
Financieringsgids
Met adviezen van investeerders voor ondernemers in Zuid-Holland
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InnovationQuarter is als regionale 

ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland 

opgericht om de innovatiekracht van de regio te 

versterken. Dit doen we onder andere door innovatieve 

ondernemers in Zuid-Holland op weg te helpen naar 

financiering. Wij investeren rechtstreeks vanuit ons 

eigen fonds InnovationQuarter Capital en via ons 

netwerk maken we ons veld transparanter. Om deze 

taak in te vullen presenteren we met trots onze  

eerste financieringsgids.

Sinds de start van ons fonds in januari 2014 

hebben we honderden ondernemers gesproken in 

verschillende fasen van ontwikkeling. De observaties 

uit deze contacten vormen de basis voor deze 

financieringsgids. 

Financiering steeds vaker in combinaties

‘Vroeger’ ging een ondernemer in zijn beste pak met 

een bedrijfsplan naar de bank. Tegenwoordig moet een 

ondernemer vaak meerdere financiers vinden om een 

plan te financieren. Ook kleinere deals worden meestal 

gefinancierd door een combinatie van investeerders. 

Het bijeen brengen en op een lijn krijgen van een 

groep investeerders kost veel tijd en energie. Met deze 

gids hopen we de mogelijkheden van financiering 

inzichtelijker te maken.

Een goede voorbereiding is essentieel

Iemand die onvoorbereid naar een sollicitatiegesprek 

gaat weet dat de slagingskans nihil is. Als het gaat om 

het ophalen van een financieringsronde van enkele 

tonnen of miljoenen is een goede voorbereiding nog 

belangrijker. Investor readiness gaat over het vertalen 

van een goed idee naar duurzaam en schaalbaar 

businessmodel. Investeerders zullen scherp kijken naar 

de onderbouwing hiervan. Daarbij hoort ook inzicht in 

wat verschillende soorten investeerders verwachten. 

Deze gids bevat interviews met ondernemers en 

investeerders en geeft u een goed beeld van hoe u 

een financieringstraject succesvol kunt doorlopen. 

Wij danken iedereen die aan deze gids heeft 

meegeholpen. Dankzij hun bijdrage helpen wij Zuid-

Hollandse ondernemers op weg naar succesvolle 

financieringsrondes. 

Rinke Zonneveld, Directeur InnovationQuarter

Voorwoord
Regelmatig lezen we in het nieuws berichten over startups die succesvol kapitaal ophalen 
bij investeerders. Ondernemers weten echter dat het niet meevalt om een bedrijf in de 
vroege fase gefinancierd te krijgen. Investeerders zijn dun gezaaid en lang niet altijd 
eenvoudig te benaderen. Het financieringstraject kan lang duren en vraagt veel aandacht 
van het management. En dan moet je er ook nog op de voorwaarden uitkomen.



Barge 
Master
“Met ons motion compensated platform 
hebben maritieme aannemers veel meer 
werkbare dagen. Dat geeft ze een enorm 
kostenvoordeel. De interesse uit de industrie 
is groot.” Aan het woord is Martijn Koppert, 
CEO en oprichter van Barge Master.  

Compenseren voor deining

“Een kleine deining zorgt al voor een grote uitslag in de 

top van de kraan, waardoor de lading gaat slingeren. 

Dit creëert levensgevaarlijke situaties en reduceert 

het aantal werkbare dagen.” aldus Martijn. Vanuit 

zijn ingenieursbureau Temporary Works Design 

ontwikkelde Martijn een oplossing: een platform dat 

compenseert voor de deining op zee. Eind 2008 bracht 

hij de technologie onder in het bedrijf Barge Master.

Het begon met een Basis of Design: een beschrijving 

van het probleem en hoe dat is op te lossen. “Daarmee 

zijn we naar marktpartijen gegaan en hebben we 

gevraagd wat zij ervan vonden. De feedback was zeer 

positief. Ook Bosch Rexroth, die we als leverancier 

hadden benaderd, toonde veel interesse om mee te 

helpen. Het is ontzettend belangrijk om in een vroeg 

stadium te toetsen of de oplossing die je voor ogen 

hebt ook in de markt kan slagen. Je hoort van klanten 

wat ze willen en dat maakt je product beter.”

De financieringsbehoefte was in deze fase niet groot. 

Er kwam een klein krediet van de Rabobank en 

subsidies vanuit de overheid. “Aanvankelijk waren 

we vooral aan het ontwerpen. Dat konden we zelf 

financieren. Op basis van deze inspanning hebben 

we het ontwerp zover uitgewerkt, dat we de eerste 

octrooien konden aanvragen.” 

Een strategische partner

“Het bouwen van prototypes, uitvoeren van tests en 

behalen van certificering zijn in onze markt kostbare, 

maar noodzakelijke stappen. Daarvoor zochten we 

additioneel kapitaal.” Via de bank kwamen we in 2010 

in contact met ondernemer en investeerder Frans 

van Seumeren. “Frans is een rasondernemer met 

veel ervaring in de offshore. Hij geloofde sterk in de 

technologische oplossing en was direct enthousiast.” 

Door de positieve insteek van Frans werden we het 

snel eens over de voorwaarden. Wij baseerden de 

financiering op een reële inschatting van wat er nodig 

was om de technologie en het bedrijf naar de volgende 

fase te brengen. Na de injectie was er voldoende eigen 

vermogen om een Innovatief Borgstellingskrediet (nu 

BMKB) te krijgen. De totale financiering gaf ons de 

ruimte om het eerste platform te bouwen, te testen en 

te commercialiseren.

Begin 2012 testte Barge Master het eerste platform 

op zee. De resultaten waren uitstekend. Begin 2013 

werd de certificering door Lloyd’s afgerond en in 

2014 tekende Boskalis het contract voor onze eerste 

opdracht. Vanuit de NAM kwam de vraag voor een 

systeem met een kleinere footprint. Dat vormde de 

basis voor ons tweede product: de gestabiliseerde 

kraan. Ook hiervoor ontvingen we in 2014 een 

getekende order.

De investering van Frans van Seumeren bracht Barge 

Master dus echt verder. In ruil daarvoor stonden we 

een aanzienlijk belang af, maar daarmee had Martijn 

weinig moeite: “Ik vroeg aan Frans geen geld voor mijn 

idee, maar geld voor het ontwikkelen van het bedrijf. 

We waren gericht op het creëren van waarde en niet 

op het verdelen van de opbrengst van een  

uiteindelijke exit.”

Expansie

Het product was klaar, het verdienmodel bewezen 

en om de internationale groei en expansie vorm te 

geven was nieuw kapitaal nodig. Martijn ging in zee 

met Parcom Capital, de investeringsmaatschappij 

van Nationale Nederlanden. “Parcom heeft kennis van 

offshore, een zeer deskundig team en is daadkrachtig. 

Die eigenschappen passen in deze fase uitstekend bij 

ons.” vertelt Martijn. Naast de injectie van Parcom 

kwam Barge Master ook een leasefinanciering overeen 

met ABN Amro. 

De transactie met Parcom en de bank werd eind 2014 

afgerond en legde de fundering voor de expansie. 

In maart 2015 werd de eerste opdracht succesvol 



uitgevoerd. “Met de inzet van ons platform werden 

de werkzaamheden aan het Malampaya gasveld in 

de Filippijnen snel en met hoge mate van zekerheid 

uitgevoerd. Dit project geeft enorme exposure en 

genereert aanvragen vanuit de hele wereld.” 

Het werken met een private equity fonds bevalt goed. 

“Het contact met de investeerders is intensief. Ze 

kijken actief mee en helpen waar nodig. Ze stellen 

hoge eisen aan de organisatie en administratie, maar 

we hebben alles altijd al goed gedocumenteerd. Dat 

betaalt zich uit.”

Innovaties

“Er zit nog veel potentie in onze technologie. Zo willen 

we de capaciteit van ons platform vergroten van 700 

naar 2.000 ton en zijn er andere toepassingsgebieden. 

Om die kansen snel te verzilveren konden we extra 

kapitaal gebruiken.” Hiervoor kwam Barge Master met 

InnovationQuarter Capital een investering overeen: 

“In navolging op de eerdere kapitaalinjectie van 

Parcom Capital stelt deze investering ons in staat onze 

internationale groeiambities te realiseren”.

Martijn is optimistisch over de toekomst van Barge 

Master, maar dat betekent niet dat hij achterover 

leunt. “Als ondernemer denk je soms ‘als we dit 

hebben bereikt, dan zijn we er’, maar er ligt altijd 

weer een volgende horde. Dat gevoel blijft en dat is 

ondernemerschap.” 

‘In de vroege fase moeten 
voordelen groot en duidelijk 

zijn, want er zit dan nog 
veel onzekerheid in de 

haalbaarheid. Het product 
moet dus echt een groot 
verschil maken voor de 

gebruiker.’

Martijn Koppert - Barge Master

Martijn Koppert - Barge Master

Onderbouw de technische en commerciële 

haalbaarheid in het businessmodel voordat je 

investeerders benadert. 

Organiseer en documenteer alles goed vanaf dag één.

Start vooral in een markt waar je ervaring, kennis 

en netwerk hebt.

Durf de stekker eruit te trekken als je het gevoel 

hebt dat het niet gaat werken.

Tips
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Investment 
readiness 
Het ophalen van financiering voor de start, groei 

of continuering van een onderneming is voor veel 

ondernemers geen ‘business as usual’. Het feit dat 

geen enkel traject hetzelfde is, maakt het voor 

ondernemers nog lastiger. Gelukkig kan een goede 

voorbereiding helpen bij het ophalen van kapitaal. Zo 

vergroot een goede voorbereiding de slagingskans 

van een financieringstraject en neemt de doorlooptijd 

af. Als een ondernemer goed is voorbereid, is deze 

investment ready. Hij of zij weet waar een investeerder 

op let, welke informatie een investeerder nodig heeft 

en begrijpt de taal van een investeerder.

Investment readiness level 

Om een investeerder te overtuigen van het 

toekomstige succes van uw onderneming, moet het 

aantoonbaar zijn dat het bedrijf een duurzaam en 

schaalbaar businessmodel heeft. Dit betekent onder 

andere dat de onderneming de juiste oplossing heeft 

voor een probleem, het juiste product heeft dat past 

bij de markt en dat klanten nu en in de toekomst 

bereid zijn te betalen voor deze oplossing. Steve 

Blank, auteur van The Startup Owners Manual, heeft 

de Investement Readiness Levels (IRL) bedacht. Dit 

kader, met negen niveaus, biedt een manier om vast 

te stellen in hoeverre een bedrijf al is geslaagd om 

bovenstaande uitdagingen op te lossen. Ondernemers 

en investeerders kunnen hiermee vaststellen welke 

uitdagingen nog staan te wachten.

IRL 9 Valideer belangrijkste aspecten onderneming

IRL 8 Valideer waardepropositie

IRL 7 Prototype

IRL 6 Validatie verdienmodel

IRL 5 Validatie product-markt 

IRL 4 Proof of Concept

IRL 3 Validatie oplossing

IRL 2 Marktanalyse

IRL 1 Conceptstatus

Figuur 1: Op basis van het IRL. De levels kunnen per onderneming verschillen.

Steve Blank ziet de weg van startup naar volwassen 

bedrijf als een validatieproces waarin steeds meer 

aannames worden onderbouwd met feiten. Dat 

proces bestaat vooral uit veel gesprekken met klanten, 

leveranciers, distributeurs, etc. Het advies van Blank is 

dan ook: “Get out of the building!”

Het is van belang dit proces goed uit te voeren en bij 

te sturen waar nodig. Een strategische wijziging in het 

businessmodel, een ‘pivot’, kan soms meerdere malen 

noodzakelijk zijn om tot een levensvatbaar en kansrijk 

bedrijf te komen. Het validatieproces houdt ook na de 

start-up fase niet op. Een volwassen bedrijf zal nieuwe 

markten betreden of nieuwe producten lanceren. 

Iedere keer moet de product-markt combinatie 

worden gevalideerd

Het is in de vroege fase extra belangrijk om die stappen 

te zetten die waarde creëren. Een investeerder ziet 

liever dat er gedegen bewijs ligt voor de validatie van 

probleem en oplossing dan dat er een onnodig grote 

organisatie is opgebouwd. Het IRL-kader geeft een 

leidraad om de juiste stappen te zetten. 

Het investeringsproces: leg de data klaar 

Naast het valideren van het businessmodel moet 

een ondernemer in staat zijn de gevalideerde data op 

een juiste manier te presenteren aan investeerders. 

Ondernemers moeten goed nadenken over de vorm 

waarin dat gebeurt. Zo zijn de financiële cijfers, de 



historie en de prognoses, een belangrijk gegeven 

wanneer een onderneming wordt bekeken door een 

investeerder. Het is dus belangrijk om een helder en 

overzichtelijk document te hebben waarin al deze 

gegevens staan opgenomen. Via F1F91 is een gratis 

training beschikbaar waarin uitleg wordt gegeven hoe 

een financieel model gepresenteerd dient te worden. 

Must reads 

Wij raden u aan zich te verdiepen in het 

financieringsproces. Hiermee verhoogt u de 

slagingskans aanzienlijk. Hiernaast geven we 

suggesties voor boeken die uitleg geven over het 

runnen van een startup en over het investeringsproces. 

Door gebruik te maken van deze bronnen, informatie 

in te winnen bij collega ondernemers en door in 

gesprek te gaan met investeerders kunt u zich 

maximaal voorbereiden. Toch zullen er in ieder 

financieringstraject vragen ontstaan die niet direct 

te beantwoorden zijn. Een financieringstraject kost 

veel tijd en energie en als ondernemer dient u er 

rekening mee te houden dat dit ten koste gaat van de 

aandacht voor het bedrijf. Veel ondernemers kiezen 

er daarom voor om zich bij te laten staan door een 

gespecialiseerde adviseur. Goede adviseurs helpen niet 

alleen uw bedrijf optimaal te presenteren, maar weten 

ook de deuren te openen naar de juiste

investeerders.

 

InnovationQuarter Financieringsgids

Ook deze InnovationQuarter Financieringsgids helpt 

ondernemers bij het investeringsproces. In deze gids 

vertellen ondernemers en investeerders wat er nodig 

is voor het succesvol ophalen van kapitaal. Zij geven 

de ondernemers in Zuid-Holland een uniek kijkje 

in de keuken en delen hun do’s & don’ts. Of u een 

innovatieve starter bent, of een DGA van een groot 

familiebedrijf, voor iedere ondernemer zijn relevante 

onderwerpen terug te vinden. Maar de belangrijkste 

tip blijft: toon aan dat u een duurzaam en schaalbaar 

businessmodel heeft!

Boekenlijst 

•  Connected - James H. Fowler & Nicholas A. 

Christakis

•  Business Model Generation - Yves Peigner & 

Alexander Osterwalder

•  The Startup Owner’s Manual. Vol. 1 - Steve Blank & 

Bob Dorf

• The Four Steps to the Epiphany - Steve Blank

• The Lean Startup - Eric Ries

•  The Start-Up of You - Ben Casnocha , Reid Hoffman 

& Ben Casnocha

• Eckart’s Notes - Eckart Wintzen

• Losing My Virginity - Sir Richard Branson

•  Starting Up, Achieving Success with Professional 

Business Planning - Thomas Kubr, Heinz Marchesi, 

Daniel Ilar & Herman Kienhuis

•  Venture Capital Term Sheets - H.F. de Vries &  

M.J. van Loon
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Overheid
De Europese Commissie, de Nederlandse overheid, 

de provincie Zuid-Holland en de gemeentes in Zuid-

Holland weten het allemaal: ondernemerschap 

heeft een grote positieve invloed op de (lokale) 

economie. Zodoende ondersteunen diverse publieke 

instellingen, initiatieven en projecten ambitieuze 

ondernemers bij het realiseren van hun succes. 

In Europa zijn diverse subsidies te verkrijgen ter 

ondersteuning van innovatie en op Nederlandse schaal 

zorgt bijvoorbeeld StartupDelta voor een gunstig 

ondernemersklimaat door het startup ecosysteem 

steeds meer vorm te geven en internationaal te 

promoten. Op regionaal niveau zijn fondsen en 

regionale ontwikkelingsmaatschappijen, zoals 

InnovationQuarter Capital, actief die kennis, kunde 

en kapitaal beschikbaar stellen om ondernemingen 

uit hun regio te helpen bij het behalen van succes. 

Verder kunnen ondernemers aankloppen bij de Kamer 

van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland om hun doelstellingen te realiseren.

KVK

De Kamer van Koophandel is een landelijke organisatie, 

waarin sinds begin 2014 alle Kamers van Koophandel 

en Syntens Innovatiecentrum hun krachten bundelen. 

De KvK informeert en ondersteunt ondernemers van 

start tot groei. De website van de KvK is ‘transactie 

georiënteerd’. Hier kunnen ondernemers digitaal 

diensten en producten afnemen die de KvK biedt, zoals 

webinars, telefonische en e-consulten, inschrijven in 

het Handelsregister en exportdocumenten opvragen. 

Ook heeft de KvK-regio specifieke programma’s, die 

eveneens via de website te vinden zijn. Daarnaast zijn 

er loketten en fysieke kantoren, waar ondernemers 

terecht kunnen voor vragen of ondersteuning.

De KvK is partner van het Ondernemersplein.nl en biedt 

daarom al haar informatie aan via die website. De KvK 

is ook partner van de Nationale Financieringswijzer. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

De Rijksoverheid stimuleert ondernemers met 

o.a. co-financiering, subsidies, borgstellingen en 

fiscale aftrekmogelijkheden via de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.NL). Zo steunde de 

overheid bijvoorbeeld in 2014 bedrijven die aan research 

en development doen met bijna € 6 mrd. via de fiscale 

regelingen WBSO en RDA+.

‘Overheidsregelingen 
zijn altijd aanvullend op 
de markt, dus zorg dat 

er ook zicht is op andere 
financiering.’ 

 
Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland

- René Kamphuis



MKB Financiering 

René Kamphuis is Accountmanager MKB Financiering 

bij RVO.nl en komt dagelijks in contact met veel 

ondernemers, met uiteenlopende financieringsvragen. 

Hij raadt ondernemers aan om in een vroeg stadium 

al contact te zoeken met RVO.nl; “Als je concrete 

plannen hebt en bij benadering kunt aantonen wat 

je financieringsbehoefte is én hoe je daarbij je eigen 

aandeel wilt gaan financieren, klop dan aan bij 

RVO.nl. Het is zonde als je er te laat in het proces 

achter komt dat bijvoorbeeld een Innovatiekrediet 

interessant had kunnen zijn, terwijl je deze fase 

volledig met eigen spaargeld hebt doorlopen. Dit zien 

wij helaas nog regelmatig gebeuren.” RVO.nl kijkt bij 

beoordeling van aanvragen voor het Innovatiekrediet 

naar dezelfde zaken als private investeerders; 

zo wordt gelet op technologische ontwikkeling, 

financiering, marktperspectief en de onderneming/

ondernemer. Er werken daarom veel vakinhoudelijke 

specialisten; van chemici, tot luchtvaartspecialisten 

en bijvoorbeeld nanotechnologen. De adviseurs 

hebben daarnaast stevige financiële kennis. Ook 

tijdens de looptijd van een innovatieproject blijft 

RVO.nl nauw betrokken, door gemiddeld twee keer 

per jaar een voortgangsrapport op te vragen en 

daarna op locatie te komen kijken. Hierdoor merk 

je dat private investeerders het waarderen als een 

ondernemer een regeling van RVO.nl heeft toegekend 

gekregen, zoals een verstrekt Innovatiekrediet. Ze 

weten dat deze ondernemers voldoen aan hoge eisen. 

René: “Realiseer je dat overheidsregelingen altijd 

aanvullend zijn aan de markt, er moet dus sowieso 

ook (zicht op) andere financiering zijn. Het niet rond 

hebben of krijgen van deze financiering is soms een 

grote hobbel voor ondernemers om regelingen, zoals 

het Innovatiekrediet of Vroege Fase Financiering, 

toegekend te krijgen.” 

Online is veel informatie beschikbaar 

Via de vernieuwde website van RVO.nl kunnen 

bezoekers gemakkelijk met een paar trefwoorden 

nagaan welke regelingen en faciliteiten interessant 

zijn. Ook kunnen ondernemers in sommige gevallen 

online een quick scan invullen, om te zien of zij 

in aanmerking zouden kunnen komen voor de 

betreffende regeling. René: “Laat je overigens vooral 

niet ontmoedigen als blijkt dat je niet voldoet aan de 

criteria. Dit zegt vaak niets over de potentie van jouw 

plan of onderneming. Daarom gaat RVO.nl met deze 

ondernemers ook altijd verder kijken of er alternatieve 

financieringsbronnen zijn die wellicht wel geschikt 

zijn.” Een overzicht van de mogelijkheden bij RVO.nl 

vindt u online. Zie colofon pagina 37. 

 

LENING VOOR ONDERNEMERS 

Soms ontstaat er bij ondernemers verwarring 

tussen het BMKB, de vroegefasefinanciering 

en het innovatiekrediet. Hierbij de drie 

instrumenten op een rij:

1. VROEGEFASEFINANCIERING (VFF) 

Met een lening uit de VFF kunnen starters 

en mkb-bedrijven onderzoeken of hun idee 

een kans van slagen heeft op de markt. Het 

traject dat wordt gefinancierd duurt maximaal 

twee jaar en de lening wordt door de RVO.nl 

verstrekt. Het geleende bedrag moet inclusief 

rente aan de RVO.nl worden terugbetaald.

2. INNOVATIEKREDIET 

Het Innovatiekrediet is een risicodragende 

geldlening om een ontwikkelingstraject mee 

te financieren. Op basis van de realisatie van 

mijlpalen van het project betaalt RVO.nl het 

krediet in de vorm van een voorschot uit. Na 

afloop van het project moet de ondernemer 

het krediet en de hierop berekende rente 

terugbetalen. 

3. BORGSTELLINGSKREDIET MKB

Het BMKB is een garantieregeling die het 

voor ondernemers eenvoudiger maakt om 

geld te lenen van een bank wanneer zij geen 

onderpand hebben. Een ondernemer doorloopt 

een normaal financieringstraject bij een van de 

aangesloten banken. De bank bekijkt dan of en 

hoe de onderneming gefinancierd kan worden 

en of er daarbij gebruik kan worden gemaakt 

van het BMKB. Een ondernemer hoeft dus geen 

aanvraagprocedure in gang te zetten.
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Start vanuit 
een kennis-
instelling
Het Valorisation Centre van de Technische Universiteit 

Delft ondersteunt, stimuleert en faciliteert 

wetenschappers en ondersteunend personeel van de 

TU Delft op het gebied van kennisvaloristie. Wij vroegen 

Rob van der Meij, CEO van EFCseparations, hoe dit in 

de praktijk werkt. EFCseperations is een spin-off van de 

TU Delft die in 2009 is opgericht om het Eutectic Freeze 

Crystallization (EFC) proces te commercialiseren. 

Eutectic Freeze Crystallization 

Rob werkt al lange tijd samen met het Valorisation 

Centre. “Het Valorisation Centre bekijkt de waarde van 

diverse (uit)vindingen op de TU Delft en bekijkt of én 

hoe deze uitvindingen maatschappelijke impact kunnen 

hebben,” aldus Rob, “EFC was zo’n uitvinding waarvan 

het Centre inschatte dat een spin-off de juiste vorm 

zou zijn. Aangezien zij mij als ondernemer hebben leren 

kennen, werd ik gevraagd of ik in wilde stappen. “Het 

EFC proces maakt het mogelijk om afvalwaterstromen 

met hoge zoutgehaltes, zoals concentraat van 

ontzoutinginstallaties, te behandelen en extreem schoon 

water te produceren. Rob vond dit een mooie kans en 

besloot voor EFCseparations te gaan. 

Meerwaarde van een universiteit 

“Met de universiteit als aandeelhouder heb je de 

mogelijkheid om gebruik te maken van een enorm 

netwerk met kennis en kunde en heb je gelijk een 

goede naam in de markt,” aldus Rob, “maar het is dan 

wel belangrijk dat je goed begrijpt wat de doelen van 

de universiteit zijn.” Rob geeft aan dat universiteiten 

maatschappelijke impact willen genereren en dat een 

ondernemer dat goed moet begrijpen. “Het gaat niet 

altijd om winstmaximalisatie en dat is ook terecht bij 

uitvindingen die met publiek geld zijn gefinancierd.” Rob 

geeft aan dat het voor ondernemers belangrijk is om 

transparante afspraken met universiteiten te maken: 

“Op die manier worden voor beide kanten realistische 

verwachtingen geschetst en halen beide partijen het 

maximale uit deze samenwerking.”

TECHNOLOGY TRANSFER OFFICES

Technology Transfer Offices (TTO’s) zijn 

organisaties gelieerd aan kennisinstellingen 

(universiteiten, academische centra en 

hogescholen). Zij vormen de schakel tussen de 

kennisinstelling en partijen die geïnteresseerd 

zijn in de hier ontstane kennis zoals 

investeerders, ondernemers en overheden.

Een TTO ondersteunt, faciliteert en stimuleert 

onderzoekers binnen de kennisinstelling, 

zodat het onderzoek (meer) maatschappelijke 

en economische impact krijgt (‘gevaloriseerd’ 

wordt). Daarnaast helpt een TTO partijen 

van buiten de kennisinstelling hun weg te 

vinden in de kennisinstelling. TTO’s beheren 

ook de patentportefeuille van de instelling 

en verkopen bijvoorbeeld licenties voor het 

gebruik technologie.

Vrijwel alle universteiten, hogescholen en 

academische medische centra hebben een 

Technology Transfer Office. 

TTO’S IN ZUID-HOLLAND

- TU Delft Valorisation Centre

- Universiteit Leiden: LURIS

- Erasmus Medisch Centrum TTO

EFCseparations – Rob van der Meij

Als je de universiteit niet begrijpt, moet je ook niet 

met hen in zee gaan.

Gebruik het netwerk, de kennis en de kunde van een 

universiteit om geloofwaardigheid op te bouwen.

Tips



YES!Delft
Op het science park van de Technische Universiteit 

Delft is sinds 2010 de incubator YES!Delft gevestigd. 

In het midden bevindt zich een enorme open ruimte 

waar, omringd door transparante kantoortjes, een hier 

gevestigde ondernemer op een zeepkist staat. Hij vertelt 

over zijn net gesloten deal met een nieuwe klant.

Incubators & accelarators

Een incubator is een fysieke plek waar ambitieuze 

startende ondernemers gehuisvest, ondersteund en 

gestimuleerd worden. Incubators richten zich vaak 

speciaal op innovatieve ondernemers, waardoor 

er meestal een binding is met een universiteit. 

Ondernemers worden door een netwerk van partners 

in en om de incubator geholpen om een snelle en 

succesvolle start te maken. Naast coaching en netwerk, 

worden vaak ook tegen gereduceerd tarief diensten 

en faciliteiten aangeboden en kennis in de vorm van 

opleidingen of masterclasses. Na een aantal jaren en/of 

als de onderneming in omvang te groot wordt, verlaten 

de ondernemers de incubator. 

Startende ondernemers kunnen ook ondersteuning 

krijgen via Accelerator- programma’s; gedurende een 

afgebakende periode, meestal een paar maanden, wordt 

een programma aangeboden met mentoring, office 

space, de beschikking over (internationale) netwerk 

en begeleiding. Accelerators vragen meestal een 

equity bijdrage van de startup, maar er zijn ook gratis 

programma’s zoals de Climate-KIC Accelerator.

Mijlpalen 

Terwijl de champagnekurk knalt legt Wouter Robers, 

één van de oprichters van Peeeks Power, uit; “We vieren 

dit soort mijlpalen altijd samen met alle ondernemers in 

YES!Delft. Eigenlijk is er om de week wel een ondernemer 

die zo’n mijlpaal bereikt én viert.” Want daar draait 

het om binnen YES!Delft. Startende ondernemers en 

betrokkenen die elkaar stimuleren, inspireren en verder 

helpen, zodat mijlpalen snel en vaak gehaald worden. 

Wouter en zijn partners zijn namelijk niet voor niks na 

de succesvolle verkoop van hun eerste startup Epyon 

een jaar geleden weer terug gekeerd naar YES!Delft 

met hun nieuwe bedrijf. Vanuit Peeeks Power zijn ze nu 

bezig met een nieuw businessmodel op het gebied van 

energietechniek. Wouter legt uit: “Je krijgt bij YES!Delft 

een enorm relevant netwerk, via de medewerkers en 

de netwerkevents. Ook de nabijheid van de TU Delft 

is erg waardevol, want naast toegang tot uitstekende 

onderzoekers worden er ook tegen gereduceerd tarief 

nuttige masterclasses aangeboden, onder andere op 

het gebied van financiën, sales, HRM en onderhandelen. 

De gelijkgestemden die hier zitten helpen je met alle 

dagelijkse dingen.

Alumni en wetenschappers van de TU Delft en uitvinders 

uit de regio zijn bij YES!Delft welkom om hun bedrijf te 

starten. Om toegelaten te worden is er een businessplan 

nodig van een schaalbaar technisch product (of dienst). 

Een selectiecommissie beoordeelt de kandidaten en de 

haalbaarheid van de plannen. 

Het feit dat je in YES!Delft gevestigd bent, vergroot je 

geloofwaardigheid richting investeerders of potentiële 

klanten.” Aldus Wouter. 

INCUBATORS & BROEDPLAATSEN

 

In Zuid-Holland zijn o.a. de volgende  

incubators actief: 

- ECE Business Campus

- Erasmus MC Incubator

- BioPartner Leiden

- YES!Delft

- ESA BIC Noordwijk

- Rotterdam Internet Valley

-  Camebridge Innovation Center

 

Veel ondernemers zoeken voor hun startup 

een omgeving waar ook andere startups zijn 

gevestigd. Daarvoor kun je in incubators 

terecht, maar ook in gespecialiseerde 

bedrijfsverzamelplekken. Hiervoor kun je 

denken aan de Caballerofabriek en Bink36 in 

Den Haag of de RDM Campus in Rotterdam. 

Voor de ontwikkeling van de Merwede 

Vierhavens is zelfs een apart investeringsfonds 

opgericht. InnovationQuarter kan je als 

ondernemer helpen om de juiste plek te vinden. 
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Informal 
investors
De Nederlandse informal investing markt 
groeit. Steeds vaker verstrekken informals 
of business angels kapitaal aan startende 
ondernemers. Tegelijkertijd blijft het soms 
een mysterieuze groep; wie zijn die angels 
dan en waar kunnen ondernemers hen 
vinden?

Platforms

Informals zijn vermogende particulieren die 

rechtstreeks investeren in bedrijven. Dit doen zij 

door middel van risicodragend kapitaal, maar ook 

door het inbrengen van ervaring en expertise. 

Deze particuliere investeerders opereren ieder op 

hun eigen manier. Sommigen investeren alleen, 

anderen in consortia. Sommigen zijn alleen via via 

te bereiken en anderen hebben een website met een 

contactformulier. Veel investeerders zijn te vinden 

via de verschillende informal investing platforms. 

Hier kunnen ondernemers hun plan pitchen aan 

een groep informals, waardoor zij in één dagdeel 

met vele investeerders kunnen spreken. Andersom 

biedt het investeerders een snelle selectie van sterke 

ondernemingen.

Money Meets Ideas 

Het informal investing platform van de Rabobank 

heet Money Meets Ideas. Al meer dan 10 jaar worden 

ondernemers gematcht met informals. Het idee 

achter het platform is simpel: in een zaal met tien tot 

twintig geïnteresseerde investeerders, presenteren 

drie innovatieve ondernemers hun businessplan. 

De bijeenkomsten worden in een informele 

setting gehouden. Na een presentatie krijgen de 

investeerders de gelegenheid om vragen te stellen 

aan de ondernemers. Hierna verlaten de ondernemers 

de zaal en gaan de investeerders in gesprek over de 

bedrijven die zich hebben gepresenteerd. Informals 

geven in dit stadium direct aan of zij interesse hebben 

om te investeren. Tijdens de afsluitende borrel krijgen 

investeerders en ondernemers de kans om elkaar beter 

te leren kennen.

Succespercentage

Money Meets Ideas is niet uniek. Toch is het platform 

buitengewoon succesvol. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

het succespercentage. Zo gaat meer dan 80% van de 

ondernemers naar huis met concrete interesse van één 

of meerdere investeerders. In totaal weet 25% van hen 

via Money Meets Ideas financiering op te halen. Dit is 

mogelijk door de strenge selectie van investeerders en 

ondernemers. Niet iedereen kan zich aanmelden als 

investeerder. Rabobank controleert of alle aanwezige 

informals ook daadwerkelijk de mogelijkheden en 

ambitie hebben om te investeren. De investeerders, 

die aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten, zijn in 

het verleden zelf ondernemer geweest of zijn nog 

steeds actief. Hierdoor weten ze waar ze op moeten 

letten en ontstaat er een professionele sfeer tijdens de 

bijeenkomsten. 

Screening

Ook aan de bedrijven, die op informal investing 

platforms willen pitchen, worden strenge eisen 

gesteld. Voor de circa 25 Money Meets Ideas 

bijeenkomsten die per jaar worden georganiseerd, 

worden honderden bedrijven gescreend. Eerst is 

er een telefonische screening aan de hand van het 

businessplan en een aanmeldformulier. Ook voor 

deze platforms is het dus zeer belangrijk om een 

goed doordacht businessplan op te stellen en om 

deze kort mondeling toe te kunnen lichten. Voor het 

Money Meets Ideas platform is het belangrijk dat de 

financiën goed uitgewerkt zijn. Aan de hand van dit 

gesprek wordt bekeken of er aanleiding is voor een 

fysieke afspraak. Gedurende deze afspraak wordt de 

ondernemer ‘ondervraagd’ alsof hij bij een informal 

aan tafel zit. Zo wordt er gekeken of ondernemers 

daadwerkelijk klaar zijn om te pitchen. 

Selectie 

Als de ondernemer deze test heeft doorstaan wordt 

een anoniem profiel opgesteld. Voor elke bijeenkomst 

worden er profielen naar de informals gestuurd, die 
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vervolgens een top drie ondernemers kiezen. De 

geselecteerde ondernemers mogen op één van de 

bijeenkomsten pitchen aan de groep investeerders. 

Dankzij deze tweezijdige selectieprocedure is Money 

Meets Ideas een zeer succesvol platform. Toch kan 

het zijn dat er geen match ontstaat. Daarom is het 

altijd goed om als ondernemer op meerdere paarden 

te wedden. Benader ook zelf investeerders of neem 

contact op met organisaties die daarbij kunnen 

helpen. 

Rol van de informal 

Informals vormen een steeds belangrijkere schakel 

in de Nederlandse kapitaalmarkt. Zeker wanneer een 

innovatieve onderneming zich net in de startfase 

bevindt, kunnen zij een goede bijdrage leveren aan 

het succes van de onderneming. Niet alleen door een 

investering, maar ook door een actieve rol te vervullen 

in de onderneming. Soms sluit een investeerder zelfs 

aan bij het managementteam, maar niet alle informals 

streven zo’n nauwe betrokkenheid na. Het is voor 

ondernemer en investeerder belangrijk om de mate 

van betrokkenheid goed af te spreken. En net zoals 

de investeerder zich verdiept in de onderneming, kan 

de ondernemer zich verdiepen in de investeerder. Ga 

bijvoorbeeld eens praten met andere ondernemers 

waarin deze investeerder betrokken is. 

Waar vind ik Informal Investors?

Er zijn in Nederland diverse informal investing 

platforms actief. U vindt een selectie van platforms 

via Business Angel Network Nederland. Er zijn zowel 

commerciële platforms als platforms van banken. 

Banken bieden deze dienst vooral aan richting hun 

vermogende klanten.  Commerciële platforms kunnen 

een bredere selectie van investeerders bereiken, maar 

vragen vaak commerciële fees. Maak een  

bewuste keuze.

1. MONEY MEETS IDEAS

Het informal investing platform van de 

Rabobank.

2. ABN AMRO INFORMAL INVESTING 

SERVICES

ABN AMRO Informal Investment Services brengt 

ondernemers met investeerders in contact die 

een betrokken rol ambiëren (sparringspartner, 

niet operationeel meedraaien). De investeerders 

zijn zelf (ex) ondernemer of topbestuurder en 

bieden toegevoegde waarde naast de inbreng 

van kapitaal. Informal Investment Services 

bezoekt de ondernemingen zelf en kent haar 

investeerders persoonlijk. Aan de hand van 

ondernemersprofielen leggen we de proposities 

aan passende investeerders voor en volgen 

individuele kennismakingen. Additioneel 

kunnen ondernemingen pitchen voor groepen 

investeerders (investor circles of themadag). 

In 2014 zijn er circa 45 ondernemingen aan 

investeerders voorgelegd en haalden 23 

ondernemingen kapitaal op.

3. ING PRIVATE WEALTH & ASSET 

MANAGAMENT

Bij ING kunnen ondernemers met een 

financieringsbehoefte vanaf € 100.000 kapitaal 

aantrekken bij informals, in ruil voor een 

aandelenbelang. Om hiervoor in aanmerking te 

komen, moet de onderneming omzet realiseren 

en moet er onder andere een innovatief en/

of gepatenteerd product zijn waarmee de 

onderneming zich onderscheidt. Als een 

onderneming aan deze voorwaarden voldoet en 

er is capaciteit op een van de platformen, dan 

kan ING Private Wealth & Asset Management 

een kennismaking organiseren met één of 

meerdere informals. Dit kan op een regionale 

bijeenkomst of door middel van 1-op-1 matching. 

Ondernemers die interesse hebben in deze 

dienst van de ING, kunnen contact opnemen 

via de website van ING Private Wealth & Asset 

Management.
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Via crowdfunding platformen kunnen ondernemers 

alternatieve financiering ophalen voor hun project of 

onderneming, meestal als lening of investering, soms 

als donatie of sponsoring. 

Hoewel crowdfunding op dit moment nog een 

kleine markt is, maakt het een enorme groei door, in 

aantal platforms, aantal projecten en omvang van 

het opgehaalde bedrag. Er zijn op dit moment 24 

crowdfunding platforms geregistreerd in Nederland 

bij de Authoriteit Financiele Markten (AFM) en er 

zijn er nog vijf in behandeling. Via de site van de AFM 

kunnen ondernemers zien welke platformen dit zijn 

en wat hun bijzonderheden zijn. Daarnaast kunnen 

ondernemers via Fundwijzer, de crowdfunding 

wegwijzer, meer te weten komen over Nederlandse 

platforms. Het overgrote deel van deze platforms 

werkt met leningen.

MKB leningen 

Crowdfunding

De afgelopen jaren is het voor kleine 
MKB’ers moeilijker geworden om bancaire 
financiering te vinden. Er zijn verschillende 
initiatieven om in deze behoefte te 
voorzien.
 

Qredits 

Voor ondernemers die goede plannen hebben, 

maar moeilijk toegang tot financiering krijgen, 

kan microfinanciering een interessant alternatief 

zijn. De door de overheid ingestelde Raad voor 

de Microfinanciering, met Koningin Maxima als 

belangrijkste lid, heeft hiervoor samen met een aantal 

banken Qredits opgericht. 

Deze onafhankelijke en private kredietverstrekker 

helpt ondernemers met kredieten tot € 250.000, 

coaching en ondernemerstools. Qredits is een 

In 2014 is voor ongeveer € 63 mln. aan financiering via 

de geregistreerde crowdfunding platforms verstrekt, 

een sterke stijging ten opzichte van 2013.

Bij crowdfunding is sprake van direct contact 

tussen investeerders en ondernemers, er zijn geen 

financiële intermediairs nodig. Toch kan het voor 

een ondernemer handig zijn om een (financieel) 

adviseur in te schakelen, bijvoorbeeld bij het bepalen 

van de hoogte van de benodigde financiering. 

Omdat crowdfunding relatief makkelijk verkregen 

kan worden, bestaat het risico op overfinanciering, 

waardoor ondernemers in betalingsproblemen 

kunnen raken. Ook is het belangrijk dat ondernemers 

zich bewust zijn van de verschillende vormen van 

financiering en bijbehorende gevolgen en risico’s. 

Zo wordt voor ‘loan based’ geld een compensatie 

op de lening gevraagd in de vorm van rente, terwijl 

‘equity based’ geld een investering betreft waar als 

stichting met betrouwbare partners, zoals onder 

andere Rabobank, ING, Triodosbank, Accenture 

en de Goudse Verzekeringen. Belangrijk is dat 

ondernemers een economisch haalbaar plan hebben 

en dat de bank dit plan niet wil financieren. Dat plan 

én de competenties van de ondernemer worden 

door een regionaal werkzame bedrijfsadviseur op 

locatie beoordeeld. Vaak wordt naast een lening ook 

begeleiding in de vorm van een coach geleverd. Qredits 

heeft al meer dan 5200 microkredieten verstrekt en 

zelfs nog meer coachingstrajecten in gang gezet. De 

meeste mensen lenen tussen de € 10.000 tot 

€ 25.000. In totaal is er op dit moment ruim € 9 mln. 

aan leningen uitgezet.

MKB impulsfonds

Het MKB Impulsfonds verstrekt leningen tussen 

€ 250.000 en € 1 mln. aan in de kern gezonde 

MKB-bedrijven. De investeerders achter het 

MKB-Impulsfonds zijn institutionele beleggers. De 
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MKB leningen 

Crowdfunding
compensatie dividend en waardevermeerdering van 

het aandeel gevraagd worden. Ook het op te halen 

bedrag varieert per vorm, zo geeft Maarten de Jong 

van Oneplanetcrowd aan: “De gemiddelde donatie is  

€ 20. De gemiddelde lening € 1200.” 

Een ander hulpmiddel bij het vinden van de juiste inzet 

van crowdfunding is de website StartCrowdfunding.nl. 

Deze website is speciaal door de branchevereniging 

Nederland Crowdfunding in het leven geroepen om 

ondernemers én investeerders te ondersteunen. De 

website informeert over trends op het gebied van 

crowdfunding en bevat een FAQ en stappenplan 

voor ondernemers en investeerders. De leden 

van de branchevereniging zijn Geldvoorelkaar.nl, 

Oneplanetcrowd, Symbid en Wekomenerwel.

Maarten de Jong – Oneplanetcrowd

Crowdfunding is marketing, financiering en 

validatie van je product of bedrijf tegelijk.

Ervaring met consumentenmarketing verhoogt 

sterk het succes van crowdfundingcampagnes.

De eerste klap is een daalder waard. Zorg dat 

mensen die dichtbij je staan, je op dag 1 van de 

campagne ruimschoots van de 0% af helpen. Met 

een vliegende start volgt er snel een grote crowd.

De succesvolste crowdfundingcampagnes zijn 

positief, innovatief en creatief.

Tips

kredietbeoordeling van de te financieren bedrijven is in 

handen van NEOS Business Finance. Geïnteresseerde 

ondernemingen kunnen hun aanvraag indienen bij 

NEOS via hun accountant of financieel adviseur. Op de 

website van het MKB Impulsfonds staan de stappen 

die hiertoe doorlopen moeten worden. 

Nederlandse investeringsinstelling

De NLII is in 2014 opgericht door 13 institutionele 

beleggers, met als doel om Nederlandse 

investeringsprojecten geschikter te maken voor 

institutionele beleggers. Voor MKB-ondernemers 

zijn in april 2015 twee interessante fondsen 

aangekondigd: Het Achtergestelde Leningenfonds 

en het Bedrijfsleningenfonds. Deze fondsen starten 

2015 en moeten belemmeringen wegnemen voor 

bancaire financiering, bijvoorbeeld door achtergesteld 

vermogen te verstrekken.

Doe de checklist voor ondernemingskrediet op 

http://www.nationalefinancieringswijzer.nl/

ondernemingskrediet-checklist

Tips
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SEED-fondsen investeren in jonge risicovolle 

ondernemingen met een hoge kapitaalbehoefte. 

De financieringshoogte bedraagt doorgaans 

minstens € 100.000 tot ongeveer € 2 mln. De 

voorkeur van SEED-fondsen ligt vaak bij een 

minderheidsbelang in de onderneming.

SEED-fondsen zijn investeringsfondsen die hun 

kapitaal hebben aangevuld via de SEED Capital 

regeling van het ministerie van Economische 

Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van deze regeling en investeerders 

moeten zodoende voor elke investering 

goedkeuring vragen aan de RVO.nl. 

Ook ondernemingen moeten voldoen aan de 

regels van RVO.nl, dus het is van belang dat 

ondernemers eventueel beperkende factoren 

bespreken. Zo kunnen deze fondsen slechts in 

beperkte mate doorinvesteren in een volgende 

financieringsronde.

Impact

In Nederland zijn inmiddels meer dan 40 SEED-

fondsen, waarvan er nog meer dan 20 actief 

investeren. Per jaar worden er circa 30 deals 

gesloten door SEED-fondsen.

Meer informatie? 

Er zijn recent veel SEED-fondsen gestart, 

waardoor we verwachten dat de mogelijkheden 

om via deze weg kapitaal op te halen sterk 

verbeteren. Op de website van de RVO.nl worden 

alle actieve SEED-fondsen genoemd. 

henQ

Floris van Alkemade, partner bij henQ, 
investeerde namens verschillende fondsen 
in tientallen bedrijven in Europa en 
Amerika. Hij startte en beheerde drie 
venture capital fondsen met € 320 mln. 
aan gecommitteerd vermogen. Sinds 2005 
maakt hij gebruik van de SEED Capital 
regeling. Floris vertelt over succesvol 
investeren en succesvol ondernemen en 
alles wat daar bij komt kijken. 

De SEED Capital regeling 

“De jaren voor de start van de SEED Capital regeling 

heb ik vanuit Silicon Valley de internetbubbel 

meegemaakt. Dat waren dure lessen,” aldus Floris. 

“Wat ik daar geleerd heb kon ik gebruiken voor ons 

nieuwe fonds, Solid Ventures. Voor dit fonds hebben 

we dankbaar gebruik gemaakt van deze nieuwe 

regeling.” Naast Solid Ventures, zijn er sinds 2005 meer 

dan 40 fondsen mede gefinancierd door deze regeling. 

Investeerders kunnen hiermee hun fondskapitaal op 

een aantrekkelijke manier vergroten, zodat de risico-

rendementsverhouding verbetert. “Ondernemers 

hebben daar ook veel voordeel van, omdat er meer 

kapitaal beschikbaar komt,” vertelt Floris. “Maar 

soms is het ook wel lastig, omdat er regels verbonden 

zijn aan dit kapitaal. Dit geeft investeerders en 

ondernemers minder vrijheid. Dat kan tot gevolg 

hebben dat een ondernemer minder makkelijk een 

andere investeerder kan laten aanhaken, of dat er 

minder makkelijk doorgeïnvesteerd kan worden.” Voor 

ondernemers betekent dit dat zij zich goed moeten 

verdiepen in deze regeling om te zien wat de voor- en 

nadelen zijn. 

Solid Ventures en henQ 

Nu Solid Ventures uit is geïnvesteerd, heeft Floris de 

handen ineengeslagen met Herman Hintzen en Coen 

van Duiven om gezamenlijk het derde henQ fonds op 

te richten. “Wij zullen in vijftien à twintig software 

bedrijven investeren,” licht Floris toe. Hij geeft aan dat 

ze investeren vanaf € 100.000 en daarna evalueren 

SEED Capital 
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of er voldoende potentie en executiekracht is om 

vervolginvesteringen te rechtvaardigen. “Er moet 

dan onder andere sterke groei in de onderneming 

te zien zijn. Wij ondersteunen waar mogelijk, maar 

ondernemers moeten ook fouten kunnen maken. Als 

wij alle fouten voorkomen, leren de ondernemers niet 

zelf hoe ondernemerschap werkt. Vroeger deed ik dit 

anders, maar dit is één van de harde lessen die ik als 

investeerder heb geleerd.” Dat betekent overigens niet 

dat er weinig contact zal zijn tussen de investeerders 

en de ondernemers. In de beginfase is twee keer per 

week contact geen uitzondering. Op termijn neemt 

de frequentie af naar één tot twee keer per maand. 

Daarnaast organiseert henQ regelmatig founder 

circles, waar alle ondernemers van henQ bij elkaar 

komen voor inspiratie, workshops en bovenal om van 

elkaar te leren.  

Goede indruk 

“Als een ondernemer wil dat wij investeren, zal hij of 

zij een zeer goede indruk bij ons moeten achterlaten,” 

vertelt Floris, “Het team is daarbij erg belangrijk. 

Wij willen weten wie de ondernemers zijn, dus 

kom met het hele managementteam langs.” Van 

Alkemade geeft aan dat hij op de interactie tussen 

het team let, zij moeten echt met elkaar kunnen 

samenwerken. Verder is het van belang dat het team 

elkaar aanvult: “Twee MBA’ers, daar heb je niets aan. 

Een mooie samenstelling bij de opstart is die met een 

zakelijk brein en leider, een top programmeur en een 

geweldige ontwerper.” De ondernemers moeten ook 

ambitie tonen en groots denken: “Geen Hollandse 

bescheidenheid, onze ondernemingen moeten 

minstens elk jaar hun omzet verdriedubbelen. Ook 

mogen ondernemers nooit tevreden zijn, maar weten 

ze wel altijd wat de volgende stap is. Verder moeten 

ondernemers aantonen dat zij altijd op zoek zijn naar 

creatieve manieren om hun business te versnellen.” 

Versnellen

“Wij investeren alleen om te versnellen. Wij zijn 

geen werkgever die de salarissen betaalt zodat een 

onderneming kan blijven draaien. Zonder investering 

moet een onderneming ook bestaansrecht hebben. 

De investering zorgt alleen voor een positieve 

impact op de groeisnelheid.” Floris adviseert ook om 

geloofwaardigheid op te bouwen. “Stuur investeerders 

eens jouw plannen voor de komende periode. Wat wil 

je bereiken, hoe ga je dat doen en, zeer belangrijk, wat 

zijn de KPI’s (Key Performance Indicators)? Na deze 

periode kun je laten zien dat jij ook zonder investering 

omzet kan genereren en dat jij een businessplan kan 

uitvoeren. Zo bouw je al snel geloofwaardigheid op.”

Zie de website van henQ voor meer informatie.

henQ – Floris van Alkemade

Denk niet dat een investeerder er alleen 

maar is om jouw salaris te betalen.

Denk groot, wij willen geen Hollandse 

bescheidenheid.

Stel je team zorgvuldig samen, je hebt 

niets aan twee MBA’ers.

Bouw geloofwaardigheid op bij een 

investeerder voordat je om een investering 

vraagt.

Jij moet altijd meer kennis hebben van 

de markt waarin je opereert dan de 

investeerder.

Tips
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Family 
offices 

Voor zeer vermogende particulieren die een 

bestemming zoeken voor familiekapitaal kan een 

family office een manier van vermogensbeheer 

zijn. Via deze organisaties investeert de familie 

rechtstreeks in een portfolio van bedrijven.

De afgelopen jaren is de markt van de family 

offices sterk gegroeid. Mede hierdoor is er een 

gevarieerde sector ontstaan: In 2013 waren er 

totaal 45 family offices actief in Nederland.

Sommige fondsen laten inmiddels ook 

investeerders van buiten de familie toe, waardoor 

er nu ook family offices zijn die zich qua beheerd 

vermogen kunnen meten met private equity 

fondsen. De meeste family offices richten zich op 

MKB-bedrijven die al sterke cash flows genereren 

en kapitaal zoeken om te groeien. Er zijn echter 

zeker ook fondsen die zich juist richten op 

startende en innovatieve ondernemingen.

De voorkeur van een family office ligt vaak bij een 

controlerend belang in de onderneming. Hierdoor 

kunnen zij grip houden op hun participaties 

zonder altijd actief betrokken te hoeven zijn 

bij het dagelijks management. Family offices 

hanteren vaak een lange termijnstrategie zonder 

een specifieke exithorizon. Voor ondernemers die 

op lange termijn zelf actief willen blijven in het 

bedrijf kan dit een goede match zijn.

Meer informatie? 

Momenteel is er geen actieve vereniging van 

family offices. Voor meer informatie over deze 

kapitaalverstrekkers verwijzen wij u naar 

uw financiëel adviseur of de NVP, waarvan 

verscheidene family offices lid zijn. 

Groeikapitaal 
voor MKB: 
BB Capital
Nederland kent veel succesvolle ondernemers en 

families die investeren in bedrijven. Soms trekken 

deze investeerders samen op en richten een eigen 

participatiemaatschappij op. Zo ook in het geval van 

BB Capital. Susan van Koeveringe en Coos van den 

Ouden zijn respectievelijk CEO en partner bij BB Capital 

en leggen uit hoe zij ondernemers kunnen helpen bij 

het verwezenlijken van hun groeiambitie.

Traditioneel MKB 

BB Capital kenmerkt zich als een financier die kapitaal 

versterkt aan traditioneel MKB. “De ondernemers 

zijn ‘self-made’ of hebben een familiebedrijf succesvol 

gemaakt”, licht Susan toe. “De onderneming 

draait goed en de ondernemers willen de volgende 

groeistap zetten. Om deze ambitie te verwezenlijken 

is vaak extern groeikapitaal nodig. Wij kunnen dat 

verstrekken. Doordat wij niet zijn gebonden aan 

bepaalde financiële instrumenten kunnen wij ons 

kapitaal flexibel inzetten en makkelijk samenwerken 

met andere investeerders.” Ondernemingen waarin BB 

Capital investeert hebben een minimale waarde van 

circa € 5 mln. en zoeken naast kapitaal ook kennis. “Het 

liefst ontvangen ondernemers deze kennis van een 

zakenpartner, die hen kan helpen bij het nemen van 

strategische beslissingen. BB Capital kan die partner 

zijn. Gedurende het investeringstraject gaan wij altijd 

op zoek naar de juiste vorm om de onderneming 

verder te helpen. Dit zijn echt maatwerktrajecten”, 

aldus Coos. “Wij kijken naar de behoeftes van een 

ondernemer en hoe wij kunnen bijdragen aan de 

invulling daarvan.”

Voorbereiding

“Als een ondernemer op zoek is naar kapitaal, is het 

altijd verstandig om een adviseur in de arm te nemen,” 

vertelt Coos. Susan vult aan: “Dit moet een adviseur 

zijn die heel goed begrijpt wat jouw belangen zijn en 

hoe hij of zij deze kan behartigen. Een goede adviseur 

stelt de juiste prioriteiten bij het vinden van een 
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investeerder. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van 

de directierol na de investering of financiële zekerheid 

voor het pensioen.”

Een slechte voorbereiding kan het momentum uit een 

investeringstraject halen. “Het is daarom belangrijk 

dat een ondernemer zijn financiële gegevens en 

zijn bedrijfsstructuur op orde heeft. Hier moet de 

ondernemer desgevraagd dieper op in kunnen gaan. 

Daarnaast is het essentieel om vooraf te bedenken hoe 

de kapitaalvraag ingevuld kan worden. Vaak zijn er 

meerdere financiers nodig om aan een kapitaalvraag 

te voldoen. De ondernemer moet de mogelijkheden 

bij het begin van het traject in beeld hebben.” Verder 

geven Susan en Coos aan dat uit de voorbereiding 

ook de ambitie van een ondernemer moet blijken: 

“Een ondernemer zonder groeiplan zullen wij niet 

financieren.” Voorafgaand aan een investering zal BB 

Capital samen met de ondernemer naar het groeiplan 

kijken. Dit is onderdeel van het maatwerktraject, 

waarin BB Capital hun uitgebreide netwerk inzet 

om de plannen aan te scherpen. Binnen dit netwerk 

bevinden zich de succesvolle ondernemers achter het 

vermogen van BB Capital, maar ook experts zoals 

juristen en accountants. Door hen op de juiste manier 

in te zetten ontstaat een ambitieus maar 

realistisch plan. 

Hulp bij groei 

Van start tot closing duurt een financieringstraject 

gemiddeld drie maanden. Daarna levert de 

ondernemer maandelijks rapportages aan BB Capital. 

“BB Capital gaat niet op de stoel van de ondernemer 

zitten. De ondernemers hebben de meeste kennis over 

hun product of dienst, anders waren ze niet succesvol. 

Wij merken wel dat wij kunnen helpen bij het strakker 

zetten van de financiën. Dit doen wij onder andere 

door het bespreken van de maandelijkse rapportages. 

In de afgelopen jaren is dat een grote succesfactor bij 

de groei van onze participaties gebleken.” BB Capital 

stelt niet vooraf een exitmoment vast. Indien nodig 

kan BB Capital voor langere tijd participeren in een 

onderneming. Coos vertelt: “BB Capital wil natuurlijk 

een exit maken, maar wij stellen vooraf geen deadline. 

Samen met de ondernemer zoeken we het juiste 

moment. Dat kan na zeven jaar zijn, maar ook na

twee jaar.” 

Meer weten over BB Capital? Bezoek dan hun website.

BB Capital – Susan van Koeveringe

Denk na over het soort investeerder dat je wilt 

aantrekken.

Vergeet niet te bedenken welke rol jij na de 

investering wil hebben.

Neem een adviseur in de arm die gaat voor jouw 

doelen en niet alleen voor de deal.

Zorg dat jouw groeiplan klaar ligt.

Tips
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Terms & exits

Een investeerder heeft aangegeven 
maar wat graag te investeren in jouw 
onderneming. Al snel verschijnt er een 
term sheet op tafel, met veel ingewikkelde 
condities en constructies. Waarom moet 
dit op zo’n ingewikkelde manier en wat 
betekent dit überhaupt?

Reden van investeren 

Investeerders zetten hun kapitaal uit bij 

ondernemingen met de gedachte daar financieel 

rendement over te behalen. Dit kan betekenen dat 

een investeerder op termijn een ander doel heeft dan 

de ondernemer. Waar een ondernemer tevreden kan 

zijn met een goed lopend bedrijf, wil een investeerder 

vaak dat er groei wordt verwezenlijkt, om de waarde 

van het aandelenpakket te zien stijgen. Om er voor te 

zorgen dat zowel de doelen van de ondernemers als die 

van de investeerder worden gehaald, is het belangrijk 

om goede afspraken te maken. Deze afspraken komen 

terecht in een term sheet. De term sheet kan worden 

beschouwd als een voorovereenkomst en dient als 

onderhandelstuk voor ondernemer en investeerder. 

Later zullen deze punten overgenomen worden in 

de participatieovereenkomst. Dit laatste document 

is de officiële overeenkomst tussen ondernemer en 

investeerder en als deze wordt getekend is de deal 

rond. De participatie- of leningsovereenkomst heeft 

een officiële juridische waarde en als ondernemer is 

het dan ook belangrijk om goed te begrijpen wat elk 

van de genoemde condities of terms inhoudt.

Condities

De wereld van term sheets en participatie-

overeenkomsten lijkt soms een eigen taal te hebben. 

Elk van de voorwaarden kan invloed hebben op 

volgende investeringsrondes, de zeggenschap over 

het bedrijf en/of de waardering. Het is dus ook niet 

zomaar te zeggen welke condities het meest belangrijk 

zijn. Zodoende is het voor iedere ondernemer aan 

te raden de condities op een term sheet goed te 

lezen en te begrijpen voordat er wordt getekend. 

Voor investeerders is het uitonderhandelen van 

juiste terms erg belangrijk, omdat dit voor hen een 

direct verband heeft met de hoeveelheid risico die zij 

lopen. Zo zullen zij bijvoorbeeld bij een hoger risico 

meer potentieel rendement willen, bijvoorbeeld in 

de vorm van preferente aandelen (aandelen met 

meer rechten dan gewone aandelen). Ook kan 

een investeerder risico willen afdekken door meer 

plaatsen in de Raad van Commissarissen te eisen. 

Door deze maatregelen krijgt een investeerder meer 

zeggenschap in een onderneming (en de ondernemer 

dus minder). Een belangrijk onderdeel van de term 

sheet zijn de opschortende voorwaarden (conditions 

precedent). Deze voorwaarden schrijven voor waar 

minimaal aan voldaan moet worden voordat de 

participatieovereenkomst getekend kan worden. 

Denk hierbij aan het vinden van een co-financier, 

het verkrijgen van vreemd vermogen, maar ook het 

succesvol afronden van de due diligence fase. 

Structurering

Een belangrijk onderdeel bij het vormgeven van een 

investering is de structurering. Zo kan de structurering 

ervoor zorgen dat een investeerder eerst recht heeft 

op een vast dividend en dat de ondernemer pas wordt 

uitbetaald nadat de investeerder dit dividend heeft 

ontvangen. Dit kan betekenen dat een ondernemer 

een meerderheid van de aandelen kan bezitten, zonder 

dividend uitgekeerd te krijgen. Het is dus altijd van 

belang dat een ondernemer de voorgestelde structuur 

goed bekijkt en verschillende scenario’s doorrekent om 

te zien welke impact dat heeft op de opbrengsten. 

Bij een participatie is de waardering een belangrijk 

onderwerp. Die bepaalt immers hoeveel zeggenschap 

de ondernemer overhoudt na de investering en hoe 

de opbrengsten worden verdeeld bij een exit. Het is 

belangrijk dat de uiteindelijke waardering een goede 

balans geeft tussen de belangen van ondernemer en 

investeerder. Als de waardering te hoog of te laag tot 

stand komt, kan dat vervolginvesteerders afschrikken 

of huidige investeerders flink doen verwateren.



De waardering dient te worden bezien in samenhang 

met andere voorwaarden van de financiering. Zo kan 

er sprake zijn van een cumulatief preferent dividend, 

of een meervoudige exit preferentie. Hierdoor kan 

een relatief kleiner belang toch een grote waarde 

vertegenwoordigen bij een exit. De onderhandelingen 

over de waardering en overige terms kunnen 

behoorlijk complex worden. Hier kan een goede 

financieel adviseur veel meerwaarde bieden.

Onderzoek

Voorafgaand aan een investering zal een investeerder 

due diligence uitvoeren. Dit betekent dat een 

investeerder onderzoekt of alle aannames over het 

bedrijf juist zijn. Zo wordt gekeken of alle contracten 

juridisch steek houden, of kunnen er experts 

worden ingezet om te bepalen of de technologie 

daadwerkelijk zo revolutionair is als besproken. 

Verder worden de cijfers uit het verleden onderzocht 

en wordt er gekeken of alle prognoses wel goed zijn 

onderbouwd. Aangezien u als ondernemer weet dat 

een investeerder deze informatie zal opvragen is het 

goed om voorbereid te zijn. Zorg dus voor een goede 

documentatie. Ook is het goed om u te realiseren 

dat elke investeerder due diligence uitvoert en het 

dus geen zin heeft om zaken in de fase voor de due 

diligence beter te presenteren dan feitelijk het geval 

is. Wanneer een investeerder hier achter komt is het 

vrijwel zeker dat de deal niet door zal gaan.

Participatie

Wanneer de due diligence fase afgerond 

is en de investeerder en ondernemer de 

participatieovereenkomst hebben uit onderhandeld 

en getekend volgt de periode van participatie. 

Afhankelijk van de levensfase van het bedrijf, de 

soort investering en het type investeerder, kan de 

investeerder verschillende rollen innemen. Zo komt 

het vaak voor dat informals aanschuiven bij het 

managementteam, terwijl participatiemaatschappijen 

via de Raad van Commissarissen een rol vervullen, 

of mogelijk een manager willen toevoegen aan de 

directie. De rol van de investeerder wordt besproken 

gedurende de onderhandelingen en het is als 

ondernemer dus weer goed om te beseffen wat deze 

invulling voor de onderneming betekent. Vaak zal 

een investeerder zich opmaken voor een exit, dus dit 

moet een ondernemer ook willen. Een exit hangt vaak 

samen met het betreden van een volgende levensfase 

van de onderneming. Het binnenhalen van nieuwe 

investeerders zorgt voor additionele kennis die in 

die levensfase nodig zijn. Dit is niet altijd het geval, 

soms kan een investeerder ook besluiten meerdere 

levensfases aan boord te blijven.

Hulp

Drag-along right, tag-along right, anti-dilution, 

exit preferentie. Als de investeerdertaal u boven het 

hoofd stijgt, zijn er gelukkig nog naslagwerken die 

je kunnen ondersteunen in het onderhandelproces. 

Een van de veel gebruikte bronnen is Venture Capital 

Term Sheets, door Harm de Vries en Menno van 

Loon. Als ondernemer is dit boekje te gebruiken als 

woordenboek voor de investeerderstaal. 

Ook online is veel te vinden over de betekenis en 

de impact van voorwaarden op term sheets en 

participatieovereenkomsten. Zo is de online publicatie 

van KPMG ‘M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek’ 

erg handig. Het initiatief Capital Waters biedt een 

database met open source investeringsdocumentatie. 

Ook kan het voor ondernemers slim zijn om te 

investeren in professionele hulp van adviseurs tijdens 

het financieringstraject. 

Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat er een 

klik is met de adviseur en dat deze voldoende kennis 

en kunde in huis heeft om een ondernemer te 

representeren. Wij adviseren u om gesprekken te 

voeren met meerdere adviseurs en te vragen naar 

eerdere resultaten. Vraag eventueel ook of u eerdere 

klanten als referent kunt benaderen.
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BMKB 

Bij de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) 

staat de overheid borg tot € 1,5 mln. voor 

bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder 

een lening als de overheid voor een deel 

garant staat. De BMKB regeling is bestemd 

voor ondernemingen met maximaal 250 

werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. 

óf een balanstotaal tot € 43 mln.

Het aanvragen van BMKB loopt via de bank. 

Om in aanmerking te komen voor BMKB moet 

het bedrijf financieel gezond zijn en voldoende 

cashflow hebben om de rente en aflossing 

te betalen, net als bij een gewone lening. 

De looptijden voor BMKB voor innovatieve 

ondernemingen is zes jaar. De kans op 

toekenning van BMKB neemt toe wanneer een 

ondernemer een investeerder aan boord heeft 

en wanneer de onderneming gebruik maakt 

van de WBSO.

Impact

In 2013 zijn in totaal 1.983 garanties verstrekt, 

met een totaal van € 344 mln. aan bancair 

krediet.

Meer informatie?

Aanvragen van de BMKB regeling gebeurt via 

uw bank. Meer informatie is te verkrijgen via de 

website van RVO .

BMKB bij 
ABN AMRO
In het veranderende landschap van 
de kapitaalmarkt vinden ook banken 
zichzelf opnieuw uit. Speciale aandacht 
gaat daarbij uit naar innovatieve en 
snelgroeiende ondernemers. Om voor deze 
doelgroep een financiering rond te krijgen 
helpt ABN AMRO bank in het vinden van 
de juiste financieringsmix. 

Drie jaar geleden is ABN AMRO gestart met een team 

van Groei en Innovatie Specialisten, die naast de 

relatiemanagers een belangrijke rol vervullen in het 

contact met ondernemers. Hierbij gaat het zowel 

om nieuwe, jonge, innovatieve bedrijven, als om 

bestaande bedrijven die een nieuw product of nieuwe 

toepassing ontwikkeld hebben. 

Ankie Balgit is één van deze Specialisten en samen met 

haar collega Ricardo Tacken is zij verantwoordelijk 

voor de regio Zuid West. Ankie adviseert per jaar meer 

dan 100 ondernemers met financieringsvraagstukken. 

Zij worden niet alleen geholpen met bancaire 

oplossingen, maar via het netwerk van de bank 

wordt ook gekeken naar alternatieve en aanvullende 

financieringsmogelijkheden bij andere partijen. 

Hiermee is de bank een belangrijke kennispartner voor 

innovatieve, snelgroeiende bedrijven. 

Ankie legt uit dat ondernemers dus al in een vroeg 

stadium bij de bank aan kunnen kloppen voor kennis 

en ondersteuning. Financieren kan de bank echter pas 

in een later stadium: “Het product moet uit ontwikkeld 

zijn en er moet een aantoonbare markt voor zijn. 

Ondernemers die nog in de ontwikkelfase zitten 

kunnen via andere kanalen, zoals subsidies, Friends 

Family en Fools/Fans en initiatieven als crowdfunding 

financiering ophalen.” 

Bij bancaire financiering wordt gekeken naar het 

verdienmodel en de haalbaarheid van de plannen 

en prognoses; hoe denken ondernemers de 

volgende stappen te bereiken, welke contracten 

krijgen ze? Daarnaast is de ondernemer zelf en het 

team eromheen erg belangrijk; hoe beweeg je bij 

tegenvallers? Voor banken is het een grote pré als er 
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‘Als je jezelf en je team 
introduceert, leg dan 

ook uit hoe je opereert 
bij tegenvallers.’ 

 
ABN AMRO - Ankie Balgit

al investeerders aan boord zijn, omdat zij naast 

geld, ook kwaliteit in management, vertrouwen 

en een stuk expertise mee brengen. Ankie raadt 

innovatieve ondernemers met groeiambitie aan 

om direct internationaal te denken; “In welk stuk 

van de markt wil je ondernemen? Nederland is een 

prima springplank voor de rest van de wereld.”

Omdat innovatieve ondernemers in deze fase 

vaak nog geen onderpand kunnen bieden en 

niet beschikken over eigen middelen kunnen 

ze banken weinig zekerheid bieden. Deze 

ondernemers kunnen daarom via hun bank 

gebruik maken van het Borgstellingskrediet 

BMKB. Er zijn een aantal varianten in het 

Borgstellingskrediet. Zo kunnen ondernemingen 

met een innovatief karakter in aanmerking 

komen voor het Innovatief Borgstellingskrediet. 

Dit innovatieve karakter wordt vaak aangetoond 

met een verklaring van Speur & Ontwikkeling, 

afgegeven door RVO.nl. 

Bancaire financiering kan in redelijk korte 

tijd verstrekt worden, maar vaak wordt de 

samenwerking met andere financiers opgezocht, 

waardoor de afstemming meer tijd in beslag 

neemt. In die gevallen moeten ondernemers 

minimaal rekenen op een doorlooptijd van drie 

maanden.

Volgens Ankie biedt Zuid-Holland veel 

mogelijkheden; “Je moet de weg weten en 

betrouwbare partijen zoeken. ABN AMRO heeft 

hiervoor onder meer het financieringskompas 

ontwikkeld; een online tool voor ondernemers, 

waarmee je direct inzicht krijgt in de partijen bij 

wie je terecht kunt voor financieringsbehoefte.” 

RABOBANK IN ZUID-HOLLAND

Ook de Rabobank ondersteunt innovatieve 

ondernemingen bij hun groei en het ophalen van 

kapitaal. Daarbij werkt de bank altijd intensief 

samen met alle relevante stakeholders en de 

coöperatieve structuur van de Rabobank maakt 

het mogelijk hier op diverse niveaus invulling aan 

te geven. 

Volgens Pim Jansen is de primaire vraag die de 

Rabobank altijd stelt bij het beoordelen van een 

onderneming: “Zien we de ondernemer waarmaken 

wat in zijn ondernemersplan staat. Ofwel: zijn de 

kwaliteiten van de ondernemer dusdanig dat we 

er vertrouwen in hebben dat hij of zij de business 

case gaat waarmaken. De vent en z’n tent (zonder 

vrouwen tekort te doen) is een veelgehoorde 

kreet, en die blijft zeer relevant! Daarnaast 

spelen de financials met de bekende ratio’s zoals 

solvabiliteit, eigen inbreng en rentabiliteit uiteraard 

een belangrijke rol. BMKB is daarbij een effectief 

hulpmiddel in de fase dat een ondernemer al wel 

cashflow genereert maar deze nog onvoldoende 

zekerheden (onderpand) met waarde voor 

de bank kan bieden die comfort biedt om een 

financieringsvraag bancair in te vullen.” 

De Rabobank ondersteunt zowel lokaal als 

regionaal innovatieve ondernemingen. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit de betrokkenheid van 

Rabo bij initiatieven als YES!Delft en The Hague 

Security Delta. Maar Rabo financiert ook via 

gespecialiseerde instrumenten zoals (pre) Seed-

fondsen van ESA BIC in Noordwijk en het Leiden Bio 

Science Park, maar ook als aandeelhouder in het 

Erasmus MC Biomedical Fund.
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Venture 
capital
Venture capital wordt verstrekt 

door professionele investeerders bij 

participatiemaatschappijen. Deze 

participatiemaatschappijen betrekken hun 

fondsen van externe (meestal institutionele) 

beleggers. Daardoor beschikken zij over meer 

middelen dan family offices en investeren 

in snelgroeiende bedrijven die hun eerste 

bestaansrecht hebben bewezen. Is de 

onderneming al iets verder, met bijvoorbeeld 

zwarte cijfers en een uitgewerkt business 

model, maar heeft het middelen nodig om snel 

te groeien, dan wordt vaak gesproken van een 

groei- of expansiefinanciering. Dit ligt tussen 

venture capital en private equity in.

Venture capital wordt vaak verstrekt in ruil 

voor een aandelenbelangen (minderheids- 

en meerderheidsbelangen) van tussen de 

€ 250.000 en € 20 mln. Venture capital is 

de meest risicovolle vorm verschaft door 

participatiemaatschappijen en zodoende zijn 

de investeerders vaak direct betrokken bij de 

onderneming door naast kapitaal ook kennis, 

kunde en netwerk in te brengen. 

Dit kan betekenen dat een ondernemer 

in slechtere tijden minder controle heeft 

over de onderneming. Veel venture capital 

maatschappijen proberen hun rendement te 

behalen doormiddel van een exit nadat het 

bedrijf in waarde is toegenomen. Omdat zij 

verplichtingen hebben naar hun eigen beleggers 

zullen zij dit gemiddeld na ongeveer vijf jaar 

willen doen.

Impact

In 2014 is er door venture capital maatschappijen 

€ 169 mln. geinvesteerd in 226 veelbelovende 

startups. Dit is het hoogste aantal deals ooit. 

‘Wees transparant naar 
een investeerder, anders 

komt er geen deal.’
 

Main Capital Partners - 

Charly Zwemstra
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Main Capital 
Partners
Binnen de softwaresector is het in Den Haag 

gevestigde Main Capital Partners ‘thought leader’ 

op het gebied van later stage groeikapitaal en 

management buy-outs. Charly Zwemstra, Managing 

Partner van Main, deelt zijn kennis en kunde graag met 

ondernemers uit de regio. 

Netwerken

Charly is altijd actief geweest in de investeringswereld. 

Bij AlpInvest was hij partner en beheerde hij een 

grote hoeveelheid portfolio’s ICT participaties. In 

2003 startte hij bij Main Capital Partners en zette 

hier het eerste Main Capital fonds op. Dat was een 

succes, want inmiddels staat er meer dan € 100 mln. 

vermogen onder beheer en de investeerder is toe aan 

het vierde fonds. “Dankzij onze kennis, ervaring, ons 

netwerk en ons onderzoek, weten wij waar kansen 

liggen en hoe wij ondernemers verder kunnen helpen,” 

vertelt Charly. “Daarom willen ondernemers ons graag 

als investeerder.” Veel ondernemers kennen Main ook 

dankzij de vele events zoals de Main Software 50. Dit 

geeft ondernemers een unieke kans, zo vertelt Charly: 

“Het merendeel van onze participaties hebben wij 

leren kennen op onze events.” Het blijkt dus eens te 

meer dat het voor ondernemers van groot belang is om 

gebruik te maken van dit soort netwerkmomenten. 

“Op tijd kennismaken met een investeerder kan ook 

goed helpen in een later traject. Praat eens met een 

investeerder en stuur af en toe een update. Op deze 

manier kent hij de onderneming al als jullie aan tafel 

gaan,” zegt Charly.

Investeringsfocus

Main kan op twee manieren kapitaal verstrekken aan 

ondernemers. Met Main Capital III en Main Capital 

IV richt de investeerder zich op productsoftware 

bedrijven uit de Benelux en Duitsland met een omzet 

tussen € 3 en 10 mln. Investeringsbedragen liggen 

tussen de € 2 en € 6,5 mln. en er wordt geïnvesteerd 

in aandelen. Daarnaast kan Main investeren via het 

Main Mezzanine Capital fonds. Zoals de naam al doet 

vermoeden maakt Main bij dit fonds alleen gebruik 

van mezzanine financiering. Software bedrijven die 

hier aanspraak op willen maken hebben minimaal 

€ 4 mln. omzet nodig en er moet al meerdere jaren 

een positieve EBITDA gerealiseerd zijn. De minimale 

omvang van de mezzanine lening is € 1 mln.

Aandachtspunten

“Als een onderneming binnen onze focus valt, toetsen 

wij het product, de markt en het team,” licht Charly 

toe. Hij geeft aan dat het product zich al bewezen 

moet hebben, maar Main kan dankzij haar expertise 

wel helpen met het meer schaalbaar maken van het 

product: “Wij ondersteunen onze participaties vaak in 

het omvormen van hun huidige businessmodel naar 

een ‘recurring’ businessmodel. Vaak is dit een transitie 

naar een ‘Software as a Service (SaaS) oplossing’.” 

Verder kijkt Main of de markt waarin de onderneming 

actief is, zelf een groei laat zien. Last but not least 

komt het team: “Het huidige managementteam vinden 

wij erg belangrijk. Wel bekijken wij of er aanvullende 

kwaliteiten nodig zijn om het managementteam 

nog sterker te maken.” Main kan een onderneming 

ook ondersteunen door het inzetten van haar eigen 

netwerk. Zo kunnen internationale contacten worden 

aangesproken om partijen te vinden die als reseller van 

het product kunnen functioneren.

Bedenk wat een investeerder wil 

Om het product, de markt en het team te toetsen, wil 

Main inzicht hebben in alle gegevens van het bedrijf. 

“Dit geldt voor alle investeerders. Daarom is het voor 

ondernemers van belang dat zij bedenken wat een 

investeerder wil zien. Heldere bedrijfsinformatie, 

historische cijfers en de prognoses.” Een goede 

voorbereiding van dit traject is dan ook erg belangrijk. 

Dit komt volgens Charly ook ten goede van de 

doorlooptijd van een investeringstraject. “Hierbij is 

volledige transparantie essentieel”, zegt Charly.

“Wanneer wij er in een laat stadium achter komen 

dat een ondernemer niet transparant is geweest, 

kan dat alsnog betekenen dat wij besluiten niet 

te investeren. Met een transparante ondernemer 

kunnen we daadwerkelijk aan de slag om hun groei te 

verwezenlijken.”
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“De toegang tot innovatiekapitaal verbeteren voor 

Zuid-Hollandse ondernemers. Dat is de missie van 

InnovationQuarter Capital. Sinds de start in 2014 

hebben wij al met enkele honderden ondernemers 

gesproken en hebben we meerdere investeringen 

gedaan. We merken echt dat we met ons fonds 

een gat in de markt opvullen”, aldus Francis Quint, 

fondsmanager van InnovationQuarter Capital.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij 

voor Zuid-Holland 

Lang waren regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

(ROM’s) voorbehouden aan regio’s buiten de 

Randstad. In 2011 zetten het ministerie van 

Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, 

verschillende gemeenten, universiteiten en medisch 

centra in Zuid-Holland de moedige stap om ook voor 

Zuid-Holland een ROM op te richten. De aanleiding 

hiervoor was het besef dat de uitstekende kennisbasis 

van de regio onvoldoende tot nieuwe bedrijvigheid 

leidde. Een van de obstakels bleek de beschikbaarheid 

van innovatiekapitaal voor het Zuid-Hollandse MKB. 

Een publieke participatiemaatschappij met een 

startkapitaal van € 27,7 mln. moest uitkomst bieden. 

Het vermogen is inmiddels al verhoogd naar € 57,7 mln. 

door nieuwe commitments van aandeelhouders.

InnovationQuarter Capital kenmerkt zich 

door een brede groep aandeelhouders. Francis 

Quint: “Ten opzichte van de andere ROM’s heeft 

InnovationQuarter een nog breder draagvlak, 

doordat niet alleen de Provincie en het Ministerie 

van Economische Zaken aandeelhouder zijn. Ook 

verschillende grote steden, universiteiten en medisch 

centra in Zuid-Holland hebben geïnvesteerd in het 

fonds. Hierdoor hebben we een bijzonder sterke band 

met onze partners in de regio”. 

Focus van het fonds 

Het huidige fonds van InnovationQuarter Capital is er 

voor jonge technologiebedrijven en MKB’ers in de regio 

Zuid-Holland. Het investeringsfonds richt zich primair 

op de regionale speerpuntsectoren: Cleantech, Life 

Sciences & Health, Safety & Security, Smart Industry en 

Horticulture, maar wij zijn ook altijd geïnteresseerd in 

innovatieve ondernemers binnen andere topsectoren.

Het fonds heeft een revolverend karakter. Door de 

rendementen op investeringen moet het kapitaal 

ten minste in stand blijven. Naast het behalen van 

financieel rendement is het fonds gericht op het 

realiseren van maatschappelijk rendement. De 

investeringen moeten een aantoonbare regionale 

impact hebben, bijvoorbeeld in de vorm van 

werkgelegenheid. 

Wij kunnen investeren in bedrijven die aan de 

vooravond staan van groei. Dit betekent dat de 

product-markt-combinatie is gevalideerd. Deze 

validatie blijkt uit de eerste omzet die op commerciële 

basis is gerealiseerd. Daarnaast kunnen we investeren 

in meer volwassen MKB-bedrijven met goede 

groeikansen. Ook wanneer de onderneming niet direct 

binnen de genoemde kaders valt, kan het zinvol zijn 

om contact met ons op te nemen. InnovationQuarter 

Capital helpt ondernemingen graag op weg in het 

financieringslandschap en door ons brede netwerk 

kunnen wij ondernemers doorverwijzen naar de juiste 

partijen.

Omdat ook veel bedrijven in een vroeger stadium 

ons benaderen werken we aan uitbreiding van de 

financieringsmogelijkheden voor andere doelgroepen. 

Zo willen we op korte termijn samen met onze 

partners en aandeelhouders een Proof-of-Concept 

fonds creëren dat in een nog vroegere fase kan 

investeren.

 

Meer dan geld alleen

InnovationQuarter biedt ondernemers meer dan 

geld alleen. Vanuit ons team Business Development 

organiseren wij de samenwerking tussen innovatieve 

ondernemers, universiteiten, medisch centra en de 

overheid. Samenwerken biedt kansen voor groei en 

vernieuwing en creëert onderscheidend vermogen. 

Innovaties ontstaan vaak vanuit verrassende 

combinaties van technologieën, sectoren of partijen. 

InnovationQuarter kijkt naar kansen binnen sectoren 

InnovationQuarter: publiek
regionaal investeringsfonds
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en over sectoren heen. Samen met ondernemers in 

Zuid-Holland vertalen we dat naar nieuwe business 

mogelijkheden.

Het team Foreign Investments assisteert 

ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland. Veel 

ondernemers zoeken voor hun startup een omgeving 

waar ook andere startups zijn gevestigd. Daarvoor kun 

je in incubators terecht, maar ook in gespecialiseerde 

bedrijfsverzamelplekken, zoals de Caballerofabriek 

en Bink36 in Den Haag of de RDM Campus in 

Rotterdam. InnovationQuarter kan je als innovatieve 

ondernemer helpen om de juiste plek te vinden voor de 

onderneming. 

Belangrijkste tips

InnovationQuarter Capital werkt in investeringen 

samen met private co-investeerders. In onze 

gesprekken met ondernemers is de samenstelling van 

het consortium een belangrijk onderwerp. 

InnovationQuarter Capital kan tot maximaal € 2,5 mln. 

investeren in één onderneming. De initiële investering 

is meestal lager, aangezien het fonds middelen 

reserveert voor volgende groei-rondes. Een indicatie 

van de range is € 250.000 tot € 1,5 mln. voor het deel 

dat InnovationQuarter financiert. De investering 

kan zowel in de vorm van een lening als participatie 

plaatsvinden. Daarbij kijken we altijd naar wat past bij 

de aard van het bedrijf en de financiële ratio’s.

De regionale impact is een belangrijk criterium voor 

InnovationQuarter Capital. Uw bedrijf is gevestigd 

in Zuid-Holland, of voert substantiële activiteiten 

uit in de provincie. De impact van de investering 

is aantoonbaar in groei van werkgelegenheid, 

R&D-investeringen of nauwe samenwerking met Zuid-

Hollandse universiteiten en medisch centra.

Toon aan dat je een 
duurzaam en schaalbaar 

businessmodel hebt!

InnovationQuarter – Francis Quint
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‘Denk goed na over de 
rol en invloed die je een 

investeerder wilt geven.’ 
 

Écart – Rolf Metz

Private 
equity
Private equity is risicodragend vermogen voor 

de financiering van niet-beursgenoteerde 

volwassen ondernemingen. Net als venture 

capital wordt private equity uitgezet door 

participatiemaatschappijen. In tegenstelling 

tot venture capital wordt er niet geïnvesteerd 

in startende bedrijven en wil de investeerder 

vaak een meerderheidsbelang. Bedrijven die in 

aanmerking willen komen voor private equity 

moeten dus de potentie hebben om sterk in 

waarde te stijgen. Soms maken private equity 

partijen gebruik van leveraged buy-out. Een 

voordeel is dat de investeerders een onderneming 

met deels geleend geld kunnen overnemen. 

Nadeel is dat de onderneming deze schuld zal 

dragen. Dit kan risico’s met zich meebrengen en 

als ondernemer is het zodoende belangrijk om 

hier goede afspraken over te maken, zodat u en 

de investeerder op dezelfde lijn zitten. Daarnaast 

is het van belang dat een ondernemer zoekt naar 

een investeerder die bij hem past. Er is namelijk 

een grote verscheidenheid aan investeerders. 

Ook is het belangrijk de betrouwbaarheid van de 

investeerder te controleren (dit geldt overigens voor 

alle investeerders).

Impact

Private equity is een aandeelhouder die via het 

beschikbaar stellen van kapitaal, kennis en haar 

netwerk een bedrijf naar een volgende fase 

begeleidt. Private equity is daarom meer dan alleen 

kapitaal, maar ‘’smart money’’. Voorbeelden waar 

private equity instapt zijn een bedrijfsopvolging, 

buitenlandse expansie opstarten, een 

verzelfstandiging uit een groter concern of een 

herstructurering. Zodra de transitie is afgerond 

neemt private equity meestal afscheid via een exit. 

Net als venture capital haalt private equity namelijk 

kapitaal op van externe beleggers en maakt op deze 

manier rendement voor haar aandeelhouders.”

Fase 3



Écart
“Investeerders kijken kritisch naar ondernemers, maar 

het is belangrijk dat ondernemers op hun beurt goed 

onderzoek doen naar potentiële investeerders; wie 

zijn ze, wat willen ze? Kijk waar ze in geïnteresseerd 

zijn en hoe ze zich gedragen in gunstige en ongunstige 

omstandigheden.” Aan het woord is Rolf Metz, 

bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van 

Participatiemaatschappijen en tevens één van de 

directeuren en medeaandeelhouders van Écart.

Écart is een professionele participatiemaatschappij 

in het hart van Den Haag. Zij investeert voor eigen 

rekening en risico tussen de € 1 mln. en € 6 mln. per 

participatie in de vorm van aandelen en achter-

gestelde leningen aan groeiende bedrijven, met name 

het grotere MKB. De 31 aandeelhouders brengen 

naast kapitaal ook praktijkervaring en waardevolle 

expertise in.

Langere doorgroeimogelijkheden 

Écart investeert steevast voor onbepaalde tijd. Rolf 

legt de voordelen hiervan uit: “Hierdoor hoef je 

geen exit te creëren én is doorinvesteren mogelijk. 

Ondernemers kunnen hun pijlen dus richten op 

veel en langere doorgroeimogelijkheden. “Écart is 

zeker bereid om gezamenlijk met andere financiers 

te investeren, maar het is dan wel belangrijk dat 

peers eveneens voor langere tijd kunnen investeren. 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen, 

zoals InnovationQuarter, zijn interessante 

financieringspartners, omdat zij vaak wel een langere 

horizon hebben én met ondernemers op zoek zijn naar 

co-financiering. 

Brede interesse, maar selectief! 

Ondernemers uit vrijwel alle sectoren zijn welkom 

bij Écart, mits ze een goed track record hebben; als 

persoon moeten ze eerder succesvol zijn geweest, bij 

voorkeur in een eindverantwoordelijke rol. Daarnaast 

moeten ze bereid en in staat zijn om een eigen 

investering te doen. De potentie van de onderneming 

zelf noemt Rolf een afgeleide hiervan; “Ik merk dat 

als het echt goede ondernemers zijn, hun plannen 

eigenlijk ook altijd solide zijn.” 

Het vinden van ondernemers die aan deze criteria 

voldoen blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig, 

want de afgelopen 20 jaar leidde slechts 1,1% van de 

investeringsaanvragen tot een participatie. 

Op dit moment heeft Écart meer dan tien participaties 

in bedrijven binnen diverse sectoren, variërend van SFA 

Packaging, een leverancier van spuitgietverpakkingen 

voor foodbedrijven in de Benelux, tot Login 

International Group, een IT-dienstverlener 

gespecialiseerd in virtualisatieproducten. 

De expertise en know-how van de aandeelhouders 

wordt ingezet ten behoeve van de ondernemingen, 

dit maakt de samenwerking krachtig én succesvol. De 

impact van deze participaties is groot; gezamenlijk 

zijn ze goed voor een jaaromzet van € 214 mln. en 

1.313 fte werkgelegenheid. Sinds de oprichting in 1993 

realiseerde Écart een totaal cumulatief rendement van 

meer dan 10%. 

Goede voorbereiding én ondersteuning 

De duur van een financieringstraject kan erg 

variëren, maar met een gedegen voorbereiding van 

de ondernemer is het mogelijk om het voortraject 

binnen twee weken te doorlopen. Om van een 

intentieverklaring tot closing te komen rekent 

Rolf gemiddeld drie tot vier maanden. Voor elk 

financieringstraject geldt dat ondernemers zich goed 

moeten voorbereiden. Rolf: “Denk vooraf goed na 

over de verwachte waardegroei van je onderneming, 

de potentie. Daarnaast zijn kwaliteit van het 

management, de markt, het product, de financiën 

en de governance belangrijke aandachtspunten. 

Wil je financiering in de vorm van een lening, wil je 

een meerderheidsbelang houden, wil je wel of geen 

commissarissen? Investment management is een 

complex vak, waar gedetailleerde en transparante 

afspraken noodzakelijk zijn. Laat je hierover adviseren.” 

Écart – Rolf Metz

Kijk kritisch naar investeerders en hoe zij opereren 

bij tegenvallers

Tips
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International
venture
capital
Naast Nederlandse investeerders zijn er 

ook internationale partijen actief in de 

Nederlandse kapitaalmarkt. Deze partijen, 

vaak participatiemaatschappijen, kunnen 

vanwege hun internationale netwerk een extra 

toegevoegde waarde bieden als aandeelhouder. 

Bij het verstrekken van venture capital aan 

Nederlandse bedrijven zoekt in 50% van de 

gevallen de internationale partij samenwerking 

met Nederlandse investeerders. Het voordeel 

van werken met internationale venture capital 

partijen is dat zij hun netwerk in kunnen zetten 

ter bevordering van de onderneming. Nadelen 

kunnen liggen in culturele verschillen. Om daar 

zo min mogelijk hinder van te ondervinden moet 

de aannames al in een vroeg stadium besproken 

worden. Ook moeten dan mogelijk verschillen in 

wet- en regelgeving geagendeerd worden.

Impact

Het aantal actieve internationale venture capital 

investeerders in Nederland ligt op circa 35. De 

meeste investeerders sluiten maximaal 1 deal per 

jaar binnen de Nederlandse grenzen, maar de 

deals met internationale partijen zijn 

vaak wel groter.

 

Meer informatie? 

Meer informatie over internationale investeerders 

is te vinden via de European Private Equity & 

Venture Capital Organisation . 

Vesalius
Biocapital
Dat Zuid-Holland ook een aantrekkelijk markt is voor 

internationale investeerders bleek in 2014 weer met 

de investering van Vesalius Biomedical in Pluriomics. 

Guy Geldhof, partner en CFO bij deze internationale 

VC licht toe hoe ondernemers met internationale 

investeerders in aanraking komen.

Typische participatie 

“Al onze participaties hebben een aantal punten 

gemeen,” vertelt Guy. “Ze zijn én heel innovatief én 

ze lossen grote problemen op door middel van een 

diepgewortelde wetenschappelijke basis.” Daarnaast 

focust Vesalius zich, als middelgrote investeerder, 

op therapeutische biotech bedrijven en life science 

bedrijven in de vroege levensfase. “Er moet voldoende 

validatie zijn, door bijvoorbeeld een Proof-of-Concept. 

De stap die volgt willen wij dan graag financieren. “ 

Wanneer een innovatie voldoende gevalideerd is, is per 

onderneming anders. Vaak vinden ondernemers dat er 

duidelijke resultaten zijn, terwijl wij daar anders over 

denken. Wij vragen de ondernemers dan aanvullend 

onderzoek te doen, waarna wij graag met hen om tafel 

gaan,” aldus Guy. 

Onderzoeker of ondernemer 

Investeerders krijgen veel leads via hun netwerk, maar 

niet alles. “Circa de helft van de ondernemingen die 

we bekijken, nemen zelf contact met ons op.” Als er 

een klik is en de onderneming voldoet aan de eisen 

die Vesalius stelt, wordt er al snel gesproken over het 

opstellen van een term sheet. “Wij doen dit vroeg in 

het traject. Dat betekent dat er soms al snel zware 

discussies ontstaan. Dit is niet erg, want als wij daar 

met een ondernemer uitkomen, weten we dat we 

hetzelfde over de onderneming denken.” Guy geeft aan 

dat gedurende die gesprekken ook vaak duidelijk wordt 

of een onderzoeker begrijpt wat ondernemen is. “Een 

ondernemer begrijpt dat een onderneming rendement 

moet maken. Als een ondernemer gedurende het 

opzetten van de onderneming zich nog bezig wil 

houden met onderzoek, ten koste van de rentabiliteit, 

is er geen match.” De meest succesvolle investeringen 
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zijn volgens Guy de investeringen in bedrijven waar een 

onderzoeker daadwerkelijk de stap naar ondernemer 

kan maken.

Syndicaat 

De levensfase van de ondernemingen waarin Vesalius 

investeert, maakt dat deze investeringen erg risicovol 

zijn. Vesalius investeert daarom altijd samen met 

andere investeerders, zodat er voldoende middelen 

beschikbaar zijn om ook eventuele tegenvallers op te 

kunnen vangen. Het samenstellen van een syndicaat 

doet Vesalius samen met een ondernemer, waarna 

de due diligence fase volgt. “Wij beginnen pas met 

een due diligence als het syndicaat rond is, omdat 

het rondkrijgen van zo’n syndicaat vaak lang duurt.” 

Guy geeft aan dat de snelste trajecten minstens 

zes maanden duren, maar er zijn ook trajecten 

die twee jaar duren. “Begin echt op tijd met het 

investeringstraject. Dat geeft meer rust, waardoor 

er geen overhaaste beslissingen genomen hoeven 

te worden. Daarnaast geeft het de ondernemer de 

gelegenheid om de investeerder goed onder de loep 

te nemen.” Want niet alleen investeerders moeten 

goed onderzoek doen naar de ondernemingen waarin 

zij investeren, dat moet andersom ook. “Ik zou als 

ondernemer altijd op zoek gaan naar informatie 

over de investeerder. De slimste manier om er 

achter te komen hoe een investeerder werkt, is door 

‘Ondernemers moeten 
goed nadenken over de 

rol van een investeerder. 
Zij helpen een 

onderneming naar de 
volgende levensfase.’

 
Vesalius Biocapital – Guy Geldhof

af te spreken met ondernemers uit het portfolio 

van een investeerder. Ondernemers moeten goed 

nadenken over de rol van een investeerder. Zij helpen 

een onderneming naar de volgende levensfase. In 

hoeverre een investeerder daartoe in staat is, moet een 

onderdeel zijn van het onderzoek van de ondernemer. 

Soms kiezen ondernemers voor investeerders die hen 

de hoogste waardering geeft, maar het mooiste meisje 

van de klas maakt je niet altijd het meest gelukkig!”

Samen waarde creëren 

Als een venture capitalist investeert in een 

onderneming, dan willen zij ook vaak zeggenschap. 

“Venture capitalists nemen ondernemersrisico, 

dit betekent dat zij ook mee willen beslissen over 

belangrijke zaken. Vaak gebeurt dit door middel 

van stemrecht en een plaats in de Raad van 

Commissarissen. Zo kunnen Venture capitalists 

middels hun ervaring waarde toevoegen.” Door 

een exit wordt deze toegevoegde waarde ten gelde 

gemaakt. Voor ondernemers die een investeerder aan 

boord halen is het zodoende belangrijk om te beseffen 

dat dit het doel van een investeerder is. “Het aan boord 

nemen van een investeerder is geen lichte beslissing. 

Een ondernemer moet goed begrijpen wie er aan boord 

komt. Maar als de beslissing weloverwogen wordt 

genomen, zal de samenwerking tussen investeerder en 

ondernemer zijn vruchten afwerpen.”
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Corporate
venture 
Voor grote multinationals (corporates) is het van 

belang dat zij voldoende innoveren. Helaas is dat 

soms lastig in grote bureaucratische organisaties. 

Corporate venturing biedt een uitkomst. Door 

te investeren in startups halen corporates 

innovatieve en ondernemende bedrijven binnen, 

die hun toekomstige geldstromen kunnen 

versterken zonder de aandacht op de core 

business te verminderen. Corporate venturing 

wordt toegepast bij startups in verschillende 

levensfasen, maar veelal vanaf de early-stage 

fase.

Impact

Wereldwijd wordt de impact van corporate 

venturing steeds groter. Circa 25% van het 

geinvesteerde durfkapitaal in het eerste kwartaal 

van 2014 is afkomstig van corporates, volgens een 

onderzoek van CB Insights. Ook in Nederland is 

corporate venturing in opkomst, maar de branche 

is nog niet zo volwassen als in de VS (dit geldt voor 

heel Europa).

Meer informatie?

In Nederland zijn Shell, Unilever, DSM, KLM, 

Sanoma, Randstad en Reed Elsevier voorbeelden 

van corporates die middels een fonds investeren 

in startups. Ook wordt in Nederland geinvesteerd 

door corporates vanuit het buitenland, zoals 

Bosch Ventures, ABB en Google. Voorwaarden 

voor deze fondsen zijn verschillend per corporate. 

CVNN

Corporate venturing is bezig met een opmars. In een tijd 

waarin kleine spelers een markt kunnen ontwrichten 

lopen grote bedrijven al snel achter de feiten aan. 

Zodoende investeren steeds meer grote bedrijven in 

startups, om een strategische voorsprong te creëren 

én om financieel rendement te behalen. Dit heeft ertoe 

geleid dat er in 2014 een wereldwijde toename van circa 

100% te zien was in corporate venture investeringen. 

Impact

“Dit levert startups goede exit mogelijkheden,” aldus 

Wilbert Willems. Wilbert is oprichter van het Corporate 

Venturing Network Netherlands (CVNN) , een platform 

waar corporates ideeën kunnen uitwisselen over 

hun venturing strategie. “Een corporate investeert 

in bedrijven die een grote potentie hebben om 

strategische waarde te creëren voor het bedrijf. Als jij 

dat als ondernemer aan kunt tonen, dan heb jij een 

hele goede mogelijkheid om jouw bedrijf te verkopen.” 

Wilbert geeft wel aan dat corporate venturing in 

Nederland nog niet uitontwikkeld is: “We zien dat 

een aantal spelers zich al langere tijd op deze markt 

begeven, maar de meeste bedrijven starten pas net. 

Zodoende is de impact in Nederland nog niet heel 

groot. Corporate venturing moet nog beter op de kaart 

worden gezet en er moet kennis worden uitgewisseld. 

Het CVNN probeert daaraan bij te dragen.” Wilbert 

kan daarbij ook kennis inbrengen vanuit de 

ondernemerszijde. Zelf is hij als business developer 

en als investeerder betrokken bij diverse Nederlandse 

startups. Momenteel brengt hij veel tijd door bij 

YES!Delft. “Hierdoor heb ik kunnen zien op welke wijze 

corporate venture bij kan dragen aan de verdere groei 

van een onderneming.”

Timing

Wilbert geeft aan dat wanneer een onderneming ver 

genoeg is ontwikkeld, het al snel duidelijk is welke 

corporates mogelijke kandidaten zijn om te benaderen. 

“Dit weten de ondernemers wel, omdat zij actief zijn in 

de markt. Wat zij minder goed op het netvlies hebben, 

is hoe zij bij de corporate onder de aandacht kunnen 

Fase 4



komen.” Wilbert geeft aan dat corporates zelf ook op 

zoek zijn naar ondernemingen en dat ondernemers 

daar gebruik van moeten maken. “Corporates zoeken 

vaak naar potentiele participaties bij innovatieprijzen 

en bij de bekende netwerkbijeenkomsten. Dit betekent 

dat jij daar als ondernemer dus ook moet zijn.” De 

onderneming onder de aandacht brengen van deze 

bedrijven kan ook al voordat de juiste levensfase is 

bereikt: “Wanneer een corporate een onderneming al 

vroeg kent, kan dat helpen bij een latere investering. 

Maar ondernemers moeten niet verwachten dat 

corporates ook daadwerkelijk al vroeg investeren. Een 

onderneming moet daar echt klaar voor zijn.”

Gevaar?

Er zijn ook andere manieren om een relatie op te 

bouwen, aldus Wilbert: “Een corporate als afnemer kan 

een goede start zijn. Ook is het niet ongebruikelijk om 

een samenwerking aan te gaan met een corporate, 

bijvoorbeeld door samen een product te ontwikkelen.” 

Op de vraag of het samenwerken met grote bedrijven 

een gevaar kan vormen voor een jonge onderneming 

is het antwoord van Wilbert helder: “Nee, dat is in 

Nederland niet aan de orde. Natuurlijk is het belangrijk 

om goed na te denken over de samenwerkingen die 

jij als ondernemer aangaat, maar dat moet altijd.” 

Wilbert legt ook uit dat Nederlandse startups meestal 

minder afhankelijk zijn van één corporate, vanwege 

de risicospreiding: “Dit heeft te maken met het 

soort startups dat wij in Nederland hebben. Dit zijn 

vaak bedrijven die meerdere producten of diensten 

ontwikkelen en niet op één paard wedden. Bij een 

mislukt traject met een corporate is het bedrijf dus 

niet gelijk ten dode opgeschreven. In Amerika ligt dat 

anders, daar wordt vaak wel maar op één product of 

dienst gefocust en zo’n traject is dan alles of niets.” 

Participatie

Een investering door een corporate moet gezien 

worden als een exit, dus de ondernemer moet hier 

wel begrip voor hebben. “Het kan zo zijn dat een 

ondernemer aan het roer blijft en ‘ondernemer’ 

binnen een corporate wordt. Maar het is vaker 

zo dat een ondernemer een andere functie krijgt, 

bijvoorbeeld in de R&D,” aldus Wilbert. “Voor de 

toekomst van het bedrijf is dit vaak ook belangrijk, 

bij een andere levensfase horen vaak ook andere 

ondernemerskwaliteiten.”

 

CVNN – Wilbert Willems

Corporate Venture is een goede exit mogelijkheid.

Breng jouw onderneming op tijd onder de aandacht 

van een corporate.

Tips
‘Samenwerken met 

een corporate is geen 
gevaar voor een jonge 

onderneming.’
 

CVNN – Wilbert Willems
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Mezzanine

Het financieren van een bedrijf kan ook middels 

mezzanine financiering. Deze vorm van financiering is 

het best te beschrijven als een tussenvorm van eigen 

en vreemd vermogen. Vandaar ook de naam van deze 

financieringsvorm, die letterlijk “tussenverdieping” 

betekent. Mezzanine wordt vaak ingezet in het kader 

van een financiële herstructurering.

Tussenvorm 

De reden dat mezzanine als tussenvorm wordt 

beschouwd komt doordat deze financieringsvorm 

in de basis vreemd vermogen is dat eventueel naar 

eigen vermogen omgezet kan worden. Wanneer 

een bedrijf mezzanine financiering aantrekt stelt de 

verstrekker van het kapitaal strenge voorwaarden. 

De kapitaalverstrekker stelt een achtergestelde 

lening ter beschikking aan het bedrijf, zonder 

dat daar zekerheden tegenover staan (zoals 

vastgoed). Wanneer een onderneming niet in staat 

is de vastgestelde rente te betalen, converteert de 

kapitaalverstrekker de achtergestelde lening naar 

aandelen tegen vooraf gestelde waardering, zodat 

deze verkocht kunnen worden. De verstrekker van het 

kapitaal zal dit ook doen in het geval de onderneming 

verkocht wordt of een beursgang maakt en de vooraf 

afgesproken waarde van de aandelen lager is dan de 

waarde van de aandelen die verkocht worden. 

Risico

De verstrekker van mezzanine kapitaal neemt een 

groot risico. De verstrekker stelt het vreemd vermogen 

achtergesteld beschikbaar en er zijn geen zekerheden. 

Om deze reden vragen verstrekkers van mezzanine 

kapitaal een hoge rente, om dit risico af te dekken. 

Voor een ondernemer is mezzanine vaak de enige 

vorm van financiering die mogelijk is wanneer deze 

geen aandelen kwijt wil. Zodoende is de afweging 

voor de ondernemer helder, kiezen voor mezzanine 

kapitaal waarbij een hoge rente wordt betaald, of het 

aantrekken van een investeerder in ruil voor aandelen.

Levensfase

Vanwege de hoge rentes die voor mezzanine kapitaal 

moet worden betaald, is het geen geschikte vorm 

voor jonge ondernemingen. Alleen een snel groeiende 

onderneming met voldoende ruimte voor het betalen 

van de rente komt in aanmerking. Daarom wordt 

mezzanine financiering pas vaak ingezet wanneer 

de onderneming volwassen is. De verstrekkers van 

mezzanine kapitaal zijn vaak gespecialiseerde fondsen. 

Meer informatie over mezzanine kapitaal is 

beschikbaar via de Nederlandse Vereniging van 

Participatiemaatschappijen .



1.  Effecten beurzen

Voor ondernemers die op zoek zijn naar een 

alternatieve manier om hun onderneming te 

financieren zijn er de laatste jaren verschillende 

nieuwe financieringsvormen beschikbaar gekomen. 

Een mooi voorbeeld van zo’n nieuwe vorm zijn de 

nieuwe digitale effectenbeurzen. Het grote voordeel 

van een beurs is dat de investering verhandelbaar 

is. Deze ‘liquiditeit’ zal over het algemeen leiden tot 

lagere financieringskosten voor het bedrijf. Daar staat 

tegenover dat een beursnotering een zwaardere vorm 

van controle en rapportageverplichting met zich 

meebrengt. NPEX, gevestigd in Den Haag, is zo’n beurs 

waar beleggers rechtstreeks kunnen investeren in het 

MKB.”

 

Toegankelijke effectenbeurs voor MKB 

MKB’ers met een minimale financieringsbehoefte van 

€ 500.000 kunnen via NPEX kapitaal ophalen door het 

uitgeven van aandelen of obligatieleningen. Als een 

ondernemer stemrechtloze certificaten van aandelen 

uitgeeft, geeft de ondernemer daarmee een deel van 

zijn bedrijf weg in ruil voor kapitaal, maar behoudt hij 

wel de volledige zeggenschap. Een ondernemer die 

een obligatielening uitgeeft, geeft een verhandelbare 

lening uit met een vooraf vastgestelde rente.  

NPEX biedt een oplossing voor het MKB dat wel deze 

verhandelbare effecten wil aanbieden, maar waarvoor 

een notering op een andere beurs zoals de Euronext te 

duur en en/of onhaalbaar is. NPEX richt zich dan ook 

specifiek op bedrijven waarbij het aantal transacties 

per dag laag is. De kosten voor een notering op de 

NPEX evenals de doorlooptijden zijn beperkt, zodat de 

beurs voor een groot deel van het MKB toegankelijk is.

Notering

Wanneer een ondernemer zijn bedrijf wil noteren op de 

NPEX zal er een prospectus opgesteld moeten worden 

voor de beleggers. NPEX helpt ondernemers hierbij 

door als regisseur op te treden richting de notering 

en door de ondernemer standaarddocumentatie 

en checklists aan te bieden om het opstellen van de 

prospectus te versnellen. Zo is het voor het opstelllen 

van een prospectus onder andere noodzakelijk dat de 

onderneming de historische cijfers en een uitgebreid 

businessplan inclusief prognoses heeft opgesteld.  

Een ondernemer kan zelf kiezen of de effecten worden 

uitgegeven aan het grote publiek of aan een gesloten 

groep. In het laatste geval krijgen beleggers alleen 

na toestemming van de ondernemer toegang tot 

bedrijfsinformatie en de handel van de effecten van het 

bedrijf op de NPEX. 

Publiciteit & ambassadeurs

De keuze voor een notering op de NPEX kan naast 

het ophalen van kapitaal ook vanwege de gecreëerde 

publiciteit een mooie keuze zijn voor een MKB-bedrijf. 

De notering op de publieke beurs zorgt voor aandacht 

van de pers, maar ook voor extra uitstraling naar 

belangrijke stakeholders. Investeerders worden 

ambassadeurs van het MKB-bedrijf. Hierdoor kan de 

omzet van een bedrijf een flinke boost krijgen door een 

notering op de NPEX.

Euronext 

Naast NPEX biedt inmiddels ook Euronext (bekend 

van de AEX-index) diensten aan het MKB. Via het 

Enternext programma kunnen kleinere obligaties 

vanaf €5 mln. worden uitgezet. Via haar netwerk 

helpt Euronext bij succesvolle plaatsing.
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De Nederlandse kapitaalmarkt is sterk in 

beweging. Mede door de veranderende rollen 

van kapitaalverstrekkers vallen er gaten in het 

financieringsaanbod. Daarnaast is het voor veel 

ondernemers niet duidelijk hoe zij in aanmerking 

kunnen komen voor (risico)kapitaal en zijn zij vaak niet 

voorbereid om een investering op te halen. 

Financieringsgat

In Nederland is het MKB van oudsher sterk afhankelijk 

van de bancaire sector voor het verkrijgen van 

kapitaal. Deze sector maakt een terugtrekkende 

beweging uit risicovolle financieringen naar minder 

risicovolle financieringen waardoor vooral innovatieve 

bedrijven van de start- tot groeifase meer moeite 

hebben met het ophalen van kapitaal. Deze beweging 

van de sector lijkt structureel, nu de bancaire sector 

onder scherp toezicht blijft staan (mede door het Basel 

III akkoord). Het financieringstekort dat hierdoor 

ontstaat wordt geschat op € 2,15 tot € 3,7 mrd. per 

jaar.  

Verstrekkers van risicokapitaal bewegen met 

de bancaire sector mee, aangezien zij voor 

eenzelfde investeringsbedrag nu minder risicovolle 

proposities kunnen financieren. Hierdoor 

ontstaat een ‘financieringsgat’ voor (jonge en 

innovatieve) ondernemingen. Dit biedt ruimte voor 

alternatieve financieringsvormen zoals informal 

investing, crowdfunding, MKB effectenbeurzen 

en venture capital fondsen. Deze alternatieve 

financieringsvormen zijn echter nog volop in 

ontwikkeling. Zo is de venture capital-markt in 

Nederland (en Europa) nog onderontwikkeld ten 

opzichte van landen als de VS, Israël en VK. Daar 

wordt vaak met grotere bedragen gefinancierd dan 

in Nederland. Het gevolg is dat Nederlandse startups 

relatief meer tijd kwijt zijn aan het organiseren van 

hun financiering en zich mogelijk minder snel kunnen 

ontwikkelen. Om hier wat aan te doen investeert 

de Nederlandse overheid in het versterken van de 

venture capital-markt. Bijvoorbeeld door het Dutch 

Visie op de kapitaalmarkt

Venture Initiative, de SEED Capital regeling en 

investeringen in regionale ontwikkelingsfondsen zoals 

InnovationQuarter Capital. Vaak ligt de oplossing niet 

bij één financieringsbron, maar bij een combinatie van 

meerdere bronnen. Men spreekt dan van gestapelde 

financiering. InnovationQuarter Capital versterkt de 

Zuid-Hollandse kapitaalmarkt door de drempels voor 

andere investeerders te verlagen.

Investment readiness 

Er wordt vaak gezegd dat er voor een goed plan altijd 

geld te vinden is. En uiteraard klopt dit. Feit blijft 

dat Nederlandse startups in vergelijking met andere 

landen meer tijd kwijt zijn om lagere bedragen op 

te halen. Dit komt ook doordat er een gebrek aan 

‘investment readiness’ te zien is bij ondernemers. Dit 

betekent dat ondernemers vaak niet klaar zijn om een 

investeerder binnen te halen, bijvoorbeeld doordat zij 

niet begrijpen wat het belang van een investeerder 

is of omdat zij niet weten welke informatie een 

investeerder nodig heeft om tot een besluit te komen 

om te investeren in een onderneming. Wij raden 

ondernemers dan ook aan om zich goed voor te 

bereiden op gesprekken met kapitaalverstrekkers, 

zodat zij aan kunnen tonen dat hun businessmodel 

duurzaam en schaalbaar is. Als ondernemers niet 

weten wat een kapitaalverstrekker verwacht, is het 

aan te raden om een corporate finance adviseur in de 

arm te nemen. Of het nu gaat om het aanvragen van 

een subsidie, het pitchen voor een groep informals 

of een eerste gesprek met een venture capitalist, 

voor iedere situatie zijn er experts te vinden die de 

succesrate kunnen vergroten. Een laatste stap is 

het doornemen van alle do’s & don’ts die in deze 

financieringsgids te vinden zijn, om van een goede 

aanvraag een excellente aanvraag te maken.

Transparantie in de kapitaalmarkt 

Het derde belangrijke punt waardoor ondernemers 

moeite hebben met het ophalen van kapitaal is 

het gebrek aan transparantie in de kapitaalmarkt. 

Ondernemers weten niet bij wie of waar zij voor 



financiering terecht kunnen, terwijl er soms wel geld 

beschikbaar is. Zo zijn niet alle ondernemers bekend 

met de nieuwe alternatieve vormen van financiering. 

Ook hier zijn het vaak professionele adviesbureaus 

die ondernemers kunnen ondersteunen bij het 

vinden van de juiste financiers. Daarnaast zijn er ook 

verschillende partijen in de markt die op een specifiek 

deel van de kapitaalmarkt goed geïnformeerd zijn. 

Zo is op de website van de NVP een overzicht van 

venture capital en private equity fondsen te vinden en 

kan een regionale ontwikkelingsmaatschappij zoals 

InnovationQuarter vaak ook contacten leggen met 

alternatieve (co)financiers. 

Rol van InnovationQuarter 

Voor succesvol innoveren is geld nodig.  Als 

investeerder biedt InnovationQuarter jonge 

veelbelovende technologiebedrijven en innovatieve 

(door)startende MKB’ers met groeiplannen in de regio 

Zuid-Holland durfkapitaal om innovaties naar de markt 

te brengen. In samenspraak met ondernemers komen 

zij tot financiering voor lange termijn. Daarbij gaat het 

om vertrouwen in de toekomstkansen van bedrijven, 

als ook om de bereidheid van andere financiers om 

risicodragend te investeren. Het investeringsfonds is 

sinds de start in 2014 van € 28 mln. gegroeid naar  

€ 58 mln. InnovationQuarter heeft de ambitie het 

fonds door te laten groeien tot een vermogen van  

€ 100 mln.

InnovationQuarter is de regionale 

ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. 

InnovationQuarter financiert vernieuwende en 

snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse 

ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en 

organiseert samenwerking tussen innovatieve 

ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo 

ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-

Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de 

meest innovatieve regio’s van Europa.

Zoek de 
verdieping online
www.innovationquarter.nl

p.4  Barge Master 

www.barge-master.com

p.6 Investment readiness

 www.steveblank.com/tools-and-blogs-for- 

 entrepreneurs

 www.f1f9.com 

p.8  Overheid 

www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers 

www.nationalefinancieringswijzer.nl 

www.ondernemersplein.nl

p.12 Informal investing

 www.bannederland.nl/netwerken 

 www.moneymeetsideas.nl 

 www.informalinvestment.nl

p.14 Crowdfunding en MKB leningen

 www.fundwijzer.nl

 www.mkbimpulsfonds.nl

 www.nlii.nl

 www.qredits.nl

p.16 SEED-fondsen

 rvo.nl/subsidies-regelingen/ 

 overzicht-seed-fondsen

p.21 Terms & exits

 www.capitalwaters.nl

p.32 Corporate ventures

 www.cvnn.eu

p.35 Beurzen

 www.npex.nl

 www.enternext.biz

p.38 NVP 

 www.nvp.nl

Investeerders in deze gids:

p.16 www.henq.nl 

p.18 www.bbcapital.nl 

p.24 www.main.nl

p.28 www.ecart.nl 

p.30 www.vesaliusbiocapital.com
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De Nederlandse Vereniging van 

Participatiemaatschappijen (NVP) is de 

brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in 

Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private 

equity en venture capital vermogen onder beheer in 

Nederland.

Impact van participatiemaatschappijen  

Participatiemaatschappijen stimuleren de 

groei van ondernemingen met kapitaal, 

kennis en netwerk. In Nederland wordt 14% 

van de Nederlandse binnenlandse productie 

gegenereerd door een kleine 1.500 bedrijven 

waarin participatiemaatschappijen eigenaar of 

grootaandeelhouder zijn. Deze Nederlandse bedrijven 

hebben minstens 350.000 mensen in dienst. Mede 

dankzij dit aandeelhouderschap presteren deze 

bedrijven bewezen beter dan bedrijven zonder 

participatiemaatschappij aan boord. Het totaal aan 

vermogen dat in 2014 is uitgezet door Nederlandse 

participatiemaatschappijen is € 25,5 mrd.

NVP gedragscode 

Alle aan de NVP gelieerde participatiemaatschappijen 

dienen zich te houden aan de NVP gedragscode. 

Deze code maakt voor iedereen inzichtelijk wat 

de werkwijze van de participatiemaatschappijen 

is. Zo is in de gedragscode opgenomen dat 

participatiemaatschappijen op vertrouwelijke 

wijze met verkregen informatie om gaan, tenzij er 

toestemming is verleend om informatie te delen met 

derden. Meer informatie over de NVP is te vinden op 

hun website .

Adviseurs

De NVP raadt ondernemers en investeerders aan zich 

door professionele dienstverleners te laten adviseren. 

De geassocieerde leden van de NVP zijn adviseurs  

op juridisch, financieel en andere vlakken die zich 

eveneens committeren aan de gedragscode van de 

NVP.

Op de  volgende pagina's vindt u de leden van de NVP. Een breder overzicht van investeerders die in  

Nederland actief zijn vindt u op: startupdelta.org/investors. Internationale investeerders vindt u via  

www.investeurope.eu

Symbool Financieringsomvang
€ 0 – 2 mln.

€€ 0 – 5 mln.

€€€ 5 – 20 mln.

€€€€ >20 mln.

 

NVP indeling Indicatieve indeling in  financieringsgids  

Private equity fase 3 
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Nederlandse Vereniging van 
Participatiemaatschappijen



Naam Investeerder Investering Sector (-en) Groep Locatie

3I Benelux €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
Productie, Zorg

Private equity Amsterdam

5square €, €€ Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij, 
venture capital & groei

Laren

AAC Benelux €€, €€€, €€€€ Handel & Dienstverlening, Productie Private equity Amsterdam

ABN AMRO 
Participaties

€€, €€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
Productie

Private equity Amsterdam

Active Capital 
Company

€€ Handel & Dienstverlening, Productie Private equity Amsterdam

Advent International €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
Productie, Zorg

Private equity Londen (E)

AlpInvest Partners €, €€, €€€, €€€€ Overig, Pensioenfondsen Private equity Amsterdam

Antea Participaties €, €€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Den Haag

Atlantic Capital € Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Breda

Avedon Capital €€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

Private equity Amsterdam

Beheer Flevoland 
Participaties

€ Productie, Life Sciences, ICT, Zorg, 
Anders

Regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij

Lelystad

BOM € Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij

Tilburg

Bridgepoint Capital €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Life Sciences, Productie

Private equity Londen (E)

Cinven €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Life Sciences, Productie

Private equity Londen (E)

CVC Capital Partners €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
Productie

Private equity Schiphol

De Hoge Dennen €€, €€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Life Sciences, Productie

MKB Participatiemaatschappij Laren

Delft Enterprises €, €€ Cleantech, ICT, Life Sciences, Productie, 
Zorg

venture capital & groei Delft

DFZ Participaties € Zorg venture capital & groei Leeuwar-
den

Dolfin Capital €, €€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Naarden

Écart Invest €, €€ Handel & Dienstverlening, ICT, Produc-
tie, Zorg

MKB Participatiemaatschappij Den Haag

Egeria €€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
Productie

Private equity Amsterdam

EQT €€€€ Anders Private equity Schiphol

Gilde Buy Out 
Partners

€€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

Private equity Utrecht

Gilde Equity 
Management

€€€, €€€€ Agro / food, Anders, Handel & Dienst-
verlening, ICT, Productie

MKB Participatiemaatschappij Utrecht

Gilde Healthcare €€€ Life Sciences, Zorg MKB Participatiemaatschappij Utrecht

Gimv €€, €€€, €€€€
Agro / food, Anders, Cleantech, Handel 
& Dienstverlening, ICT, Life Sciences, 
Productie, Zorg

MKB Participatiemaatschappij, pri-
vate equity, venture capital & groei

Den Haag
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Naam Investeerder Investering Sector (-en) Groep Locatie

Greenfield Capital 
Partners

€€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie, Zorg

MKB Participatiemaatschappij Naarden

HB Capital €€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Laren

Health Innovations € Zorg venture capital & groei Utrecht

Holland Venture €, €€, €€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie, Zorg

Private equity Amsterdam

HPE Growth Capital €€€ ICT, Productie venture capital & groei Amsterdam

IBS Direct Invest-
ments

€€, €€€ Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Amsterdam

Indofin Group €€€€
Anders, Grondstoffen, Handel & 
Dienstverlening, ICT, Life Sciences, 
Productie

Private equity Rotterdam

Industriebank LIOF €, €€ Cleantech, Handel & Dienstverlening, 
ICT, Life Sciences, Productie

Regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij

Maastricht

Informal Capital 
Network

€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Life Sciences, Productie

venture capital & groei Huizen

InnovationQuarter €
Cleantech, Agro / food, Smart Indus-
tries, Safety & security, Life Sciences, 
Anders

Regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij

Den Haag

Karmijn Kapitaal €€, €€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie, Zorg

MKB Participatiemaatschappij Amsterdam

KKR €€€€ Productie, Handel & Dienstverlening, 
ICT, Life Sciences, Anders

Private equity Londen (E)

LSP €€,€€€ Life Sciences venture capital & groei Amsterdam

Main Capital 
Partners

€€,€€€ ICT, Anders MKB Participatiemaatschappij Den Haag

MARC Fund €, €€ Productie, Handel & Dienstverlening, 
Anders

MKB Participatiemaatschappij Laren

Mentha Capital €€, €€€ Agro /Food, Cleantech, Handel & Dien-
stverlening, ICT, Productie, Zorg

Private equity Amsterdam

Navitas €€, €€€, €€€€ Productie, Handel & Dienstverlening, 
Anders

MKB Participatiemaatschappij Alphen a/d 
Rijn

NCB Participaties €, €€, €€€ Productie, Handel & Dienstverlening, 
Life Sciences, Anders

MKB Participatiemaatschappij Den Bosch

Newion Investments 
Management

€, €€ ICT venture capital & groei Nijehaske

NIBC Mezzanine & 
Equity Partners

€€, €€€ Agro / food,   Cleantech,  Grondstof-
fen,  Handel & Dienstverlening,  ICT, 
Productie

Venture capital en groei Den Haag

NOM
€, €€ Productie, Handel & Dienstverlening, 

Life Sciences, ICT, Cleantech, Zorg, 
Anders

Regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij

Groningen



Naam Investeerder Investering Sector (-en) Groep Locatie

Nordian Capital €€€, €€€€ Agro / food, Anders, Cleantech, Handel 
& Dienstverlening, ICT, Productie, Zorg

Private equity Amsterdam

NPM Capital €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie, Zorg

MKB Participatiemaatschappij Amsterdam

Ogomar €, €€ Handel & Dienstverlening, Productie MKB Participatiemaatschappij Wijk en 
Aalburg

Ondernemend 
Oranje Kapitaal

€, €€ Agro / food,   Cleantech, ICT, Productie, 
Life Sciences, Zorg

Venture capital en groei Laren

Oranje-Nassau 
Participaties

€€€€ Grondstoffen, Handel & Dienstverlen-
ing, Productie

Private equity Amsterdam

Parcom €€€, €€€€ Handel & Dienstverlening, Productie Private equity Schiphol

Plain Vanilla Invest-
ments BV

€, €€, €€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Life Sciences, Productie, Zorg

MKB Participatiemaatschappij Amsterdam

PPM Oost
€, €€ Agro / food, Anders, Cleantech, Handel 

& Dienstverlening, ICT, Life Sciences, 
Productie

Regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij

Arnhem

Prime Ventures €€, €€€ Cleantech, ICT venture capital & groei Amsterdam

QAT Groep €, €€ Anders, ICT, Productie MKB Participatiemaatschappij Schiphol

Rabo Private Equity €, €€, €€€ Agro / food, Anders, Handel & Dienst-
verlening, Productie, Zorg

Private equity Amsterdam

Riverside Company €€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Life Sciences, Productie

Private equity Brussel (B)

StartGreen Capital € Anders, Cleantech venture capital & groei Amsterdam

Strong Root Capital €, €€ Handel & Dienstverlening, Productie MKB Participatiemaatschappij Bosch en 
Duin

Synergia Capital 
Partners

€€, €€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Veenendaal

Thuja Capital € Life Sciences, Zorg venture capital & groei Utrecht

TIIN Capital € Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

venture capital & groei Bosch en 
Duin

TransEquity Network €, €€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Den Bosch

Value Enhancement 
Partners

€€, €€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Amsterdam

Van Lanschot Partici-
paties

€€, €€€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

MKB Participatiemaatschappij Amsterdam

Van Reekum Partici-
patiefonds

€ Agro / food,  Handel & Dienstverlening, 
Productie

Venture capital en groei Apeldoorn

Vendis Capital €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening MKB Participatiemaatschappij Diegem (B)

VOC Capital Partners €, €€ Anders, Handel & Dienstverlening, ICT, 
Productie

venture capital & groei Rotterdam

Wadinko € Agro / food, Anders, Handel & Dienst-
verlening, Productie

Regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij

Zwolle

Waterland Private 
Equity

€€, €€€, €€€€ Anders, Handel & Dienstverlening, 
ICT, Zorg

Private equity Bussum

Yellow&Blue Invest-
ment Management

€€, €€€ Anders, Cleantech venture capital & groei Utrecht
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Fase 1

Een nieuw bedrijf

Fase 2

De onderneming groeit

Fase 3

Succes uitbouwen

Fase 4

Nieuwe kansen

In welke fase zit uw onderneming?

1 2 3  4

0



In de eerste levensfase groeit een idee uit tot een product of dienst 

waarmee de eerste omzet  wordt gegenereerd. Het product of de 

dienst wordt ontwikkeld en er wordt gezocht naar de perfecte product-

marktcombinatie. Typische financieringsbronnen zijn subsidies, seed 

capital, informal investors, crowdfunding en Qredits.

In deze fase is de juiste product-markt combinatie gevonden en is de 

uitdaging het product of de dienst verder te commercialiseren. In deze fase 

groeit een onderneming van eerste omzet naar een stabiele omzetstroom 

met een herhaalbaar business model. Typische investeerders zijn informal 

investors en venture capital fondsen.

Het business model is herhaalbaar en schaalbaar en de onderneming 

moet nu flink groeien. In deze fase moet het product of de dienst 

een maximaal marktaandeel veroveren. Financiering voor groei of 

werkkapitaal kan worden aangetrokken bij venture capital fondsen  

of banken.

Het is tijd om de business te verbreden. Zo kunnen met het huidige 

product  of dienst nieuwe markten worden aangeboord of kunnen er 

nieuwe innovaties worden ontwikkeld. Deze nieuwe kansen kunnen 

samen met investeerders worden verzilverd, vaak in de vorm van private 

equity maar bijvoorbeeld ook in de vorm van corporate venture capital.

De InnovationQuarter Financieringsgids is bruikbaar voor ondernemingen in diverse 
levensfasen, maar niet elke financieringsvorm is even relevant voor elke levensfase. 
Zodoende zijn de financiers in deze gids gekoppeld aan een levensfase, die hieronder 
staan beschreven. Door te bekijken welke uitdagingen u tegenkomt, kunt u bepalen in 
welke levensfase uw onderneming zich bevindt en kunt u op zoek naar de juiste financier 
om u te ondersteunen in de stap naar de volgende levensfase. Dit is gelijk een eerste 
tip, let erop dat u alleen met financiers in zee gaat die u naar de volgende fase kunnen 
helpen, ook bij eventuele tegenslagen. De indeling in deze gids is indicatief. Afhankelijk 
van het type bedrijf en de sector kan het voorkomen dat voor uw bedrijf andere 
combinaties mogelijk zijn.

Financieringsgids

1 2 3  4

0

1 2 3  4

0

1 2 3  4

0

1 2 3  4

0
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InnovationQuarter dankt alle investeerders, ondernemers en 

alle andere betrokkenen voor hun medewerking en deskundig 

advies bij de totstandkoming van de Financieringsgids.
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