1. INNOVATIESPOTTER
Grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: innovatieve
(technologie)bedrijven spelen een cruciale rol om ze op te lossen. Maar welke bedrijven zijn
dat? Wie werken aan klimaat-, energie-, voedsel-, zorg- en veiligheidsoplossingen en wat is
hun rol?
De Innovatiespotter spoort startups en bestaande bedrijven op die actief zijn op het terrein
van innovatie-, technologie- en duurzaamheid. Dagelijks worden online gegevens over 1,8
miljoen bedrijven in Nederland verzameld. Een team van data scientists analyseert deze
gegevens met hulp van Big Data en Machine Learning en clustert de resultaten bij allerlei
thema’s.
Zo vindt de Innovatiespotter startups en bestaande bedrijven bij (Top)sectoren als duurzame
energie, agro-food, health, water, logistiek, IT, high tech, et cetera.

Sectorindeling
Het Topsectorenbeleid (zie ook www.topsectoren.nl) is sinds 2012 de hoofdindeling van het
Nederlandse innovatiebeleid. Elke Topsector stelt een eigen innovatie-agenda op, en
actualiseert die regelmatig door de invloed van opkomende technologieën.
Hieronder het overzicht van de huidige 9 Topsectoren en 3 aanvullende sectoren. Samen 12
sectoren. Binnen deze 12 sectoren kunnen vrijwel alle startups en innovatieve bedrijven die in
Nederland voorkomen, worden ingedeeld. Een 13de thema Overig is om innovatieve bedrijven
onder te brengen die niet binnen de 12 andere sectoren passen.
Innovatiespotter hanteert deze sector-indeling als standaard bij het in kaart brengen van
bedrijven, maar andere indelingen zijn ook mogelijk.

De Topsectoren
1. Agri & Food - Innovatie omtrent voedsel en landbouw; duurzame (melk)veehouderij,
automatisering in de landbouw, hoogwaardige voedselproductie, voedselveiligheid,
biomassa en biobased producten.
2. Chemie - Ontwikkelingen in advanced materials, chemische farmaceutische industrie,
nanotechnologie, scheidingstechnieken, waterzuivering en bio-engineering.
3. Creatieve Industrie - Aanjager van creatieve oplossingen in diverse sectoren; fashion,
design, 3d-printing, augmented- en virtual reality, gamesindustrie, media & ICT en
cultureel erfgoed.
4. Energie - Alles wat te maken heeft met de transitie naar een duurzaam energiesysteem;
alternatieve energiebronnen, biobrandstoffen, gas & oil, urban- en smart energy,
energieverbruik en een verduurzaming in de industrie.

13-9-2019

Innovatiespotter - www.innovatiespotter.nl

-1

5. High Tech Systemen & Materialen (HTSM), exclusief ICT (ICT wordt door Innovatiespotter
als een zelfstandig thema behandeld) - Hoogwaardige technologische producten of
diensten; geavanceerde materialen en instrumenten, industriële automatisering, robotica,
embedded systems, internet of things, smart industry, nanotechnologie, halfgeleiders en
fotonica.
6. Life Sciences & Health - Innovaties die de kwaliteit van leven willen verbeteren; healthy
aging, medische technologie, (bio)farmacie, gezondheidszorg, patiëntwelzijn, erfelijke
aandoeningen, genomics, biomarkers en health apps.
7. Logistiek - Goederen- en verkeersstromen; transport over weg, water, spoor en in lucht,
ketenintegratie, supply chain, CO2 besparing, stadlogistiek, logistieke software,
warehousing, autonoom transport en verkeersleiding
8. Tuinbouw - De productie en technologie in de tuinbouw; glastuinbouw, kassenbouw,
horticultuur, fruit-, bomen- en sierteelt, veredeling en gewasbescherming.
9. Water - Water-, delta- en maritieme technologie; waterbehandeling en –zuivering, afvaldrink- en grondwater, waterbesparing, scheeps- en jachtbouw, maritieme systemen en
technologieën, vrachtvervoer, havenlogistiek en getijdenenergie.

Andere sectoren
10. Bouw - Nieuwe- en duurzame bouwmaterialen, modulair bouwen, aardbevingsbestendig
bouwen, energie neutraal bouwen en het bouw informatiemodel (BIM).
11. Circulaire Economie - Hergebruiken en circulaire processen; hernieuwbare grondstoffen,
materiaalkringlopen en circulair bouwen.
12. ICT - Software en de digitale samenleving; appbouwers, big data, cloud, internet of things,
cyber security en kunstmatige intelligentie.
NB: In het Topsectorenbeleid valt ICT onder HTSM, maar door het belang en de omvang
van de industrie hebben we ICT als aparte sector opgenomen.
13. Overige - Innovatieve bedrijven die in geen van de 12 andere thema’s passen.

2. INNOVATIESPOTTER ONLINE
Om toegang te krijgen tot de bedrijven en hun informatie worden gegevens overzichtelijk
gepresenteerd in de Innovatiespotter Online:
•
•

Bedrijven sorteren en filteren op diverse velden
Van elk bedrijf is een profielpagina beschikbaar, met aanvullende informatie

Er is een bladerknop om door de bedrijfsprofielen bladeren.
Is via filteren en sorteren een bepaalde bedrijvenselectie gemaakt? Dan presenteert de
bladerknop de bedrijven in dezelfde volgorde zoals ze in de selectie staan. Op deze manier is
het mogelijk snel een indruk te krijgen van een bepaalde selectie bedrijven. Bijvoorbeeld alle
energie-innovaties op een industrieterrein, alle starters die zijn ingeschreven in 2019, alle
bedrijvigheid in een woonwijk, alle IT-bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw, et cetera.
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Alle gegevens zijn te exporteren. Als via filteren en sorteren een bedrijvenselectie gemaakt is,
wordt alleen die selectie geëxporteerd.
Verder zijn er in de Innovatiespotter Online de volgende modules beschikbaar:
•
•

Rapportagetool om eenvoudig trends en ontwikkelingen te zien
Analysetool om met één klik een rapportage met analyses te kunnen downloaden

Bedrijfsprofielen
Een bedrijfsprofiel van de Innovatiespotter is rijk aan informatie. De profielen worden
voortdurend aangevuld en uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsprofiel bestaat uit
verschillende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bedrijfs- en contactgegevens
Link naar LinkedIn
Bedrijfsactiviteiten
Real Time website
Innovatie- en netwerkactiviteiten

1. Bedrijfs- en contactgegevens
De bedrijfsprofielen bevatten onder andere de bedrijfs- en contactgegevens zoals in het
Handelsregister, geactualiseerd en aangevuld met andere gegevens:
1. Contactgegevens – NAW-gegevens inclusief telefoonnummer en (algemeen) emailadres
2. Handelsnamen
3. Website en websites van handelsnamen
4. KvK-nummer
5. Rechtsvorm
6. BAG – (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) het type gebouw waarin het bedrijf
gevestigd is (bijvoorbeeld kantoor, industrie, woonhuis)
7. Oprichtingsjaar
8. Aantal werknemers in grootteklassen
9. Vestigingstype – hoofd- of nevenvestiging
10. Economisch actief ja/nee – onderscheid tussen bedrijven met economische activiteit
en holdings- en pensioen-BV’s

2. LinkedIn-link
Van elk bedrijf is in de Innovatiespotter een link opgenomen die leidt naar de openbare
profielen van dat bedrijf. Nederland heeft één van de hoogste percentages LinkedIn-
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inschrijvingen van de beroepsbevolking1 waardoor veel bedrijven goed via LinkedIn te bereiken
zijn. Deze werkwijze is vele malen trefzekerder dan een mailadres en valt bovendien binnen
de AVG.

3. Bedrijfsactiviteiten
De bedrijfsactiviteiten geven informatie over het product of dienst van het bedrijf. De
gegevens worden zo samengesteld en gepresenteerd dat ze zo snel mogelijk een indruk geven
van de activiteiten van een bedrijf, of van een aantal bedrijven.
11. Sector/sectoren – Topsectoren en andere Innovatiethema’s waaronder het bedrijf
valt.
12. Bedrijfstype – Ongeacht de sector waarin een bedrijf actief is, kan een bedrijf
verschillende typen activiteiten uitvoeren. Denk aan een productiebedrijf,
reparatiebedrijf, adviesbedrijf, groothandel, detailhandel enzovoort.
13. SBI-code – branche- en industriecode waarmee het bedrijf staat ingeschreven in het
handelsregister

4. Real Time website
Innovatiespotter zoekt website-adressen2 bij alle bedrijven. Een website is belangrijk voor een
eerste indruk van een bedrijf. De inhoud van de website is daarom real time beschikbaar in
het bedrijfsprofiel.
Uit onderzoek is gebleken dat innovatieve bedrijven vrijwel altijd een website hebben. De kans
dat innovatieve bedrijven niet gevonden worden omdat ze geen website hebben, is daarom
klein, minder dan 0,1%.

5. Innovatie- en netwerkactiviteiten
De Innovatiespotter verrijkt bedrijfsprofielen met waardevolle gegevens uit honderden
verschillende openbare bronnen. Bijvoorbeeld innovatiesubsidies die het bedrijf heeft
ontvangen en deelnames in innovatienetwerken. Ook regionale informatie wordt verwerkt.
In juli 2019 zijn ruim 250 bronnen beschikbaar, waarvan ruim 170 startup-programma’s. Van
elk bedrijf wordt getoond welke informatie in één of meer van deze bronnen is gevonden:
•

Innovatiesubsidies die het bedrijf ontvangen heeft (inclusief RVO, RAAK, energieinnovatiesubsidies, Interreg)

1

Uit onderzoek in augustus 2018 blijkt dat bijna 75% van de beroepsbevolking in Nederland een LinkedIn-profiel
heeft. Zie https://www.marketingfacts.nl/berichten/nederland-overtuigend-europees-kampioen-op-linkedin
2

In het Handelsregister is bij een groot deel van de ingeschreven bedrijven niet de actuele website opgenomen. De
Innovatiespotter zoekt websiteadressen bij bedrijven waar deze in het Handelsregister ontbreken.
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•
•
•
•
•
•

Lidmaatschappen, deelnames aan (innovatie)netwerken, (Topsector)clusters,
brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden
Nominaties en prijzen/awards
Startup-programma’s
Investeringen
Octrooien
Andere informatie

Mist u een (lokaal) netwerk, innovatiecluster of ander overzicht? Meld dat bij ons en wij
koppelen deze gegevens aan de bedrijfsprofielen3

Schermafbeeldingen van Bedrijvenoverzichten, Filters en Bedrijfsprofielen
Klik op de volgende figuren:
Figuur 1: basisindeling
Figuur 2: Homepagina
Figuur 3: Zoekbalk
Figuur 4: Bedrijvenoverzicht
Figuur 5: Kolommenkiezer
Figuur 6: Netwerkactiviteiten
Figuur 7: Sectorkiezer
Figuur 8: Sectorfilter
Figuur 9: Filters
Figuur 10: Exportvenster
Figuur 11: Knop voor bedrijfsprofiel
Figuur 12: Bedrijfsprofiel
Figuur 13: Real time website
Figuur 14: Bladerknoppen

3. RAPPORTAGEFUNCTIE
Mutaties worden live verwerkt. Van de opgetreden mutaties wordt elke maand een rapport
gegenereerd. Daarmee worden trends binnen de regio en binnen elke sector zichtbaar.
Per maand en per thema worden de volgende gegevens in deze rapportage weergegeven:
-

Bedrijvenoverzicht; alle wijzigingen binnen het abonnement
Bedrijven toegevoegd
Bedrijven verwijderd
Bedrijven gewijzigd

3

De gegevens moeten daarvoor geschikt zijn. Een online overzicht of adressenlijst is dat vaak wel. Een afbeelding
meestal niet.
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Schermafbeeldingen van de Rapportagefunctie
Klik op de volgende figuren:
Figuur 15: Rapportages
Figuur 16: Maandelijkse rapporten

4. ABONNEMENT
Een abonnement biedt de mogelijkheid de ontwikkelingen in een regio of werkgebied goed te
monitoren. Alle gegevens worden actueel gehouden.
•
•

•

Mutaties zoals verhuizingen, nieuwe en gestopte bedrijven en gewijzigde
telefoonnummers worden real time verwerkt. Een samenvatting van deze mutaties
worden elke maand samengesteld
Wijzigingen in bedrijfsactiviteiten. Innovatieve bedrijven volgen de snelle
(technologische) ontwikkelingen en veranderen hun bedrijfsactiviteiten voortdurend.
Bedrijven kunnen verdwijnen uit een (Top)sector als ze niet meer binnen de criteria
vallen, of juist worden toegevoegd als ze binnen de criteria vallen.
Extra bronnen zoals lidmaatschappen van netwerken en ontvangen subsidies worden
regelmatig uitgebreid en geactualiseerd. In juli 2019 waren al ruim 500 bronnen
beschikbaar.

Innovatiespotter | Tel: 050 3134898 | www.innovatiespotter.nl |Protonstraat 3A | 9743 AL Groningen
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5. SCHERMAFBEELDINGEN

Homepage
Basisindeling

Figuur 1: De basisindeling

13-9-2019

Innovatiespotter - www.innovatiespotter.nl

-7

Homepagina

Figuur 2: de homepage van de Innovatiespotter Online. Hier zijn de sectoren
en thema’s te selecteren. Tevens is een zoekbalk beschikbaar, zie volgende
figuur.

Zoekbalk

Figuur 3: Via de zoekbalk op de homepage zijn alle bedrijven in de regio te
vinden (en niet alleen de innovatieve bedrijven). Van de bedrijven die via de
zoekbalk gevonden zijn, wordt via een icoontje aan de rechterzijde
weergegeven of en zo ja in welke (Top)sector ze actief zijn. Is een bedrijf
actief in één van de (Top)sectoren? Dan is een bedrijfsprofiel beschikbaar en
is het bedrijf terug te vinden in de bedrijvenoverzichten, analyses en
rapportages.
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Bedrijvenoverzichten
Bedrijvenoverzicht

Figuur 4: Het bedrijvenoverzicht met een aantal kolommen. Via de scrolbalk
onderaan komen meer kolommen in beeld. Met een kolommenkiezer kunnen
tabellen op zichtbaar en onzichtbaar gezet worden. Zie hiervoor ook
onderstaand figuur.

Kolommenkiezer

Figuur 5: De kolommenkiezer.
De volgende kolommen zijn beschikbaar: Contactgegevens inclusief

13-9-2019

Innovatiespotter - www.innovatiespotter.nl

-9

algemeen mailadres, provincie en gemeente, handelsnamen, bedrijfswebsite
en websites van handelsnamen, KvK-nummer, rechtsvorm, BAG
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen), oprichtingsjaar, aantal
werknemers, vestigingstype (hoofd- of nevenvestiging), LinkedIN-link,
sector/sectoren, bedrijfstype, SBI-code.
Er is een aparte kolom voor innovatie- en netwerkactiviteiten, zie de
volgende figuur.

Netwerkactiviteiten

Figuur 6: Onder Netwerkactiviteiten zijn per bedrijf de activiteiten te vinden
uit meer dan 500 bronnen (stand van juli 2019), zoals innovatiesubsidies die
het bedrijf ontvangen heeft (inclusief RVO, RAAK, Interreg),
lidmaatschappen, deelnames aan (innovatie)netwerken, (Topsector)clusters,
brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden, nominaties en
prijzen/awards, deelname aan Startup-programma’s, investeringen,
octrooien et cetera.
Elke maand komen er nieuwe bronnen bij.

13-9-2019

Innovatiespotter - www.innovatiespotter.nl

- 10

Sorteren en filteren
Sectorkiezer

Figuur 7: Bovenaan de pagina is de sectorkiezer. Hiermee worden alle
bedrijven geladen die binnen het abonnement in een bepaalde sector
beschikbaar zijn. Er is naast deze sectorkiezer ook een sectorfilter, zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..

Sectorfilter

Figuur 8: Bij de filteropties is ook een sectorfilter beschikbaar. Hiermee kan
binnen een selectie voor sectoren en thema’s gekozen worden. Er is ook een
sectorkiezer, zie hiervoor Figuur 7
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Filteren en sortern

Figuur 9 Op de meeste kolommen is filteren en sorteren mogelijk. Filter
bijvoorbeeld op oprichtingsjaar, op het aantal werknemers van een bedrijf of
op postcode om o.a. buurten en bedrijventerreinen in beeld te krijgen.
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Exportvenster

Figuur 10: Van alle bedrijven en alle velden kan een export gemaakt worden.
Als met filteren een bepaalde selectie is gemaakt, wordt alleen die selectie
gedownload.

Bedrijfsprofielen
Knop voor bedrijfsprofiel

Figuur 11: Het informatie-icoontje om met een muisklik aanvullende
informatie van het bedrijf te bekijken. Er wordt een scherm geopend met het
bedrijfsprofiel. Tevens draait in dit scherm de real time website van het
betreffende bedrijf.
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Bedrijfsprofiel

Figuur 12: Het scherm met het bedrijfsprofiel, met links bovenaan de 2
knoppen “Bedrijfsgegevens”, en “Website” om te kiezen tussen informatie
over het bedrijf, of voor het real time tonen van de website van het bedrijf.
Rechtsboven de bladerknoppen om tussen bedrijfsprofielen van
geselecteerde bedrijven te bladeren. Het systeem onthoudt bij het bladeren
welke van de 2 knoppen gekozen is, website of bedrijfsprofiel.
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Real time website

Figuur 13: De website van een bedrijf draait real time binnen in de omgeving
van Innovatiespotter, voor een snelle “kennismaking” met een bedrijf of met
een aantal bedrijven. Rechtsboven de bladerknoppen om snel door de
homepages te kunnen bladeren.

Bladerknoppen

Figuur 14: De bladerknoppen rechtsboven in een bedrijfsprofiel. De volgorde
van het bladeren wordt bepaald door de selectie in het bedrijvenoverzicht.
Daarmee is snel inzicht te krijgen in een bepaalde groep bedrijven die met
filteren en sorteren is samengesteld. Het systeem onthoudt bij het bladeren
of gekozen is voor het tonen van de website of het bedrijfsprofiel.
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Maandelijks rapportages
Rapportages

Figuur 15: Toegang tot maandelijkse rapportages onder de naam van de
gebruiker
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Maandelijkse rapporten

Figuur 16: Rapportagetools met respectievelijk de meest recente wijzigingen
(bovenaan), blauw drop-down-menu voor het kiezen van de gewenste
maand, en overzichten van toegevoegde en verwijderde bedrijven per sector.
Tot slot bij elk overzicht een exportfunctie.
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