	
  

Ons verhaal
De Dutch Startup Association (DSA) is de stem van startups en scale-ups in de
politiek, de overheid en in de media. Wij staan voor de belangen van startups en
scale-ups in Nederland: van de innovatieve en ambitieuze ondernemers die de
producten maken en diensten leveren voor de uitdagingen van de toekomst.
Deze ondernemers/snelgroeiende ondernemingen hebben vaak andere wensen
en eisen dan bestaande bedrijven. Wij begrijpen dat.
Ons doel is dat Nederland in 2025 het beste klimaat voor startups en scale-ups
in de wereld heeft. Daar moet nog wel wat voor gebeuren. Wij willen dit behalen
door in te zetten op drie pijlers die cruciaal zijn voor de groei van een
onderneming: mensen, middelen en regels. Wij hebben niks met gedoe; wij
vinden dat de overheid moet investeren in ondernemers, ze moet stimuleren én
ontzorgen.
Mensen
Een startup of scale-up kan niet zonder talent. Gekwalificeerde werknemers zijn
helaas schaars in dit land. Daarom willen wij ruim baan voor digitale
vaardigheden in het onderwijs om de programmeurs, online marketeers en
developers van de toekomst op te leiden. In 2025 moet er op alle scholen
aandacht zijn voor digitale geletterdheid.
Wij heten buitenlands talent van harte welkom. Wij moedigen daarom
verruiming van het startup-visum aan en zijn tegen regels die de positie van
Nederland als tech-land bedreigen, zoals het inperken van de 30%-regeling
voor expats.
Werknemers van startups en scale-ups verdienen een goede beloning.
Begrijpelijkerwijs ontbreekt het vaak aan kapitaal in de beginfase. Daarom willen
wij dat het fiscaal aantrekkelijker wordt om deze werknemers in aandelen te
betalen in plaats van in loon. Nederland loopt hiermee achter vergeleken met
andere Europese landen. Een slechte zaak.

	
  
Middelen
Private investeringen in startups en scale-ups moeten we stimuleren.
Dat is nu niet fiscaal aantrekkelijk en dat moet veranderen. Wij willen daarom de
Tante Agaath-regeling weer in het leven roepen. Zo maken we het voor familie,
vrienden en andere potentiële investeerders interessant om geld in deze
bedrijven te stoppen.
Wij juichen het toe dat de overheid diverse regelingen heeft bedacht om meer
kapitaal voor startups vrij te maken. Wij vinden het echter wel belangrijk dat er
zo min mogelijk loketten zijn en dat de uitvoering zo eenvoudig mogelijk is.
Regels
Nederlandse wet- en regelgeving moet ondernemers helpen in plaats van in de
weg zitten. Ook vinden wij dat er met Europese wetgeving, zoals de GDPR of
voorstellen op het gebied van e-privacy, rekening moet worden gehouden met
de diversiteit van de digitale economie.
De overheid in Nederland moet startups op weg helpen. Denk aan publieke
aanbestedingen, waar de drempel om zich in te schrijven voor startups vaak
onnodig hoog is.
Prioriteiten voor 2018
Wij willen 2018 gebruiken om ons politieke en maatschappelijke netwerk uit te
breiden. Wij willen met alle Kamerleden, medewerkers en relevante ambtenaren
in gesprek of samen op werkbezoek gaan.
Wij zitten niet op onze handen en zoeken continu concrete verbeteringen in
overheidsbeleid die passen bij onze speerpunten, op zowel de korte als
de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan publieke aanbestedingen of de nieuwe
financieringsinstelling Invest-NL.
Wij streven naar regelmatige zichtbaarheid in de media om huidige en
toekomstige leden te vertellen over ons (lobby)werk.
Samenvattend
De Nederlandse overheid moet de economie van de toekomst inrichten. Wij
willen een sociaaleconomisch klimaat waarin startups en scale-ups kunnen
floreren, waar ze makkelijk nieuwe werknemers vinden en waar ze duurzaam en
verantwoord kunnen ondernemen. Waar ruimte is voor nieuwe technologieën en
waar digitalisering niet als een bedreiging maar als een kans wordt gezien. Waar
regels, processen en middelen toegankelijk en transparant zijn in plaats van
complex, onduidelijk en arbeidsintensief.
Wij maken op basis van onze speerpunten mensen, middelen en regels
heldere afwegingen. Samen met onze leden stellen wij onze lobby-agenda vast.
Onze agenda is overzichtelijk en transparant en past zich aan aan nieuwe
omstandigheden, precies zoals de samenleving dat verlangt van ondernemers
anno nu. Wij zijn flexibel en gericht op resultaat.

	
  

Wij werken graag samen met partners, zoals politieke partijen, vakbonden en
het onderwijs. Wij geloven dat we met een gezamenlijke agenda meer voor
elkaar krijgen. De Dutch Startup Association is constructief, en scherp waar het
moet. Doet u mee?

