Halve Maen helpt Nederlandse start-ups op weg naar de Amerikaanse droom
Taking the Big Leap motiveert Nederlandse startups en scale-ups de stap naar de VS te maken
Amsterdam, 16 juli 2020: In samenwerking met PRLab is Halve Maen in 2019 een onderzoek
gestart naar de grootste uitdagingen en beste werkwijzen van Nederlandse scale-ups die de
stap maakten naar de VS. De resultaten en inzichten van het onderzoek zijn samengevoegd in
het boek: Taking The Big Leap, dat het Halve Maen project zal afsluiten. Halve Maen gaat
tevens in conversatie met 29 Nederlandse scale-ups die na succes in Europa zich hebben
gevestigd in Boston of New York. Deze interviews zullen, naast het boek, gepresenteerd
worden in de vorm van drie video's en drie podcasts die beschikbaar zullen zijn vanaf 16 juli op
de website van Halve Maen.
"Elk bedrijf is uniek en dat geldt ook voor hun uitbreidingsproces. Echter, de beste manier om je
voor te bereiden op wat je te wachten staat, is om te leren van ondernemers die je al voor zijn
geweest. Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan deze uitwisseling van wijze lessen voor
ondernemers". -- Dolph Hogewoning, consul-generaal van Nederland in New York.
Het Nederlandse startup ecosysteem heeft keer op keer bewezen enkele van de meest
innovatieve ideeën, producten en diensten op de markt te hebben gebracht. Halve Maen gelooft
dat Nederlandse succesverhalen niet hoeven te worden gehinderd door landelijke grenen. Het
is echter niet makkelijk om als jong bedrijf de stap naar een nieuwe markt in de VS te maken.
Dit is de reden waarom in 2019 Halve Maen, in samenwerking met PRLab, een onderzoek heeft
uitgevoerd naar de belangrijkste lessen die Nederlandse start-ups en scale-ups hebben geleerd
tijdens hun uitbreiding naar de VS, in de hoop andere jonge Nederlandse bedrijven te kunnen
helpen en motiveren de stap naar Amerika te maken.
Het boek behandelt de hulpmiddelen die nodig zijn voor een uitbreiding naar de VS en spreekt
met bedrijven zoals VanMoof, EVBox, Impraise en Dashmote, die de stap al hebben gemaakt.
Verschillende ondernemers bediscussieren wijze lessen die hun van pas hadden kunnen
komen en die ze graag mee zouden willen geven aan bedrijven die in de toekomst de grens
naar de VS over willen.
Het boek Taking the Big Leap is vanaf de derde week van juni 2020 beschikbaar in print en
online. De videoserie, interviews en podcasts zullen vanaf 16 juli te vinden zijn op
https://halvemaen.co/.
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Consulaat-Generaal in New York en een cluster van Nederlandse startups en scale-ups,
ondersteund door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Halve Maen organiseert
relevante bijeenkomsten, evenementen en programma's om de Nederlanders te promoten en te
positioneren in het New Yorkse start-up ecosysteem. Hiermee dient het initiatief als platform
voor samenwerking rondom startups en scale-ups tussen Nederlandse en in New York
gevestigde partners.

