met de betrokken overheden. Uitganspunt bij alle 
activiteiten is dat StartupDelta2020 zo min mogelijk zelf doet maar vooral andere 
versterkt, faciliteert en samenwerking stimuleert. 
 
Rol kernteam 
De verschillende personen in het kernteam hebben elk een eigen 
verantwoordelijkheid op een hoofdthema van de actie agenda. Zoals talent, 
communicatie, netwerken of financiering. Het kernteam gezamenlijk met de envoy 
coördineert alle activiteiten, ziet toe op uitvoering van de actie agenda en 
stimuleert gezamenlijke initiatieven. De uitwerking en uitvoering wordt gedaan in 
teams waarin alle relevante ecosysteem partijen betrokken zijn. Elk kernteamlid is 
verantwoordelijk voor het onderhouden van goede contacten met zijn of haar 
‘deel’ van het veld. Bijvoorbeeld de persoon die talent in zijn/haar portefeuille 
heeft onderhoud nauwe contacten met de universiteiten, kennisinstellingen, 
incubators en dergelijke.  
 
Rol envoy 
De envoy is de voorzitter van het amabssadeursnetwerk. Hij biedt toegang tot en 
verbind relevante stakeholders. Hij is samen met het kernteam verantwoordelijk 
voor het uitzetten van de strategie en het opstellen van de actie agenda. Hij is het 
gezicht van StartupDelta2020 zowel binnen Nederland als richting internationale 
partijen. 
 
Rol innovatie hub overleg 
De innovatiehubs zijn de belangrijkste convenant partners. Zij zorgen voor een 
goede vertegenwoordiging vanuit en betrokkenheid van hun lokale/regionale 
ecosysteem. Zij dragen gezamenlijk bij aan de uitvoeringskosten van het 
kernteam en de envoy.  
Zij denken mee in het opstellen van de actie agenda. Zij dragen leden voor het 
kernteam voor en krijgen ook een vertegenwoordiger in het 
amabssadeursnetwerk.  
 
Rol Dutch Founders 
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Om StartupDelta het brand van de startupgemeenschap te laten zijn is het ook 
belangrijk om te werken met een groep van invloedrijke Dutch Founders. 
Hierover hebben we al gesproken met  en we denken dan aan 
mannen als  en  Dit moet 
een groep zijn die één keer in de twee maanden bijeen te komen en dan ook aan 
concrete projecten te werken. Het verschilt hiermee van de circle of influencers. 
Iemand uit deze groep kan ook deelnemen in het ambassadeursnetwerk, naast 
mensen als  vermeend (als ) en  (als 

). 
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Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
U neemt per 1 juli as. zitting in het bestuur van de stichting DutchStarthub ten 
behoeve van StartupDelta2020 gedurende de periode van de aanstelling van dhr. 
Constantijn van Oranje-Nassau als special envoy van StartupDelta2020.  

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota. 

Kernpunten 
• DutchStartHub is de juridische entiteit waarlangs StartupDelta2020 wordt

vormgegeven. 
• In het bestuur wordt plaatsgenomen om invulling te geven aan de

ministeriële verantwoordelijkheid voor de special envoy.

Paraaf akkoord 30/28/6/16 
 

 

Paraaf Paraaf 

Medeparaaf  akkoord 30/28/6/16 
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Toelichting 
Toelichting op het verzoek voor uw aanstelling in het bestuur van DutchStartHub 
De organisatie van StartupDelta2020 zal conform de brief d.d. 24 mei 2016 van 
de Minister van EZ aan de Minister-President bestaan uit de special envoy, een 
platform en een stichting.  
• StartupDelta2020 is het platform van en voor het startup ecosysteem zoals 

de innovatiehubs en startup founders. De stichting DutchStartHub is de 
juridische entiteit waarlangs StartupDelta2020 vormgegeven wordt. De 
stichting heeft goedkeuringsrecht heeft over de StartupDelta2020 agenda, 
begroting en jaarverslag.  

• De special envoy is het boegbeeld van StartupDelta2020 en wordt aangesteld 
door de stichting. 

 
Dhr. Constantijn van Oranje-Nassau is aangesteld als special envoy van 
StartupDelta2020 voor de duur van 1,5 jaar met een mogelijkheid tot verlenging     
met 1,5 jaar.  Dhr. Constantijn van Oranje-Nassau valt onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Om invulling te geven aan deze ministeriële 
verantwoordelijkheid voor de special envoy neemt u plaats in het bestuur van de 
stichting.  
 
Met uw zitting in het stichtingsbestuur wordt een uitzondering gemaakt op het 
stichtingenkader van de Rijksoverheid, welke aangeeft dat het in principe niet is 
toegestaan om als ambtenaar plaats te nemen in het bestuur van een stichting 
(nee, tenzij). Ambtenaren in het bestuur kan namelijk leiden tot (de schijn van) 
dubbele loyaliteiten bij de betreffende ambtenaar. Indien hier toch de voorkeur 
naar uit gaat, vereist dit een bijzondere argumentatie. In dit geval is dit 
overeengekomen met AZ om voldoende invulling te kunnen geven aan de 
ministeriële verantwoordelijkheid voor de special envoy. 
 
Ook voor ambtenaren van EZ en OCW die werkzaam zullen zijn voor de stichting 
betekent, dat dit kan leiden tot (de schijn van) dubbele loyaliteiten jegens resp. 
EZ en OWC en de stichting. Geadviseerd wordt hieraan aandacht te laten 
besteden door de leidinggevenden van de betreffende medewerkers in de P-
gesprekken.  
 
Hoewel u plaatsneemt in het bestuur van een bestaande, niet aan de overheid 
gelieerde stichting, kan dit door derden toch beschouwd als een zgn. cosmetische 
constructie om het te doen lijken dat EZ niet is betrokken bij het (doen) oprichten 
van een stichting. Dit kan op gespannen voet staan met de bepalingen van de 
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Comptabiliteitswet en het stichtingenkader. Wij achten dit aspect voldoende 
verdedigbaar. 
 
De stichting DutchStartHub zal naar verwachting een subsidieaanvraag indienen 
bij EZ. In verband met de mogelijkheid van (de schijn van) 
belangenverstrengeling adviseer ik u niet of zo min mogelijk betrokken te zijn bij 
de afhandeling hiervan. In de praktijk zal dit ook niet of nauwelijks het geval zijn, 
daar naar verwachting de gevraagde subsidie niet het bedrag van €1 mln. zal 
overschrijden.  
 
Indien uw arbeidsrelatie eindigt gedurende de aanstellingsperiode van de special 
envoy dhr. Constantijn van Oranje-Nassau, zult u worden verzocht terug te treden 
uit het stichtingsbestuur. 
 
 
Achtergrondinformatie over de Stichting DutchStarthub 
Stichting DutchStartHub is opgericht in december 2014 door , 

 en . De stichting heeft ten doel het opzetten en 
beheren van een informatiebron voor binnenlandse en buitenlandse ondernemers 
over het Nederlandse startup ecosysteem, en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtsstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord. De stichting heeft  een TRIODOS bankrekening, 
maar er zijn geen betalingen/inkomsten geweest. 
 
Binnen StartupDelta2020 fungeert  de stichting op de achtergrond. De stichting 
heeft het goedkeuringsrecht over de StartupDelta2020 agenda, begroting en 
jaarverslag. Naast worden in het bestuur gevraagd: 
• Joep Brouwers, vice-directeur Brainport; vertegenwoordiger innovatiehubs op 

voordracht van de innovatiehubs. Joep Brouwers heeft toegezegd in het 
bestuur te willen plaatsnemen, maar wacht nog op akkoord van alle 
innovatiehubs die hij vertegenwoordigt.  

• Kees Koolen, voormalig CEO van booking.com, nu voorzitter van de Raad van 
Bestuur Agri Brasil en stichtend vennoot EQT Ventures; vertegenwoordiger 
startups en scale ups (Koolen zal na jouw instemming nog benaderd moeten 
worden). Kees Koolen heeft toegezegd in het bestuur te willen plaatsnemen. 

De huidige bestuursleden zullen terugtreden wanneer de nieuwe bestuursleden 
worden aangesteld. 
 
 

10.2.e
10.2.e 10.2.e
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Aanleiding 
StartupDelta2020 is een platform van en voor de startup gemeenschap. De 
stichting DutchStartHub is de juridische entiteit waarlangs StartupDelta 2020 
wordt ingericht. Ministerie EZ sluit een overeenkomst met deze stichting. U wordt 
gevraagd de overeenkomst te tekenen namens EZ.  

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota en de overeenkomst ondertekenen. 

Kernpunten 
• StartupDelta2020 is aangekondigd in de kamerbrief Startup2020 van 24

mei 2016. De heer Constantijn van Oranje is Special Envoy voor de duur
van 18 maanden met de optie tot verlening met nog eens 18 maanden.

• De stichting DutchStartHub is de juridische entiteit waarlangs
StartupDelta2020 wordt ingericht.
De stichting zal de Special Envoy aanstellen door middel van een
overeenkomst van opdracht, hem een vergoeding betalen en de overige

Digitaal akkoord 8/7/16 
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kosten dragen voor van de inschakeling van de personen die deel zullen 
uitmaken van het team van de Special Envoy en de overige uit te voeren 
taken.  
Het bestuur van de stichting bestaat uit een vertegenwoordiging van de 
regionale innovatiehubs en een startup founder. Daarnaast neemt een  
vertegenwoordiger van ministerie EZ zitting in het bestuur voor de 
benoemingsperiode van de Special Envoy, waarmee invulling wordt geven 
aan de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Special Envoy. Dit is in 
afstemming met ministerie AZ vastgelegd in een brief van MEZ aan MP, 
d.d. 24 mei 2016. Bertholt Leeftink zal deze rol op zich nemen. 
De stichting zal een subsidieverzoek indienen bij ministerie EZ.  

• Ministerie EZ sluit een overeenkomst met de stichting waarin afspraken 
worden gemaakt over het samenstellen van het team en het op de hoogte 
houden van MEZ door de Special Envoy over de (voortgang) van de 
activiteiten ten behoeve van StartupDelta.  

• Het advies van WJZ is, dat u de overeenkomst tekent namens EZ. Bertholt 
Leeftink kan deze overeenkomst niet tekenen aangezien hij in het bestuur 
van de stichting zit. Joep Brouwer en Kees Koolen zullen namens de 
stichting tekenen. 
 

Toelichting 
StartupDelta2020 en stichting DutchStartHub 
StartupDelta2020 is een platform van en voor de startup gemeenschap. Tien 
founding partners (acht innovatiehubs en de ministeries van OCW en EZ) nemen 
het initiatief. Het platform biedt de mogelijkheid aan anderen die zich in willen 
zetten voor StartupDelta2020 om als partner aan te kunnen sluiten. 
Stichting DutchStartHub is de juridische entiteit waarlangs StartupDelta2020 
wordt vormgegeven. De Special Envoy en het kernteam worden ondergebracht in 
deze stichting. De stichting heeft goedkeuringrecht op de agenda en de begroting.  
 
Ministerie EZ sluit een overeenkomst met de stichting waarin afspraken worden 
gemaakt over het samenstellen van het team en de manier waarop MEZ op de 
hoogte gehouden wordt door de Special Envoy over de (voortgang) van de 
activiteiten ten behoeve van StartupDelta. De stichting sluit een overeenkomst 
met de Special Envoy waarin afspraken worden gemaakt over de bezoldiging.  
De stichting zal op basis van de agenda en de begroting financiële bijdragen 
vragen aan de Innovatiehubs en een subsidie aan het de Staat. 
 
In het bestuur van de stichting zit een vertegenwoordiging van de regionale 
innovatiehubs, te weten Joep Brouwers (vice-directeur Brainport), een startup 
founder, te weten Kees Koolen (voorzitter van de Raad van Bestuur Agri Brasil en 
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stichtend vennoot EQT Ventures, voormalig CEO van booking.com) en voor de 
duur van de benoeming van Constantijn van Oranje als Special Envoy een 
vertegenwoordiger van de Ministerie EZ, te weten   
 
Met de DG BI in het stichtingsbestuur wordt een uitzondering gemaakt op het 
stichtingenkader van de Rijksoverheid, welke aangeeft dat het in principe niet is 
toegestaan om als ambtenaar plaats te nemen in het bestuur van een stichting 
(nee, tenzij). Ambtenaren in het bestuur kan namelijk leiden tot (de schijn van) 
dubbele loyaliteiten bij de betreffende ambtenaar. Indien hier toch de voorkeur 
naar uit gaat, vereist dit een bijzondere argumentatie. In dit geval is dit 
overeengekomen met AZ om voldoende invulling te kunnen geven aan de 
ministeriële verantwoordelijkheid voor de special envoy. 
 
Ondertekenen van de overeenkomst stichting en EZ 
Zoals aangegeven, sluit ministerie EZ een overeenkomst met de stichting. Het 
advies van WJZ is om deze overeenkomst te laten tekenen door de SG. Vandaar 
de vraag aan u om de overeenkomst te tekenen namens EZ. 
 
 

5.1.2.e
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Omschrijving Voortgangsgesprek StartupDelta2020 

Vergaderdatum en -tijd 13 december 2016 
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Aanwezig: Constantijn van Oranje,  minister 
Kamp,  

1. Voortgang StartupDelta 2020 in eerste halfjaar
Gesprek vindt plaats conform afspraak in samenwerkingsovereenkomst. 
Constantijn schetst de voortgang. StartupDelta staat goed op de rails. Bemensing 
verdient aandacht, o.a. op gebied communicatie. EZ verkent met directie 
communicatie en AZ de inzet van iemand uit de communicatiepool. Als er 
kandidaten zijn, dan zal StartupDelta nauw bij selectie worden betrokken. Voor de 
korte termijn zoekt StartupDelta naar tijdelijke ondersteuning.   

2. Publiek private samenwerking
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Constantijn meldt de samenwerking met private partijen die kenmerkend is voor 
de nieuwe periode StartupDelta. Bijdrage wordt primair via in-kind bijdrage aan 
projecten geleverd. Recent heeft Cisco bijdrage voor projecten aan CES 
toegezegd.  
  
3. Toekomst StartupDelta na 2017. 
Benoeming van Constantijn vanuit de stichting loopt tot 2017 met mogelijkheid 
van verlenging. Minister geeft aan dat zijn opvolger een eventuele verlenging zal 
regelen. 
Over de situatie na 3 jaar zijn in de overeenkomst geen afspraken gemaakt. 
  
4. Aandeelhouderschap ROM's 
Constantijn licht toe dat uit gesprekken met startups en ROM's aantal knelpunten 
aan het licht zijn gekomen. Aandeelhoudersinstructie biedt weinig ruimte voor 
risicobehoefte; daarnaast hebben ROM's sterk provinciale focus. Oproep is dat 
ROM’s meer vanuit de behoefte van ondernemers/startups gaan werken.  
Minister wijst op de brief over de nog op te richten NFOI (soort national 
promotional bank) die hij rond 23 december aan de Tweede Kamer stuurt. Hij 
betitelt de NFOI als super ROM. Hij steunt de gedachte om meer vanuit de 
ondernemers te redeneren en zegt toe om in de Kamerbrief een korte passage op 
te nemen wat de NFOI voor startups gaat betekenen.  
  
5. Overige financiële/fiscale instrumenten  
Minister informeert over gebruikelijkloonregeling en de co-investeringsfaciliteit. 
Constantijn wijst op de brief die StartupDelta aan Kamerlid Duisenberg heeft 
gestuurd over het meenemen van het belang voor startups in de wijziging van de 
vermogensrendementsheffing. Stas Wiebes is destijds geïnformeerd over het 
voorstel van StartupDelta.  
  
6. Missie Las Vegas en Silicon Valley januari 2017 
Minister geeft aan dat het programma op zijn verzoek nog wordt aangepast. Dat 
heeft o.a. consequenties voor aanwezigheid van minister bij het investors-dinner 
van de NFIA in San Francisco. Constantijn denkt na over verzoek van de minister 
om in zijn plaats host van het diner te zijn. Minister nodigt Constantijn uit 
aanwezig te zijn bij zijn bezoek aan Tesla.  
  
7. StartupFest 2017 
Vanwege succes in 2016 wil StartupDelta in september 2017 opnieuw StartupFest. 
Amsterdam Capital Week is een mogelijke trekker waar het programma omheen 
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gebouwd kan worden. Over events loopt contact met sponsors Shell (Energy), 
RABO/WUR (agri/horti/biotech) en met Impactcity (Den Haag). Relatie 
topsectoren. Aankondiging tijdens bezoek aan VS. Constantijn is in gesprek over 
grote namen als spreker. Minister is zeer positief over StartupFest 2017 en is 
bereid te bekijken  of een EZ-subsidie mogelijk is (StartupDelta noemt als 
indicatie €50.000). Hij noemt een aantal Nederlandse bedrijven die fantastische 
verhalen hebben en mogelijke sprekers kunnenzijn. 
  
8. Innovatief aanbesteden 
Onderwerp heeft bijzondere interesse van Constantijn. Instrumenten zijn 
beschikbaar, maar  zouden meer op de voorhoede spelers  gericht moeten zijn. 
Minister doet suggestie om samen met StartupDelta een bijeenkomst te 
organiseren voor departementale en gemeentelijke aanbestedende organisaties 
waar voorvechters (VWS of IenM) hun ervaringen delen.  
  
Minister dankt Constantijn en  voor het gesprek.  
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Vandaag zijn er veel gesprekken gevoerd over de verlenging 
van het ambassadeurschap van Constantijn en de wijze 
waarop de verlenging naar buiten gebracht zou moeten 
worden. Vandaar nog even deze mail aan alle betrokkenen 
ter verduidelijking, ik schrijf het even staccato op:

-          Zoals eerder aangegeven vindt de minister de 
herbenoeming van Constantijn op dit moment 
eigenlijk niet wenselijk. Simpelweg omdat hij dit aan 
een nieuwe minister wil laten. Het contract van de 
startup envoy loopt nog door tot 31/12. Hij wil er dus 
ook niet actief over communiceren.

-          Vanmorgen is er aanvullend nog een gesprek 
geweest over de verlenging en heeft de minister 
aangegeven akkoord te zijn.

-          Vandaag belt de minister rond 18 uur met 
Constantijn om de verlenging te bespreken en zijn 
goedkeuring te geven.

-          Omdat de minister niet zelf actief wil 
communiceren, is het alternatief om StartUpDelta 
zelf het nieuws naar buiten te laten brengen. 
Enerzijds via een item op het NOS Journaal met 
Prins Constantijn en een Startup en anderzijds met 
een bericht op de site. (Zie hieronder een aanzet die 
ik heb gemaakt).

-          Zojuist heb ik ook contact gehad met  
 en en zijn we tot de laatste 

zin gekomen in de lead zodat de rol van 
Economische Zaken ook duidelijk is.

StartUpDelta heeft aangegeven dat zij het liever anders zien 
en dat EZ zelf het bericht naar buiten zou moeten brengen. 
Maar, gezien de reactie van de minister lijkt ons dit een 
mooie middenweg. Op deze manier krijgt de herbenoeming 
van PC ook de nodige media-aandacht.
Groeten 
-----------------------------------
Prins Constantijn blijft aan als Startup-ambassadeur
Nieuwsbericht | 13-09-2017|
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der 
Nederlanden blijft tot 1 juli 2019 aan het roer staan van 
StartupDelta2020. In de afgelopen anderhalf jaar heeft 
hij samen met het bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen veel gedaan om het ondernemen voor 
starters makkelijker te maken. Een goed Startup klimaat 
is dan ook belangrijk voor de Nederlandse 
werkgelegenheid, productiviteit en onze 
concurrentiepositie. De minister van Economische zaken, 
Henk Kamp, initiatiefnemer van Startup Delta is 
akkoord gegaan,  met deze verlenging.
 
 
Quote Constantijn:
Ik zie er naar uit om ons werk voort te zetten en om van 
Nederland een echt startupland te maken. In Nederland 
hebben we in potentie alle elementen hiervoor, ingebed in 
Europa en het mondiale innovatie systeem. We zouden 
nummer een in Europa moeten zijn.
We moeten ons nu vooral richten op aantrekken van 
buitenlands kapitaal, het over de grenzen brengen van 
Nederlandse startups en het stimuleren van doorbraak 
technologieën zoals …..
 
Startup Fest
 
Startup Delta
 
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie:
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Voor meer informatie …
 
 
Met vriendelijke groet,
 

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken
Directie Communicatie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06 
E: @minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ez
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De heer drs. M. Rutte 
Minister-President 
Minister van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 
2513 AA  DEN HAAG 

Datum  
Betreft Herbenoeming Prins Constantijn van Oranje-Nassau als 

special envoy StartupDelta 
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Geachte heer Rutte, 

Op 31 december a.s. loopt de huidige benoemingstermijn van Constantijn van 
Oranje-Nassau als special envoy StartupDelta af. In de afspraken uit 2016 (brief 
van 24 mei 2016) is vastgelegd dat verlenging van de benoemingstermijn 
mogelijk is met nog een periode van anderhalf jaar. In verband met een soepele 
overgang naar een nieuwe periode van StartupDelta heeft de toenmalige minister 
van Economische Zaken op 13 september jl. Constantijn van Oranje-Nassau 
gevraagd of hij bereid is om ook voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 
30 juni 2019 als special envoy het aanspreekpunt, de ambassadeur en de 
aanjager te willen zijn voor versterking van het ecosysteem voor startups en 
scale-ups. Constantijn van Oranje-Nassau heeft daarop positief gereageerd. 
Vervolgens zijn er met hem gesprekken gevoerd over de randvoorwaarden.  
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Deze brief legt een aantal formaliteiten vast met betrekking tot de voortzetting 
van de ministeriële verantwoordelijkheid voor Constantijn van Oranje-Nassau als 
special envoy en bouwt voort op eerder gemaakte afspraken.  
 
Aard van de werkzaamheden 
De werkzaamheden van de special envoy StartupDelta zijn gericht op het 
nationaal en internationaal verbinden, inspireren en aanzetten tot veranderingen 
die het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem versterken. Deze rol sluit aan 
op de ambities zoals geformuleerd in bovengenoemde brief StartupDelta 2020 van 
24 mei 2016. 
 
Het takenpakket omvat: 
• Kansen en knelpunten signaleren en onder de aandacht brengen van relevante 

publieke en private partijen in het ecosysteem; 
• Kansen die Nederland biedt als startupland in het buitenland actief onder de 

aandacht brengen;  
• Goede voorbeelden en ervaringen uit het buitenland onder de aandacht 

brengen van Nederlandse partijen;  
• Versterking van het internationale netwerk en ondersteuning van 

internationalisering van Nederlandse startups en scale-ups via deelname aan 
evenementen, beurzen en missies.  

De wijze waarop de special envoy deze taken zal vervullen, zoals via gesprekken, 
bijeenkomsten met startups, investeerders en kennisinstellingen, hangt van 
hemzelf af. Het uitgangspunt is dat de special envoy zich terughoudend zal 
opstellen op politiek-beleidsmatige onderwerpen. Daarover is afgesproken dat de 
betreffende departementen contactpersonen beschikbaar stellen en dat het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat daar altijd bij betrokken wordt. 
Tevens zal hij leiding geven aan het StartupDelta-programma en het daarbij 
behorende team samenstellen en aansturen. 
 
Invulling van deze semipublieke functie  
Zoals ook voor de eerste periode van Constantijn van Oranje-Nassau als special 
envoy is afgesproken, zijn de positie, werkzaamheden en bezoldiging van de 
special envoy vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten.  
 
De samenwerking tussen de partners in het ecosysteem is juridisch vastgelegd in 
overeenkomsten met de Stichting DutchStartHub (hierna: de Stichting). Het 
bestuur van de Stichting heeft goedkeuringsrecht ten aanzien van de door de 
special envoy op te stellen agenda en budget. Het is de bedoeling dat de Stichting 
over voldoende middelen beschikt om het programma uit te voeren. De Stichting 
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ontvangt subsidie voor haar activiteiten, waarbij als voorwaarde geldt dat ook 
private bijdragen worden ingebracht. Indien dit laatste in de praktijk onvoldoende 
mogelijk blijkt, staat mijn ministerie garant voor de goede uitvoering van de rol 
van de special envoy.  
 
Daarnaast heeft de Staat der Nederlanden op 1 juli 2016 een 
samenwerkingsovereenkomst met de Stichting gesloten voor de periode 1 juli 
2016 tot en met 31 december 2020. Hierin zijn afspraken vastgelegd met 
betrekking tot het samenstellen van het team dat de special envoy zal 
ondersteunen. Deze overeenkomst blijft onverminderd van kracht. Een 
vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijft 
bestuurslid van de Stichting voor de duur van de benoemingsperiode van de 
special envoy. Om de ministeriële verantwoordelijkheid verder in te vullen zal ik 
periodiek gesprekken voeren met de special envoy over activiteiten en voortgang.  
 
Tot slot heeft de Stichting in een overeenkomst met de special envoy afspraken 
gemaakt over de opdracht inclusief de bezoldiging. Deze overeenkomst zal worden 
geactualiseerd.  
 
Het is de bedoeling dat departementen gezamenlijk een bijdrage van maximaal 
50% leveren van de kosten van StartupDelta. De penvoerder van de Stichting 
heeft hiertoe een subsidieaanvraag bij mijn ministerie ingediend. Deze aanvraag 
wordt beoordeeld op basis van de geldende wet- en regelgeving.  
 
Bekostiging en ondersteuning 
Constantijn van Oranje-Nassau zal vanuit de Stichting een vastgestelde 
uurvergoeding krijgen voor zijn ingezette uren, binnen de kaders van de Wet 
Normering Topinkomens. Het tijdsbeslag bedraagt maximaal 1440 uur per jaar. 
Kosten die de special envoy maakt in het kader van zijn functie, worden zoveel 
mogelijk op factuurbasis vergoed vanuit het budget dat de Stichting hiervoor ter 
beschikking heeft gesteld. Het gaat dan om bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en 
kosten voor het ontvangen van gasten (zoals lunches en diners). Voor reis- en 
verblijfkosten gelden de normen zoals opgenomen in het Reisbesluit binnenland 
en het Reisbesluit buitenland.  
 
Een professioneel team zal zorgdragen voor de ondersteuning van Constantijn van 
Oranje-Nassau in deze functie. Hij zal in overleg met de Stichting en mij het team 
samenstellen. Ambtenaren van de departementen kunnen werkzaamheden 
verrichten in dit team. Naast capaciteit vanuit de departementen is tijdelijke 
externe inhuur van ondernemers, experts en andere mensen uit het ecosysteem 
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mogelijk. Kosten voor inhuur van capaciteit worden vergoed vanuit het budget dat 
de Stichting ter beschikking wordt gesteld.  
 
Communicatie 
Communicatie vanuit zijn rol als special envoy StartupDelta wordt vooraf 
afgestemd met de Rijksvoorlichtingsdienst.      

    
Conclusie  
Gezien het bovenstaande wordt adequaat invulling gegeven aan de ministeriële 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de vervulling van functies door leden van 
het Koninklijk Huis. Ik ben dan ook bereid de ministeriële verantwoordelijkheid te 
dragen voor Constantijn van Oranje-Nassau als special envoy StartupDelta voor 
de periode 1 januari 2018 tot 30 juni 2019. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
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Bijlage(n) 
- 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Medio 2016 heeft het vorige kabinet een beleidsbrief geschreven met de aanpak 
StartupDelta2020. Daarin wordt voortzetting van StartupDelta aangekondigd met 
drie programma’s van elk anderhalf jaar (tot eind 2020).  
Het huidige programma (SUD 3.0) met Constantijn van Oranje als special envoy, 
loopt tot juli 2019. Komend voorjaar moet een besluit worden genomen over de 
voortzetting StartupDelta en de eventuele rol van de special envoy. In de 
startupbrief aan de Tweede Kamer (voor kerst uit) is aangegeven dat de Kamer 
hierover in het voorjaar van 2019 wordt geïnformeerd.  

Advies 
Akkoord te gaan met de contouren van een nieuwe invulling van StartupDelta 
voor de periode vanaf juli 2019. 

Kernpunten 
• StartupDelta werkt sinds 2015 aan het versterken van Nederland als

broedplaats en vestigingsplaats voor startups en scale-ups.
• Het vorige Kabinet heeft in 2016 gekozen voor een meerjarige aanpak t/m

2020, met de afspraak dat elke anderhalf jaar de inhoud en aanpak wordt
herijkt. Met StartupDelta loopt op dit moment het gesprek over de
invulling van die laatste periode van medio 2019 – eind 2020.

• De snelle technologische ontwikkelingen, nieuwe maatschappelijke
uitdagingen, wijziging van de politieke context en de ervaringen van
StartupDelta vragen om reflectie van de aanpak.

• Op basis van de eerste gesprekken zien we de volgende contouren van
een nieuwe aanpak: het startupbeleid wordt meer gekoppeld aan het
brede technologie- en innovatiebeleid, een deel van de taken van
StartupDelta wordt belegd bij bestaande organisaties en StartupDelta
(inclusief een envoy) gaat met een andere agenda en in een andere vorm
door als externe aanjager en verbinder.
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Stand van zaken 
Met Startupdelta zijn gesprekken gevoerd over hun ervaringen en resultaten. Hier 
is ingegaan op de volgende onderwerpen: 

- De veranderende wereld om ons heen (bv. inzet andere landen op 
sleuteltechnologieën, technologische revolutie, politieke klimaat). 

- De ervaringen met de inzet van partijen in het ecosysteem (zoals 
departementen en hubs). 

- De ervaringen met de organisatorische opzet (publiek-private 
samenwerking en financiering, rol van de Stichting, relatie overheid). 

- De eventuele rol van een nieuwe envoy en de positie van Constantijn.  
Verwachting is dat Constantijn van Oranje voor de volgende periode een 
nieuwe rol als aanjager wil overwegen, mits er een nieuwe bredere 
aanpak komt. 

- Na gesprekken met AZ (ambtelijk en politiek) is besloten om startups en scale-
ups in de context van technologische veranderingen op de agenda te zetten 
van een Catshuissessie, op 4 februari 2019 met bewindspersonen en 
stakeholders. Voorbereiding ligt bij EZK, AZ en StartupDelta. 

- De gesprekken van EZK met StartupDelta over opzet en vervolg worden in 
januari voortgezet. We werken aan een plan van aanpak om te komen tot 
een nieuwe invulling van StartupDelta op hoofdlijnen, waarmee we in het 
voorjaar 2019 naar buiten willen. Onderdeel daarvan is het ophalen van 
ervaringen en ideeën bij departementen, regionale hubs, andere  
stakeholders en een verkenning van internationale ontwikkelingen.   
 

Contouren  
T.a.v. een vervolg aanpak is onze lijn:  

- De focus op starters en doorgroeiers kan worden behouden, maar zou meer 
gekoppeld moeten worden aan het brede technologiebeleid. Naast een sterk 
ecosysteem voor startups en scale-ups, is inzet op sleuteltechnologieën 
nodig om qua innovatie en concurrentievermogen tot de top van de wereld 
te behoren. Dit betekent dat het startupbeleid meer gekoppeld moet 
worden aan het missie gedreven innovatiebeleid van de Topsectoren. 

- De nieuwe aanpak kan gepositioneerd worden als de laatste tranche van 
StartupDelta2020 of als een nieuwe start (eventueel onder een ander 
label, met aandacht voor scale-ups en technologiebeleid). 

- De huidige publiek-private opzet is ingewikkeld en beperkt de slagkracht. 
Een alternatief is dat de nieuwe organisatie geen aparte stichting meer is, 
maar wordt opgehangen binnen de overheid. Zodanig dat er voldoende 
ruimte blijft om met private partijen samen te werken en de uitstraling 
van een niet-overheidsorganisatie behouden blijft. Gedacht wordt aan de 
RVO (NFIA of andere onderdelen).  

- De rol van externe aanjager blijft belangrijk. Zowel Neelie Kroes als 
Constantijn van Oranje hebben dat laten zien. Wel moet worden bekeken 
hoe die rol er uit komt te zien en wie daarvoor een geschikte kandidaat is.  
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- De komende maanden zullen we samen met StartupDelta, de 
departementen en andere stakeholders het gesprek voeren over de 
toekomst van StartupDelta. O.a. de discussie in de Catshuissessie zal 
meer duidelijkheid geven over de ambitie van het kabinet en gevolgen 
hiervan voor de vervolg-aanpak van StartupDelta. 
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