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Colofon



Geachte business angel,

De aandacht voor ondernemerschap is in de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. Steeds meer wordt onderkend dat startende ondernemers 
een belangrijke bron van innovaties en werkgelegenheid vormen. Een 
van de knelpunten is het verkrijgen van financiering. Door het hoge 
risicoprofiel en het gebrek aan zekerheden zijn traditionele financiers 
zoals banken vaak terughoudend bij het verstrekken van kapitaal aan 
jonge bedrijven. Hierdoor zijn deze ondernemers veelal afhankelijk 
van andere typen financiers. Een belangrijke bron van kapitaal voor 
nieuw ondernemerschap bestaat uit de zogeheten business angels. 
Zij kunnen een belangrijke impuls geven aan het stimuleren van 
(innovatief) ondernemerschap, niet alleen door in een vroegtijdig 
stadium risicodragend kapitaal ter beschikking te stellen, maar ook 
door hun vaak specifieke branchekennis, ervaringen en netwerken 
in te brengen. Juist de combinatie van financiering én begeleiding 
maakt business angels een zeer belangrijke partij in de markt van 
ondernemingsfinanciering.

Het mag dan ook geen verwondering wekken dat in verschillende 
nationale en regionale initiatieven getracht wordt om business angels 
op een actieve wijze bij ondernemersfinanciering te betrekken. Wat dit 
aangaat zijn verschillende partijen actief bij het matchen van (startende) 
ondernemers en business angels. Een aantal partijen heeft eind 2009 
de handen ineengeslagen binnen de koepelorganisatie Business Angels 
Netwerken Nederland (BAN Nederland).

In 2010 heeft BAN Nederland onderzoek laten verrichten naar de 
werking van de informele kapitaalmarkt. Daaruit komt naar voren dat 
het bevorderen van ‘investor readiness’ de kans op een deal aanzienlijk 
vergroot. Met deze uitgave willen wij u daarom een leidraad in handen 
geven voor een succesvolle reis door de wereld van informeel kapitaal, 
met als einddoel het realiseren van vele mooie deals. Ik wens u daarbij 
veel succes. 

  
  Harry Helwegen
  Voorzitter Business Angels Netwerken Nederland
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Voorwoord

Beste investeerder,

Toen ik mijn eerste investering deed, had ik iemand die me inzicht kon bieden in alle 
ongeschreven regels van het investeren goed kunnen gebruiken. Zonder een goed 
netwerk in de wereld van informal investment bleek het een lastige opgave om zo’n 
expert te vinden. Mijn eerste investering ging helaas dan ook helemaal mis. Het 
management-team kreeg flinke ruzie, waardoor ik vervolgens al m’n geld kwijt was. 
Als ik nu terugdenk aan die eerste investering, gaan alle alarmbellen af. Desalniettemin 
heb ik destijds veel geleerd van mijn fouten en kan ik er nu om lachen. 

Ik beoog met dit boek in ieder geval startende investeerders de kans te geven om 
enkele van de fouten die ik gemaakt heb te voorkomen, en hopelijk de kans op succes 
te vergroten. Dit boek geeft niet alleen inzicht in het gehele proces van een investering 
– van de eerste kennismaking tot de exit met alle do’s en dont’s die langskomen – maar 
laat ook zien dat investeren, hoe goed of slecht het ook kan verlopen, vooral gaat om het 
beleven van plezier. Ik heb er in ieder geval na enkele jaren nog steeds veel plezier in!

Erwin Koenraads
Den Haag



Mijn eerste investering

Je eerste investering vergeet je nooit meer. Hier komt ook de term ‘virgin angel’ vandaan. 
De eerste keer participeren is vooral veel ervaring opdoen en leren van je fouten. Hoe 
denken enkele ervaren investeerders over hun ‘eerste keer’?

“Veel plezier gehad, goed eten & drinken, veel geleerd, en veel geld 
gekost.” - Hans Bertram

“Ik liep de bank uit, het geld was overgemaakt. De zon scheen en het 
avontuur was begonnen. Het deed mij denken aan het moment, jaren 
geleden, toen ik, na inschrijving van mijn eerste bedrijf, de Kamer van 
Koophandel uitliep. Een mengeling van trots, spanning en zelfvertrouwen.” 
- Bernd Mintjes

“Kans op succes is met alles in het leven de derde keer veel groter dan de 
eerste keer, en dat geldt dus ook voor investeren.” - Mark Hillen

“Oefening baart kunst! Wat ik mij er het meest van herinner is het relatief 
beperkte aantal financieringsvormen die ik destijds als mogelijkheid zag. 
Er zijn zoveel verschillende vormen van financiering, betrokkenheid en 
beloning mogelijk!” - Michiel Muller

“Frisling was een bedrijf dat zicht richtte op ‘junior ondersteuning’ in de 
financiële sector. Opgericht in 2007 als een soort ‘white label’ van ons 
vorige bedrijf JongeHonden. Een van onze voormalige werknemers werd 
‘de ondernemer’ en zo ontstond voor Droomzaken de eerste participatie. 
Achteraf gezien was het niet slim om op dat moment een bedrijf te starten 
gericht op de financiële sector. Wel hebben we heel veel lol gehad, nog veel 
meer geleerd en er uiteindelijk onder de streep zelfs nog een paar duizend 
euro aan over gehouden.” - Martijn Blom

“De eerste investering was een bijzondere, binnen een jaar naar een 
miljoenen waardering bij het binnenhalen van de eerste klanten, en daarna 
binnen 6 maanden een faillisement.  De bubble was gebarsten!” 
– Jan Verkooijen
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1.1 Wat het is en wat het niet is!
Een hobby voor rijke heren, zoiets als zeilen op 
een ordinair groot jacht of Cubaanse sigaren 
opsteken met een honderdtje. Deze typering geeft 
de minder florissante kijk op informal investment 
weer zoals die soms bestaat bij het grote publiek 
en in de populaire cultuur. Een standaard televisie-
uitspraak zoals ‘you’re fired’, dringt door in de 
zakelijke woordenschat van het algemene publiek. 

Televisieprogramma’s hebben sterk bijgedragen aan de stijgende aandacht voor 
ondernemers die op zoek zijn naar financiering. De goedbedoelde programma’s zijn 
op hun best vermakelijk, op hun slechtst een nare uitbuiting van de zwakkeren uit de 
ondernemende klasse. De divergentie tussen de werkelijkheid van informal investment 
en de exploitatie daarvan op televisie zorgt voor een onderliggende raison d’être van dit 
kleine boek. Eigenlijk zou dit boekje moeten heten: So you want to be a business angel?! 
Are you crazy?!

Misschien wat pessimistisch om mee te beginnen, maar wel nuttig. Informal investment 
is niet voor iedereen weggelegd. De volgende logische vraag: is het iets voor jou? 
Hopelijk hebben we de basis voor het antwoord op die vraag gevonden op het moment 
dat je dit boek uit hebt. Laten we beginnen bij het begin.

1.2 Wat is informal investment wel?
Op z’n eenvoudigst gezegd is informal investment de kunst van het uitgeven van 
durfkapitaal door een particulier aan een andere particulier die een onderneming heeft, 
of in ieder geval een idee daarvoor.

Het is een kunst, geen wetenschap 
Kunst is de sleutel. Het woord ‘informal’ geeft het al aan. Informal investment gaat veel 
verder dan het rationele zwart en wit van het ondernemingsplan en de spreadsheet. 
Het gaat veel meer om de ‘gut instincts’ van de informal, zijn subjectieve indruk van de 
ondernemer die vóór hem staat en de toekomstige relatie tussen de twee. Wie dacht 
dat dit boek wetenschappelijke methodes zou geven om een succesvolle investering 
te doen, moeten we teleurstellen: iedere informal en iedere ondernemer is uniek. Elke 
mogelijke samenwerking tussen de twee zal verschillende problemen, methoden en 
compromissen voortbrengen, alles gebaseerd op de investeringsovereenkomst en haar 
clausules.
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Mensenwerk: je bent meer dan een lopende pinautomaat 
Je neemt alle ervaringen, kennis, vooroordelen en vooringenomenheid mee die het 
leven te bieden heeft. Inderdaad, om het maar bot te stellen, je bent meer dan een 
lopende zak geld. Geld kun je elders goedkoper krijgen, dus waarom zou iemand voor 
een informal kiezen? Het gaat om de combinatie van je ervaringen in de zakenwereld en 
je opgebouwde kennis die jou als informal veel interessanter maakt dan de inhoud van 
je bankrekening alleen.
Onderhandelingsvaardigheden, je netwerk, je ervaring met bankiers en je bewezen 
commerciële kwaliteiten zijn nuttige middelen die je kunt gebruiken bij iedere deal. 
Ondernemers zijn eenzaam; ze hebben een klankbord nodig om ideeën uit te proberen 
en een vertrouwenspersoon die kan adviseren en overtuigen als dat nodig is. Ben jij een 
goede mentor?
Desalniettemin spelen sommige informals een actievere rol, zeker als het gaat om 
investeringen in startende ondernemingen. Daar helpen informals bij het uitzetten en 
de implementatie van de strategie.

Persoonlijkheid zegt veel
Je persoonlijkheid en gedrag zijn belangrijke factoren. Ze kunnen een deal tot een 
succes maken, maar de kans is groter dat ze de deal torpederen. In het leven kunnen 
we niet met iedereen goed overweg, er zijn altijd botsingen maar soms is er een goede 
match tussen twee mensen.

Een investeringsrelatie is net als een huwelijk. Als het in het begin al moeilijk is terwijl 
de wederzijdse bewondering nog aanwezig is, denk dan aan de mogelijke moeilijkheden 
wanneer er onenigheid is en jullie elkaars falen en zwakheden kennen. Je zult het wel 
merken als het goed voelt; ga af op je instincten.

Weglopen: het kan de juiste actie zijn!
Er zijn veel ondernemers op zoek naar 
financiering. Er zijn genoeg oorlogsverhalen 
van informals die veel geld verloren bij hun 
eerste paar deals. Waarom gebeurd dit? 
Weglopen is een kunst die je moet leren. En 
zoals de meeste lessen leer je deze ook alleen 
door de fout in te gaan of door samen te werken 
met mensen die meer ervaring hebben dan jij.
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Valkuil
1. Zorg ervoor dat je de klassieke denkfout niet maakt:
2. geld verdienen;
3. dus informal worden;
4. investeren in het eerste het beste goede idee dat je tegenkomt;
5. (een deel van) je geld verliezen;
6. jeremiëren;
7. nooit meer investeren in die ‘ondankbare’ ondernemers.

Doe je voordeel en leer van anderen, maak maar wat fouten
Begin klein en bouw rustig verder. Creëer een portefeuille met bedrijven op gebieden 
die je interesseren, waar je verstand van en een goed netwerk in hebt. Op die manier 
vergroot je de kansen op succes.

Een onevenwichtige relatie: een evenwichtige koop
Jij bent succesvol. Als je geen succes hebt gehad kun je beter niet informeel investeren. 
Bij succes hoort een bepaalde zelfverzekerdheid. Maar niemand houdt van betweters. 
Laat ondernemer de leiding houden. Als hij een goede ondernemer is, heeft hij 
waarschijnlijk dezelfde zelfverzekerdheid als jij. Houd het dus bij advies en ga niet 
dicteren; dan moet het goed komen. Vergeet niet: de ondernemer heeft onbegrensde 
bevlogenheid, ambitie, een bedrijf en een plan. Jij hebt geld, ervaring en kennis. Als je 
die factoren samenbrengt, kun je een groot succes behalen. Het gaat om resultaat!

De deal die je niet kunt weigeren – de ondernemer heeft niets te verliezen!
Vijf procent van het bedrijf voor € 350.000; er is nog geen omzet en de ondernemer wil 
niet akkoord gaan met persoonlijke leningen voor zijn bedrijf. Tegelijkertijd heeft hij 
een ander bedrijf dat de helft van zijn tijd opeist. Hij wil een grote auto, telefoon en een 
ruime onkostenvergoeding. De eerste verkopen zijn nog twee jaar weg. 

Het komt er in dit plaatje op neer dat de ondernemer in loondienst de markt uit wil 
proberen. Als er geen markt is, is hij 5% van zijn bedrijf kwijt, maar jij als investeerder 
bent € 350.000 kwijt. Wat klopt er niet in dit plaatje? Er is geen risico bij voor de 
ondernemer. Dat is altijd een probleem: de ondernemer moet altijd bereid zijn om risico 
te nemen. Jij neemt risico; zorg dat de ondernemer dat ook doet!

Risico en rendement
De meeste investeringen zijn in de vorm van kapitaal of een mix van leningen en kapitaal, 
soms converteerbaar. Om eerlijk te zijn, het gaat om aandeelhouderschap. Eigendom is 
essentieel, het geeft je formeel stemrecht en een mogelijke positie in het bestuur van 
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de onderneming. Het geeft je ook recht op eventueel rendement wanneer het bedrijf 
verkocht wordt. Hopelijk een veelvoud van je inleg.

De gemiddelde informele investering ligt net onder de € 100.000, voor een aandeel van 
25-35% in het bedrijf. Dat betekent dat het bedrijf bij de verkoop voor meer dan vier 
miljoen euro verkocht moet worden om een tienvoudig rendement mogelijk te maken. 
Geloof me, lang niet alle ondernemingen zullen succesvol zijn. Als je geen kans ziet op 
een dergelijk rendement, loop dan weg. 
Als een ondernemer zegt dat hij een lening van € 100.000 nodig heeft om zijn product 
op de markt te krijgen en dat hij zal terugbetalen zodra hij winst maakt, maak hem 
dan duidelijk dat hij bij een bank moet zijn. Informal investment gaat niet over 
kortetermijnleningen; het gaat over aandeelhouderschap en exits over vijf tot zeven jaar.

Plezier – geen 24/7-baan!
Je kunt op veel manieren geld verdienen. Alleen informal investment geeft je de kans 
om direct in contact te staan met een ondernemer en om een verschil te maken. Dat 
is dolle pret! Informal investment is geen kantoorbaan waar je elke dag om één voor 
negen aan het werk gaat en om drie over vijf weer weggaat. Als je in die routine komt, is 
het tijd om vaarwel te zeggen; je bent dan geen informal meer maar een zakenpartner.

Jouw geld!
Als je investeert met geld van anderen ben je geen echte informal. Wellicht heb je 
een fonds of rijke vrienden, maar laten we duidelijk zijn, dan ben je een professionele 
investeerder of tussenpersoon. Zelfs als je participeert in het resulterende fonds, ben je 
nog steeds geen echte informal.

Bouwen aan een reputatie!
Geld lenen aan een vriend met een onderneming maakt je ook geen informal, wel een 
toffe peer! Informal investment is een echt vak. Het kost moeite en inspanning om een 
reputatie op te bouwen zodat goede proposities hun weg naar jou weten te vinden en jij 
je weg naar goede proposities, om ze vervolgens te evalueren, waarderen, structureren, 
managen en verkopen. 

Geen zekerheid!
Als je het je niet kunt veroorloven om geld te verliezen, moet je geen informal worden. 
Informeel investeren is niet voor iedereen weggelegd: je hebt geld nodig, zakelijke 
inzicht en ‘balls of steel’.
Het belangrijkste van alles – voel je de ongetemde brul? – het gaat om je gevoel! Wat er 
ook in dit boek staat – voornamelijk tips en trucs – het betekent allemaal niks behalve 
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als je zelf een ondernemend instinct hebt. Maar het 
is nog meer dan dat. Een goede informal neemt de 
ondernemende lessen en inzichten tot zich en stijgt 
daar bovenuit. Het is een stap verder. Je bent niet 
meer de kapitein van een succesvol schip, je bent 
de admiraal van een hele vloot. Jij beslist over de 
kapiteins binnen je nieuwe imperium. Je moet er 
zeker van zijn dat je jouw dappere strijders kunt 
vertrouwen. Zij moeten het schip op koers houden 
in goed en slecht weer. 

Deel je kennis en wijsheid met de ondernemers die je vertrouwen hebt gegeven en laat 
ze het zelf maar uitzoeken. Gebruik je ‘gut instinct’ om zorgvuldig te kiezen en om nog 
zorgvuldiger te adviseren.

1.3 Wat past het beste bij mij?
Er zijn veel manieren om ‘rijk’ te worden, en minstens zoveel manieren om ‘arm’ te 
worden. Het gaat voor lang niet alle investeerders om financiële vooruitgang. Sommige 
investeerders gaat het juist om zo veel mogelijk plezier zonder er financieel op achteruit 
te gaan. Iedere vorm van investeren heeft een eigen karakter. Om er zeker van te zijn 
dat je een goede keuze maakt om te gaan investeren als informal, hebben we in figuur 
1.1 enkele veelvoorkomende vormen van investeren weergegeven. In dit overzicht zie je 
waar informal investment thuishoort als het gaat om gemiddelde ‘return on investment’ 
en de daarmee gepaard gaande tijdsinvestering.

Elke vorm van investeren heeft voor- en nadelen. Denk daarover na bij de keuze voor 
het type investeren dat past bij jouw behoeften. Wil je meer weten over de verschillende 
typen van investeren, lees dan meer in het boek Hoe vind ik een investeerder?’ van 
Rikhof en Mulder.

Wanneer je een bedrag aan vrij vermogen van € 50.000 tot € 500.000 te besteden hebt, 
wordt informal investment interessant. De NeBib adviseert een startende investeerder 
om niet meer dan 25% van zijn vrije vermogen te investeren en per participatie niet 
meer dan 5 tot 10% van dat vrije vermogen. Indien je niet in dit profiel past maar toch 
wilt investeren, moet je je bewust zijn van het risico dat je loopt om geld kwijt te raken. 
Nog belangrijker is of je bereid bent om zulke risico’s te lopen. Je kunt natuurlijk altijd 
andere vormen van investeren overwegen, maar dit boek gaat over informal investment 
en alles wat daarbij komt kijken.



      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT20    

1.4 Goed om te weten, hoe nu verder?
Zoals zo veel dingen in het leven is het proces van een investering in te delen in een aantal 
simpele stappen. Elk van de zeven stappen in het proces vereist andere vaardigheden en 
kennis, en alle stappen komen terug in dit boek. 

Elk van de zeven stappen in het proces vereist andere vaardigheden en kennis, en alle 
stappen komen terug in dit boek. Bij iedere stap is er ook een bepaalde overlap met de 
vorige stap. Het is lang niet zo zwart-wit dat je een bepaalde fase afsluit en dan direct 
begint bij een nieuwe fase. Dit geldt zelfs voor het zetten van een handtekening onder 
de participatie; in sommige gevallen ben je als investeerder al bezig met het managen 
van de investering terwijl de deal nog niet eens rond is. Het papierwerk, moeizame 
onderhandelingen en ook explosieve groei in vraag uit de markt kunnen daar debet aan 
zijn.

Het proces is weergegeven als een doorlopend proces (figuur 1.2). Ongeacht het type 
investeerder dat je bent zul je in veel gevallen met meer dan één propositie tegelijk bezig 

seed fondsen

crowd-
funding
(lening)

venture capital / superinformals

beleggen in 
vastgoed, 
aandelen, 
kunst etc.

informal investment

Return on Investment
Figuur 1.1: Overzicht van enkele investeringsmogelijkheden
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zijn en eigenlijk nooit stoppen met het zoeken en vinden van nieuwe proposities. Je hebt 
ook meer kans op succes wanneer je werkt vanuit een diverse portfolio aan investeringen 
en risico’s probeert te spreiden. Het plezier dat je beleeft en de opbrengsten bij een 
succesvolle exit bieden ook ruimte voor nieuwe investeringen. Een minder succesvolle 
exit geeft uiteraard ook ruimte voor nieuwe investeringen, mits je niet al je geld kwijt 
bent geraakt. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, troost je dan met de gedachte dat je 
niet de eerste bent om dat mee te maken.

Je ziet tevens een indeling in vrijblijvend en serieus. Dit gaat niet over jouw houding 
omtrent investeren; die is altijd serieus omdat je succesvol wilt worden, maar gericht 
op een specifieke propositie. Je steekt in de beginfasen nog relatief weinig tijd in de 
ondernemer en zijn onderneming en je bent nog aan het ‘snuffelen’ aan elkaar. Pas op 
het moment dat het echt interessant wordt en je gaat werken aan het waarderen van de 
onderneming en het structureren van de deal, kun je de hele exercitie gaan beschouwen 
als een potentiële investering en wordt het echt serieus. Dit betekent niet dat je in de 
vrijblijvende fase niet kritisch moet zijn. Het betekent ook niet dat je in de serieuze fase 

Orientatie informal investment (0)

Tijd

Zoeken en vinden (1)

Evaluatie proposities (2)

Waarderen (3)

Structureren deal (4)

Onderhandelen (5)

(6) Managen van de 
      investering

(7) De exit

Figuur 1.2: Het investeringsproces in zeven stappen
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niet meer verder om je heen moet blijven kijken: wie weet gaat de deal van je leven aan 
je voorbij! 

Aan de eerste fase gaat nog een voorfase vooraf. Daarin denk je na of informal 
investment wel iets is wat je echt wilt en of het financieel gezien wel mogelijk is. Je 
doet een soort due diligence bij jezelf. Het komt regelmatig voor dat investeerders na 
een eerste investering of soms zelfs na meerdere investeringen herevalueren waarom 
ze eigenlijk investeren, en vervolgens tot de conclusie komen dat ze er toch niet zo veel 
plezier aan beleven als ze vooraf gedacht hadden. Uiteindelijk kun je er dan voor kiezen 
om toch iets anders te gaan doen. Er kan van alles aan die beslissing ten grondslag 
liggen: van familieomstandigheden tot de economische situatie. We gaan er in dit boek 
echter van uit dat je staat te popelen om te gaan investeren. 
Tijd om de koffie te laten staan en te beginnen!
 



HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT

2
Zoeken 

en vinden



2.1.	 Wat	voor	proposities	zijn	interessant?	 	 	 25
2.2.	 Waar	vind	je	‘deal	flow’?	 	 	 	 25
  Een profiel alleen is niet genoeg    26
  Accountants, boekhouders en fiscalisten   26
  Bankiers       26
  Notarissen en juristen     26
  Zakelijk netwerk      26
  Persoonlijk network     27
  Te vaak op de koffie?     27
  Business Angel Netwerken/matchingbureaus   27
  Gratis lunch?      27
  Index       27
2.3.	 Samen	staan	we	sterk!	 	 	 	 	 28
  Deals delen      28
  Syndicatie      28
  Je leven lang leren      28
2.4.	 Joy	to	the	world!	Preek	informaliteit!	 	 	 28
		 BAP-informatiebijeenkomst     29
  Blogs en artikelen      29
  Netwerken      29
  Spreken       29
  Besturen       30
  Sociale netwerken      30
2.5.	 Van	kwantiteit	door	naar	kwaliteit	 	 	 30
2.6.	 Nee,	nee	en	nog	eens	nee	 	 	 	 31
		 Verleiding      31
2.7.	 Hoe	denkt	de	ondernemer	over	informals?	 	 31
2.8.	 Waarschuwing!	Waarom	zie	je	niet	hoe	geniaal	ik	ben?	 32
2.9.	 Conclusies	 	 	 	 	 	 32
	Interview	Bernd	Mintjes		 	 	 	 	 34

Inhoud

      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT24    



HOOFDSTUK 2 | ZOEKEN EN VINDEN  25    

O.k., je bent tot de conclusie gekomen dat je een informal bent. Uitstekend, maar wat 
nu? Het is een goed idee om nu te gaan zoeken naar een propositie om in te investeren. 
Dat is nog moeilijker dan het klinkt. Bovendien is er nog een andere belangrijke vraag 
die beantwoord moet worden voor je kunt beginnen met de zoektocht.

2.1 Wat voor proposities zijn interessant?
Dat is een belangrijke vraag, die nog meer vragen oproept:

1. In welke sectoren ben je geïnteresseerd?
2. Wat is je budget?
3. Hoeveel expertise en kennis neem je mee?
4. Hoeveel investeringen wil je doen?
5. Ben je echt bereid om te gaan investeren en om investeringen samen met anderen 

te doen?

Als al deze vragen beantwoord zijn, ben je klaar om te beginnen.

2.2 Waar vind je ‘deal flow’?
In de Nederlandse cultuur worden ‘vermogenden’ niet altijd even goed gewaardeerd, 
zeker wanneer je daar open over bent. Toch zul je door de zure appel heen moeten 
bijten en mensen moeten gaan vertellen dat je informeel gaat investeren. Misschien 
ongemakkelijk, maar wel essentieel.

Op het moment dat je naar buiten brengt dat je geld hebt en dat wilt investeren, creëer je 
direct een probleem voor jezelf. Al snel krijg je grote aantallen zeer diverse proposities 
voor je neus. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Dat hoeft niet moeilijk te zijn.

Maak van de antwoorden op de eerder genoemde vijf vragen een eerste ‘investment 
profile’ en deel dat met mensen die je vertrouwt, en die bovendien goed in contact staan 
met ondernemers die op zoek zijn naar investeringen. Gewapend met dit document, 
kennis van je eigen persoonlijkheid en karaktertrekken, ben je klaar om de stroom 
proposities tegemoet te treden. Hopelijk vallen die binnen je focus.

Overweeg om het document met onder andere de volgende personen te delen:
1. accountants, boekhouders en fiscaal adviseurs;
2. bankiers;
3. notarissen en juristen;
4. betrouwbare mensen binnen je zakelijk netwerk;
5. betrouwbare mensen binnen je persoonlijk netwerk.
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Een profiel alleen is niet genoeg
Als je dacht nu achterover te kunnen leunen, wachtend op de stroom proposities, dan 
heb je het mis. Om goed informeel te kunnen investeren zul je wat meer werk moeten 
verzetten. Het kan een goed idee zijn om bijeenkomsten te organiseren met de personen 
die hierboven zijn genoemd. Je kunt hen vertellen over je filosofie en over je redenen 
om door het leven te gaan als informal. Hoe beter zij jou begrijpen en hoe beter ze je 
leren kennen, hoe beter ze in staat zullen zijn om de juiste proposities onder je aandacht 
te brengen. Laat je investment profile achter als geheugensteun, maar besef dat een 
warme glimlach en een goede handdruk meer waarde hebben.

Accountants, boekhouders en fiscalisten
Je accountant heeft meerdere klanten. Hij weet als geen ander wat ze nodig hebben 
en hoe hun bedrijf ervoor staat. Zijn zachte introducties kunnen een bron zijn van een 
zeer gerichte stroom proposities. Boekhouders en fiscalisten vallen ook onder deze 
categorie. Sterker nog, hun intieme relatie met hun klanten maakt hen wellicht nog 
beter dan de rekenmachine vermorzelende accountant.

Bankiers
Sommige banken hebben specifieke services voor informal investment. De regionale 
manager is sowieso de moeite waard om in contact mee te treden. Wanneer het op groei 
aankomt, gaan veel ondernemers eerst naar hun bank voor een lening of advies. Zorg 
dat je dicht bij deze rijke bron zit.

Notarissen en juristen
Wanneer bedrijven in de problemen komen of wanneer ze een belangrijk contract 
tekenen, behoren notarissen en advocaten tot de eersten die een telefoontje kunnen 
verwachten voor advies. Zowel groei als afbouw brengen verandering met zich mee 
en beide processen kunnen investeringen noodzakelijk maken. Een goede relatie met 
juridische professionals kan nuttig zijn bij het vinden van deals en tegelijkertijd kunnen 
ze je misschien helpen bij je eigen juridische zaken. Zo sla je twee vliegen in één klap!

Zakelijk netwerk
Met sommige contacten heb je jarenlang zaken gedaan. Deze mensen weten wat je 
kunt en daarnaast delen ze een vergelijkbare zakelijke historie. Het kan goed zijn dat 
zijzelf of mensen in hun eigen netwerk groeikapitaal nodig hebben. Andere mensen die 
je bezoekt zullen zeker naar je luisteren, maar het voordeel van contacten uit je zakelijk 
netwerk is dat zij hun eigen ideeën zullen hebben over wat je goed kunt gebruiken, 
gebaseerd op de ervaringen die je met elkaar deelt. Dit kunnen zowel tips zijn over de 
beste kapper in de buurt als een introductie bij de eigenaar van de plaatselijke zakenbar. 
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Persoonlijk netwerk
Dit kan nog best lastig zijn. Je wilt niet als een opschepper overkomen, maar 
desalniettemin kan het interessant zijn om je vrienden en kennissen te laten weten 
wat je wilt en waar je naar op zoek bent. Het is verstandig om ze in ieder geval duidelijk 
te maken dat je geen lopende zak met geld bent, maar een scherpe investeerder die 
belangen neemt in ondernemingen met veel groeipotentie.

Te vaak op de koffie?
Hoezeer introducties van de bovenstaande personen nuttig kunnen zijn, je zult je net 
nog wijder op moeten zetten. Je kunt nu eenmaal niet met iedereen een kop koffie 
drinken. De slagroom en taarten eisen bovendien hun tol. We hebben allemaal gehoord 
van de theorie ‘six degrees of separation’, maar dat is lang niet altijd de beste manier 
om potentiële proposities te vinden. Wat kun je nog meer doen om je deal flow te 
verbeteren?

Business Angel Netwerken/matchingbureaus
Er zijn veel verschillende soorten netwerken en bureaus, maar ze hebben als 
overeenkomst dat het in de basis gemeenschappen van informals zijn die op zoek zijn 
naar kansen om te investeren. Bij sommige netwerken lijkt het soms meer te gaan 
om de chablis, de heerlijke geitenkaas en gouden verhalen van informals over hun 
investeringen in het vorige millennium. Probeer die netwerken te vermijden en zoek de 
actieve investeerders en ondernemers op. Business Angel Netwerken (BAN’s) hebben 
soms ook professionele ondersteunende diensten, privaat of publiek, die gesteund door 
de overheid werken aan regionale economische vooruitgang.

Gratis lunch?
Sommige BAN’s vragen om een percentage als je via hen investeert. Als je geen goed 
gevoel hebt bij de gedachte dat je moet delen om van hun diensten gebruik te maken, 
kun je zoeken naar BAN’s die hun diensten gratis aanbieden. Waarschijnlijk zul je daar 
voor de consumptiebonnen moeten betalen, maar zeg nou zelf, voor niets gaat de zon 
op. De meest commerciële netwerken zijn misschien niet eens meer netwerken in de 
traditionele zin, maar eerder matchingbureaus die tot 5% kunnen vragen. Het beste wat 
je kunt doen is een paar netwerken uitproberen. Iedere informal is uniek, net als de 
netwerken waaruit je kunt kiezen!

Index
De meeste netwerken hebben een index van informals waar ook jouw profiel kan komen 
te staan. Neem de tijd en moeite om je profiel regelmatig up-to-date te houden; op die 
manier sluit je profiel aan bij je huidige behoeften. Hoe specifieker je bent, hoe beter 
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potentiële ‘matches’ zullen zijn.

2.3 Samen staan we sterk!
Hoewel het misschien lijkt alsof je jezelf omgeeft met concurrenten is het 
tegenovergestelde waarheid. Niemand is hetzelfde, behalve dan dat iedereen op zoek 
is naar die goede deal. Een goede deal komt tot stand op basis van de achtergrond, de 
levensfase en het investment profile van de investeerder. De goede deal van de ene 
investeerder kan een slechte deal voor een andere investeerder zijn.

Deals delen
Het is mogelijk om deals samen met andere 
informals te doen. Dit kunnen deals zijn die je eerder 
afgewezen hebt, waar je niet zeker van je zaak was 
of simpelweg de deals waar je niet de enige informal 
wilt zijn: ‘There is safety in numbers’. Let op dat je 
niet parasiteert; delen betekent geven en nemen.

Syndicatie
Als ‘virgin angel’ kan het de moeite waard zijn om vanuit een syndicaat met andere 
informals te investeren. Dat betekent dat er een groep van informals is waarbij iedere 
informal een deel van het totaal inlegt. De voordelen zijn duidelijk. Je hebt minder 
kapitaal nodig en er is een groter team, dus meer kennis en ervaring aanwezig. 
Dergelijke syndicaten zijn een groeiend fenomeen in de Nederlandse wereld van 
informal investment (zie verder paragraaf 3.2).

Je leven lang leren
Het is niet gebruikelijk om te leren autorijden door achter het stuur te springen en te 
gaan rijden tijdens de spits. Fouten kunnen kostbaar zijn. Misschien wel het grootste 
voordeel van syndicaten is dat je kunt leren van andere informals. Sommigen hebben 
de klassieke fouten die iedereen maakt al gemaakt, anderen zijn slim en pienter. Het 
is nuttig om informals te ontmoeten op netwerkbijeenkomsten, maar wanneer je 
samen met hen investeert zul je pas echt snel leren. Sommige netwerken faciliteren 
informatiebijeenkomsten waarbij ze het ‘leren’ formaliseren. Op zo’n avond kun je 
informatie verwachten over allerlei zaken zoals contracten, term-sheets, de gekste 
‘oorlogsverhalen’ en leukste inzichten.

2.4 Joy to the world! Preek informaliteit!
Als je kijkt naar de meest succesvolle informals zul je al snel zien dat ze een publieke 
reputatie hebben. Naast hun ‘lidmaatschap’ bij netwerken van informals en het feit dat 
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ze hun eigen netwerken geactiveerd hebben, nemen ze acties om onder de publieke 
aandacht te komen. Op die manier spreiden ze hun net om proposities te vinden zo groot 
mogelijk.

BAP-informatiebijeenkomst
Het is niet voldoende om alleen lid te worden van een BAN, je zult meer actie moeten 
ondernemen. Veel BAN’s zullen voor publiek toegankelijke informatiesessies hebben 
onder hun zogeheten BAP-programma’s. Daar komen ondernemers samen die op zoek 
zijn naar financiering en willen leren hoe ze de aandacht van informals kunnen trekken. 
Neem deel aan deze bijeenkomsten; hier ontmoet je de ondernemers in hun eerste 
fases. Niet alle aanwezigen zullen passen bij jouw focus, maar het is in ieder geval een 
goede plek om veel te leren en je weet zeker dat je bij de juiste doelgroep zit.

Blogs en artikelen
Get published! Laat zien waarom en hoe je investeert. Probeer ruimte te krijgen op 
zakelijke websites, allerlei soorten blogs en tijdschriften die op zoek zijn naar mooie 
verhalen. Jij helpt de dromen van ondernemers te verwezenlijken; welk verhaal is 
mooier dan dat? Zodra je gepubliceerd wordt, zullen mensen je vanzelf online gaan 
vinden. En ook hier, hoe duidelijker je bent over je wensen, hoe gerichter de proposities 
zullen zijn. Je zou zelfs een boek kunnen schrijven!

Netwerken
Get out there! Er zijn genoeg evenementen. De kamer van koophandel, universiteiten, 
incubators, vrijwilligersorganisaties, en dergelijke – bij al deze clubs zitten ondernemers. 
Zorg dat er ‘investment’ op je visitekaartje staat en wees niet bang die weg te geven. 
Ontmoet ondernemers en ontdek hun behoeften. Mochten hun behoeften niet bij 
jouw focus aansluiten, zorg dan dat de ondernemer bij de juiste collega-investeerder 
terechtkomt. Door andere investeerders of bankiers en goede proposities bij elkaar te 
brengen zul je nog versteld staan van de snelle groei van je invloed.

Spreken
Waarom zou je tussen de mensen lopen als je ze vanaf een podium kunt toespreken? Op 
die manier kan iedereen zien wie je bent. Netwerken en clubs zijn eigenlijk altijd wel op 
zoek naar sprekers, en jij hebt mooie verhalen te vertellen. Spreken scheelt je al snel 
twintig introducties; de hele zaal kent je en je staat in het programmaboekje. Spreken 
is een veel effectievere manier om onthouden te worden, zeker als je het vergelijkt met 
een snelle handruk in een drukke zaal.
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Besturen
Incubators, businessclubs en alumniverenigingen zijn 
altijd op zoek naar mensen die een zetel in hun bestuur 
willen nemen. Een formele positie laat zien dat je begaan 
bent en zorgt er tegelijkertijd voor dat jouw belangen, 
en tegelijkertijd die van informals in het algemeen, goed 
gerepresenteerd worden bij het instituut of de stichting. 
Een bestuurszetel kan veel tijd in beslag nemen, dus zorg 
ervoor dat je vooral altijd duidelijk bent over de tijd die je 
beschikbaar hebt.

Sociale netwerken
Wees actief op Twitter, Linked-In en Facebook. Mensen zoeken op de gekste manieren, 
dus zorg dat je ook op de gekste plekken te vinden bent. Als je veel netwerkt, spreekt 
en actief bestuurswerk doet, zal je snel genoeg veel volgers krijgen. Let wel op dat je 
alleen vrienden wordt of linkt met mensen die je respecteert en goed vindt.

Bedrijven en ondernemers zullen contact met je gaan zoeken. Antwoord altijd 
vriendelijk. Zelfs als je alleen een nee verkoopt, zullen ze vriendelijkheid waarderen. 
Als het mogelijk is, verwijs je ze door naar de juiste andere investeerder of naar nuttige 
informatie. Ondernemers onthouden goede doorverwijzingen en jaren later hebben ze 
wellicht een betere propositie.

Veel informals antwoorden niet op ongevraagde en onpersoonlijke mailtjes die in de 
inbox terechtkomen. Als de ondernemer in kwestie niet eens de moeite neemt om een 
persoonlijke mail te sturen is hij waarschijnlijk lukraak aan het vissen, en niet specifiek 
op zoek. Zulke mails kunnen direct de prullenbak in. Wellicht een beetje arrogant, maar 
het scheelt meestal een hoop onnodig werk.

2.5 Van kwantiteit door naar kwaliteit
Vergeet niet dat van de honderd proposities die je onder je aandacht zult krijgen, er 
maar ééntje echt interessant is om in te investeren, en misschien zelfs dat niet eens. 
Hoe beter jouw investment profile in het achterhoofd van anderen die naar jou verwijzen 
zit, hoe beter je eigen investeerderspitch is en hoe beter en nauwkeuriger jouw profiel 
op verschillende plaatsen online staat, hoe beter je ‘trechter’ zal werken. Je zult zowel 
goed passende als zeer divergente proposities voor je neus krijgen, waarbij je één woord 
heel vaak zult bezigen: ‘nee’!
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2.6 Nee, nee en nog eens nee
Vergeet niet om nee te verkopen als het moet. Nee tegen contacten die slechte 
introducties doen en nee tegen ondernemingen die contact met je zoeken terwijl ze niet 
binnen je focus passen. Je budget is per definitie beperkt, en als je nee verkoopt zullen 
nieuwe proposities nog steeds blijven komen. Het spel is nooit voorbij.

Verleiding
Het is heel makkelijk om je geld te stoppen in de eerste 
de beste onderneming die je tegenkomt en die binnen 
je focus valt. Een tip: doe dat niet! Wanneer weet je dan 
wel of je iets gevonden hebt wat de moeite waard is? 
Dat is een combinatie van de juiste ondernemer, een 
goed idee, zijn investeringsbehoefte, het verwachte 
rendement, jijzelf en het te verwachten plezier.

2.7 Hoe denkt de ondernemer over informals?
Daarover bestaan verschillende standpunten. Het eerste antwoord is niet zo vleiend. 
We worden gezien als aasgieren die durfkapitaal wegzetten op een moment naar eigen 
keuze en onder onze eigen voorwaarden, die natuurlijk een buitenproportioneel aandeel 
in de onderneming vereisen. We worden gezien als bemoeizuchtige micromanagers, 
gefrustreerde ondernemers die op de stoel van de echte ondernemers willen zitten. We 
worden met andere woorden eigenlijk gezien als Scrooge.

De tweede zienswijze is die van informals als ‘business angels’. De engelen zijn er om 
hun ondernemingen te redden van de ondergang en hun strategie dichtbij perfectie te 
brengen. We nemen slechts een klein aandeel in het bedrijf en we staan klaar voor de 
ondernemer wanneer hij om hulp roept. We zijn een soort vriendelijke oudere broer die 
altijd helpt.

In werkelijkheid wijzen ondernemers deze extreme standpunten af. Ze hebben een 
zienswijze van ons informals die ongeveer in het midden van de twee extremen valt. 
Ze verwachten dat we ons tot hen wenden als gelijken, dat we hun projecten op een 
vrije manier bespreken, dat we in staat zijn om hun geheimen en details voor onszelf 
te houden en vertrouwelijk te behandelen. Ze verwachten dat we naar ze luisteren en 
tegelijk kritisch zijn, maar luisteren is de sleutel.

Ze verwachten geen preek, we hoeven ze de les niet te lezen en ze niet te pas en te onpas 
te overtuigen van onze eigen ideeën; ze willen een eerlijke en degelijke behandeling. Ze 
verwachten ook niet dat we ze zullen leiden, maar zullen het laten merken wanneer we 



      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT32    

niet genoeg interesse tonen, en ook wanneer we te veel interesse tonen.

2.8 Waarschuwing! Waarom zie je niet hoe geniaal ik ben?
Startende ondernemers kunnen het idee hebben dat iedere investeerder de juiste 
voor hen is. Dat iedereen net zo overtuigd zou moeten zijn van hun plannen als zij zelf. 
Misschien hebben ze last van vroege dementie, zien ze de zaken wat scheef of zijn ze 
gewoon naïef; zorg er in ieder geval voor dat je heel goed duidelijk maakt hoe je denkt 
over hun plannen. En onthoud: nee is nee.

Het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Nadat de ondernemer zich heeft verdiept in 
jouw achtergrond en verleden heeft hij misschien (onterecht) het idee dat jij niet de 
juiste investeerder voor hem bent. Waarom zou jij als voormalig ondernemer in software 
interesse hebben in kledingwinkels? Zorg ervoor dat je duidelijk bent in je focus en 
vergeet niet je investment profile goed te delen met iedereen die interessant kan zijn 
voor jou. Hoe duidelijker je bent, hoe meer proposities je zult krijgen.

2.9 Conclusies
Om goede proposities te vinden zul je moeten:
 - beslissen hoeveel je wilt investeren;
 - beslissen waar je focus ligt;
 - beslissen hoe je wilt investeren;
 - bouwen aan een reputatie en het woord verspreiden; denk aan je adviseurs;

• je zakelijk netwerk;
• je persoonlijk netwerk;
• netwerken voor informal investment (BAN’s);
• online matchingdiensten;
• (online-)indexen;

 - actief zijn:
• persoonlijke bijeenkomsten bezoeken;
• bloggen;
• meedoen aan paneldiscussies;
• anderen onderwijzen; 
• schrijven; 

 - toetreden tot netwerken, verenigingen en clubs;
 - samenwerken en posities delen met andere informals;
 - meedoen in een syndicaat van investeerders die zoeken en vinden;
 - leren om ‘nee’ te zeggen;
 - mensen en zaken die je tijd verspillen vermijden.



HOOFDSTUK 2 | ZOEKEN EN VINDEN  33    

Als je al deze tips gebruikt, ben je al aardig onderweg om goede proposities binnen te 
krijgen en om mensen te ontmoeten die interessant zijn voor jou. Nu je dit gevonden 
hebt, is het tijd voor de volgende stap: hoe evalueer je wat er goed en wat er slecht is?



      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT34    

Bernd Mintjes
Het is een oude wijsheid onder investeerders. De klik tussen ondernemer en investeerder 
is minstens zo belangrijk als de kwaliteit van de propositie. Maar ook niet te vergeten is 
de match tussen de ondernemer en zijn branche. Bernd Mintjes investeerde eens in een 
techneut die met zijn start-up ging detacheren in de zorg. Het werd nooit een gelukkige 
onderneming.
 

Bernd Mintjes is bestuurslid van de Vereniging Business Angel Netwerken 
Nederland. Tevens is hij founder van de Maxwell Group, verbonden aan de 
Universiteit Groningen en zette hij investormatch.nl op, een platform voor 
durfkapitaal met meer dan vijfhonderd aangesloten informals. Mintjes investeert 
al bijna tien jaar in startende ondernemingen.

De start-up was in eerste instantie behoorlijk succesvol. In de zorg was veel vraag naar 
het aangeboden personeel, er waren klanten en er was omzet. Maar na een jaar hield 
de ondernemer ermee op. De techneut in kwestie voelde zich niet op zijn plaats in de 
zorg. Van de masculiene en directe technische wereld kwam hij in een omgeving terecht 
waar wat meer gemasseerd moet worden voor er zaken kunnen worden gedaan.
De onderneming zat vervolgens zonder karrentrekker. Mintjes had de expertise en 
vooral de tijd niet om de onderneming zelf te runnen. ‘Toen zijn we op zoek gegaan 
naar een vervanger. Die vonden we ook, maar die persoon bleek vooral een manager 
te zijn. Om een startende onderneming succesvol te maken heb je iemand nodig die 
door roeien en ruiten gaat. Een van passie overlopende ondernemer.’ Uiteindelijk is het 
bedrijf afgebouwd en ligt de inmiddels papieren bv, bewezen succesvol, stof te happen 
in de archiefkasten.

Desalniettemin spreekt Mintjes met bijzonder veel enthousiasme over zijn avonturen 
als business angel. ‘Zodra ik de kans kreeg en voldoende kapitaal had, ben ik gaan 
investeren. Vastgoed en beleggen lijkt me vreselijk saai. Ik heb mijn hele leven in, om 
en rond startende ondernemingen gewerkt, zelf investeren was de natuurlijke volgende 
stap. Bovendien, ondanks het feit dat slechts een klein deel van de investeringen een 
knallende exit oplevert, is durfkapitaal qua rendement op dit moment de beste optie.’

Wanneer het aankomt op het zoeken en vinden van een propositie, gaat het volgens 
Mintjes voornamelijk om efficiëntie. ‘Van de honderd proposities zijn er, over het 
geheel genomen, maar vijf interessant voor een investeerder. De rest valt buiten zijn 
randvoorwaarden of is simpelweg niet goed genoeg. Als investeerder wil je alleen die 

Interview
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vijf proposities zien, en dat is waar goede netwerken zo belangrijk voor zijn.’
Voor het zoeken en vinden van een goede propositie heeft Mintjes twee adviezen voor 
de startende informal. Duidelijkheid is volgens Mintjes een eerste vereiste. Zelf gaat hij 
daar behoorlijk ver in; Mintjes wil namelijk mee kunnen kijken op de zakelijke rekening 
van de ondernemer. ‘Dat wil niet zeggen dat ik überhaupt ga kijken, maar ik wil de 
mogelijkheid wel hebben. Als investeerder en ondernemer ben je de komende jaren 
een team; openheid is dan belangrijk. De ondernemers reageren bovendien meestal 
positief; ook zij zijn gebaat bij transparantie en goed onderling vertrouwen.’

‘Zodra ik de kans kreeg en voldoende kapitaal had, 
ben ik gaan investeren.’

Mocht de propositie goed zijn, dan gaat Mintjes langs bij de ondernemer. ‘Meestal stel ik 
voor om bij de ondernemer thuis af te spreken en dan ‘s avonds ergens wat te gaan eten. 
Ik heb het dan een middag en avond lang niet of nauwelijks over zaken. Op de terugweg 
heb je een goed idee of je iemand kunt vertrouwen en of hij jouw ideale kandidaat is.’ 

Uiteindelijk is het Mintjes vooral te doen om het plezier en de spanning. ‘Als je een 
slechte slaper bent en een zeker pensioen wilt, moet je geen informal worden. Maar als 
je het spel aankunt, zul je er snel van gaan houden. Bijna niets overtreft het gelukzalige 
gevoel van een ondernemer wanneer die zijn eerste klant, zijn eerste omzet of zijn 
eerste succes beleeft. Als investeerder mag je regelmatig delen in dat gevoel van de 
ondernemer.’
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Wanneer ondernemers je direct of indirect weten te vinden en je een deal flow hebt 
gecreëerd, dient zich een nieuwe fase aan in het investeringsproces: het evalueren van 
proposities. Het verhaal vertelt zich als een liefdesverhaal, met de eerste ontmoeting, 
de eerste afspraak, de verleiding, vervolgafspraken, enzovoort. 

3.1  Veel woorden, weinig daden
Het belangrijkste eerst: vul niet je hele werkweek met het luisteren naar pitches, het 
lezen van one-pagers en het scannen van businessplannen! Als je niet oplet, is dat nog 
het enige wat je nog doet; scheid zo snel mogelijk het kaf van het koren. Redenen te 
over waarom het bij de meerderheid van de proposities nooit tot een deal kan komen. 
De ondernemer zelf of het bedrijf is misschien nog niet klaar voor een investeerder. 
Omdat je niets in het idee ziet, of omdat de ondernemer niets in jou ziet. Of omdat de 
marktvooruitzichten niet positief zijn. Zo zijn er nog veel meer redenen te bedenken. 
Probeer voor jezelf heel duidelijk te krijgen aan welke criteria een ondernemer moet 
voldoen om interessant genoeg te zijn voor een eerste afspraak. Kortom, bepaal een 
investeringsstrategie. 

3.2  Ontdek de strateeg in jezelf
Hoe langer je investeert, hoe beter je weet wat wat je wel en niet zoekt. Je weet op een 
gegeven moment welke vragen je moet stellen. Zeker in het begin is het handig om een 
strategie te formuleren waar je op terug kunt vallen. Het begint bij het beantwoorden 
van een aantal vragen. In willekeurige volgorde en zeker niet uitputtend:
 - Waarom wil ik investeren?
 - Is mijn geld direct besteedbaar of moet het geconverteerd worden (wanneer het al  

geïnvesteerd is in aandelen bijvoorbeeld)?
 - Hoeveel tijd wil ik investeren?
 - Wil ik alleen in Nederland investeren of ook in het buitenland?
 - Wat is mijn achtergrond en wat heb ik daaraan bij het investeren?
 - Wat zijn mijn eigen sterkte en zwakte punten?
 - Welke relevante (werk)ervaring kan ik inzetten?
 - Als ik al mijn vrij vermogen investeer, en dus kan verliezen, hoeveel moet ik 

daarnaast blijven verdienen de komende jaren om van te kunnen leven?
 - Wat voor soort ondernemers spreken me aan?
 - Ga ik voor producten of diensten?
 - Ga ik voor hightech, lowtech of notech?
 - Welke andere investeerders ken ik?
 - Wat zijn mijn kernwaarden?
 - Waar word ik boos om in een zakelijke omgeving?
 - Hoeveel rendement wil ik behalen?
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 - Kan ik het me veroorloven om morgen al mijn geld kwijt te raken?
 - Wanneer wil ik stoppen met investeren?
 - Wie ken ik nog meer die investeert of wil investeren?

Door antwoord te geven op deze vragen kun je de contouren van een investeringsstrategie 
vormgeven. Er zijn allerlei strategieën te bedenken, die ik hier niet allemaal zal 
toelichten. Twee extremen licht ik toe; 

De portfolio-investeerder
De portfolio-investeerder gaat voor het grootst mogelijke rendement, bijbehorende 
risico’s en investeringsbedragen. Deze investeerder heeft veel ervaring en kent diverse 
markten door en door. Hij heeft bovendien veel vrij vermogen en kan morgen alles 
verliezen zonder in de problemen te komen. Deze investeerder gaat uit van statistieken 
en investeert gemiddeld in tien of meer bedrijven tegelijk. Het liefst doet hij dit in zijn 
eentje of met één of twee bevriende investeerders. 

De betrokkenheid bij de bedrijven waar hij in investeert is dan ook minimaal, tenzij 
het heel slecht of heel goed gaat. Bij de meerderheid van de participaties heeft hij 
maandelijks persoonlijk contact met de ondernemer, kijkt hij de financiën door en leest 
hij een rapportage. Als het nodig is, kan deze investeerder een tweede ronde financieren 
bij één of meerdere bedrijven en zijn horizon is drie tot vijf jaar. De waarde die hij toevoegt 
bij de bedrijven ligt vooral in het sparren met de ondernemers en het inschakelen van 
zijn netwerk waar dat mogelijk is. Voor veel meer activiteiten is er simpelweg geen tijd. 
Als er een bedrijf aan de afgrond staat, is het jammer maar helaas, en is het beter om 
door te gaan dan eindeloos te blijven hangen. Hij kan de controle loslaten zolang de 
ondernemer maar geen grove fouten maakt. 

De investeerder in deze categorie met een slechte portfolio heeft veel zorgen en zal 
langzaam het aantal investeringen in zijn portfolio terugbrengen. Hij zal de strategie 
nogmaals evalueren om weer vooruit te kunnen. De succesvolle portfolio-investeerder 
zal de portfolio snel kunnen uitbreiden naar twintig investeringen, of ervoor kiezen op 
een andere manier te gaan investeren. Bijvoorbeeld door in een fonds, en vooral bij de 
tweede en derde ronde van investeringen te gaan zitten. Als hij heel succesvol is en 
informal investor blijft, kan hij in de Quote 500 terechtkomen als super informal. 

De lucky-shotinvesteerder
De lucky-shotinvesteerder gaat voor betrokkenheid. Hij investeert vanuit zijn passie 
voor het product of de dienst. Tegelijkertijd probeert hij de risico’s zo veel mogelijk in te 
dekken en spendeert hij veel tijd in het scouten en screenen van proposities. Maar als 
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hij een interessante propositie op het oog heeft, dan gaat deze investeerder er volledig 
voor. 

De lucky-shotinvesteerder is zich ervan bewust dat de kans groot is dat zijn investeringen 
geen succesvolle exit opleveren. Dat vindt de investeerder niet erg omdat de motivatie 
om te investeren vooral voortkomt uit plezier en passie. Hij gaat van zijn eigen kracht 
uit. Hij denkt veel waarde te kunnen toevoegen om zo de kans op slagen drastisch te 
verhogen. 

Hij blijft naast het investeren zelf ook ondernemer en haalt ook hier nog veel plezier uit. 
Omdat hij niet alles tegelijk kan doen, houdt hij er één of meerdere investeringen naast 
alsof het zijn eigen bedrijven zijn. Deze investeerder vindt het tevens prima om met 
andere investeerders samen in een onderneming te participeren. Maar meestal niet 
meer dan vier totaal, liefst bekenden, omdat hij anders de controle verliest. 

Als het wat minder gaat met een van de investeringen is hij bereid om één of meerdere 
dagen per week tijd in de onderneming te steken – wel voor een beperkte periode – om 
het bedrijf weer winstgevend te maken. De relatie met de ondernemer is intens; zowel 
de hoogte- als de dieptepunten worden gedeeld en gevierd. 

Hij vindt het belangrijk om controle te houden, maar zit er niet bovenop; hij houdt er 
gezonde druk op. De lucky-shotinvesteerder hoopt door de grote waarde die hij toevoegt, 
bijvoorbeeld door concrete leads te genereren en te helpen met plannen ontwikkelen, 
de kans te vergroten op een succesvolle exit. De horizon per investering is tussen één 
en zes jaar, waarbij hij met minder rendement genoegen neemt in ruil voor sneller 
rendement. Mocht het noodzakelijk blijken, dan is hij niet bereid om een tweede, laat 
staan derde, ronde te financieren. Hij gaat wel actief op zoek voor de ondernemer om 
samen een geschikte financier te vinden. Door zijn grote netwerk lukt dit goed. Dezelfde 
rol heeft hij ook bij een mogelijke exit. 

Als deze investeerder een tijdje niet succesvol is geweest, zal hij ervoor kiezen tijdelijk 
meer tijd te steken in zijn eigen bedrijf (of bedrijven) totdat daar genoeg winst mee is 
gemaakt om weer te kunnen investeren. Als het goed gaat met deze investeerder, zal hij 
hetzelfde pad blijven volgen. Hij zal niet snel een portfolio-investeerder worden omdat 
de beperkte betrokkenheid hem niet aanstaat en ondernemen in zijn bloed zit.

Het paard en de ruiter
Per investering die je doet zul je moeten nadenken waar je op gokt. De analogie met de 
paardenrensport is hier van toepassing: ga je voor het paard, het idee of het plan, of ga 
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je voor de ruiter, de ondernemer? 
Soms kun je met een gemiddelde 
ondernemer in een snel groeiende 
markt succes behalen en soms 
kun je met een bovengemiddelde 
ondernemer in een gestagneerde 
markt succes behalen. Ondanks 
dat de waarheid in het midden ligt, 
kiezen veel investeerders voor de 
ondernemer omdat plannen vaak 
veranderen, net als markten. 

Een goede ondernemer met een goed team kan hier op inspelen. Bovendien moet je je 
afvragen in hoeveel plannen je zou investeren waar je zelf nog een ondernemer bij moet 
gaan zoeken. 

Geluk of hersenkracht
Achteraf is het makkelijk praten; dat geldt voor investeren des te meer. Het blijft dan ook 
een aloude discussie of hersenkracht nu de reden is dat een investeerder succesvol is 
of dat geluk hier de oorzaak van is. Eén punt lijkt zeker: hoe meer hersenkracht je hebt 
om in te zetten, hoe beter. Je kunt dan in ieder geval een behoorlijke steen bijdragen aan 
het succes van een investering waarbij de vraag blijft of deze onderneming zonder jouw 
toegevoegde waarde niet net zo succesvol was geweest…

Bartering
Wanneer je van plan bent om te investeren, kan het ruilen van middelen of diensten 
tegen een percentage aandelen een interessante optie zijn. In combinatie met financiële 
middelen kan dit een handige strategie zijn om een aanzienlijk aandeel in een bedrijf te 
verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van een team met programmeurs 
voor het bouwen van een website met alles erop en eraan, zodat de ondernemer dit 
niet hoeft in te kopen. Omdat je zelf als het goed is ook veel ervaring met dit team hebt, 
zal dit op termijn ook goedkoper zijn voor de ondernemer, en een bepaalde kwaliteit 
garanderen. 

Sweat capital
Een andere mogelijkheid is het ruilen van uren voor een percentage aandelen; dit noemt 
men ‘sweat capital’. Je kunt de ondernemer helpen door hem te coachen, door je 
netwerk in te zetten, enzovoorts, tot en met het daadwerkelijk zelf hands-on werken in 
het bedrijf. Dit in combinatie met een gedeelte contant geld kan er ook voor zorgen dat 
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je een aanzienlijk belang in het bedrijf kunt krijgen. Let er bij deze vorm van bartering 
wel op dat je niet onderdeel wordt van de dagelijkse bedrijfsvoering; dat wil je te allen 
tijde voorkomen.

Syndicatie
Het kan strategisch zijn bij de eerste investeringen om mee te investeren als een passieve 
investeerder naast een ‘lead investor’, iemand die veel ervaring heeft met investeren en 
tevens genoeg kapitaal om indien nodig enkele klappen te kunnen opvangen. Het is niet 
alleen handig om samen te investeren maar ook om samen proposities te beoordelen. 
Samen weet je een stuk meer dan in je eentje.

3.3  Statistiek
Zoals eerder aangegeven doe je er goed aan om meerdere investeringen tegelijkertijd te 
doen. Zo spreid je risico’s en verhoog je de kans op succes. De kans is groot dat wanneer 
je tien investeringen doet, er maar één succesvol wordt. Het is de bedoeling dat die 
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Figuur 3.1: Mogelijk carrièrepad van een informal investor
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ene succesvolle investering de verliezen van de negen niet succesvolle compenseert. 
Investeer je maar één keer, dan heb je een kans van 90% (1-(1/10)) dat je je geld 
kwijtraakt. Als je twee investeringen doet, is de kans dat je je geld kwijtraakt kleiner, 
namelijk 0,90² = 0,81, of 81%. De kans dat ten minste één van de twee investeringen 
winstgevend is, is nu dus 19%. Hoe meer je investeert, hoe kleiner de kans op verlies 
wordt. Hier gaan we er wel van uit dat je investeert in bedrijven die ook de potentie 
hebben om de negen mislukte investeringen terug te verdienen; het verdienmodel moet 
dus schaalbaar zijn. De regel luidt dat je alleen investeert als de verwachte waarde van 
de investering veel hoger is dan je inleg. 

One-pager
Het is aan te raden om, voordat je gesprekken gaat inplannen met een ondernemer, zelf 
een korte samenvatting te maken op één of twee pagina’s van de propositie. Dit maakt 
het voor jezelf ook duidelijk wat de kern van het verhaal is en welke informatie je nog 
mist.

Plancruncher
Een handige webtool ontwikkeld door Lunatech in Rotterdam is Plancruncher(.com). 
Door een ondernemer deze tool in te laten vullen kun je door middel van iconen snel 
vaststellen of een propositie aan je persoonlijke criteria voldoet en of het interessant is 
om een afspraak in te plannen.

3.4  Het eerste gesprek
Als de ondernemer je een goede eerste indruk geeft, kun je doorgaan met een verdere 
kennismaking. Een afspraak is zo gemaakt; als de ondernemer bij jou op bezoek komt 
en het blijkt niet interessant te zijn, scheelt het je tijd. Ga je naar het kantoor van de 
ondernemer, dan krijg je direct een betere indruk van het bedrijf en eventueel aanwezig 
personeel.

Als je de kans krijgt, kun je medewerkers aanspreken en wat vragen stellen. Dit eerste 
gesprek is niet alleen zakelijk. Gebruik het gesprek ook om elkaar beter te leren kennen. 
Stel daarom ook persoonlijke vragen over het leven van de ondernemer, zijn visie en 
ambitie, passie, achtergrond en familie. Deze zaken vormen een belangrijk onderdeel 
van het leven van de ondernemer en hebben zodoende impact op het bedrijf. Schets 
in dit gesprek ook je eigen rol in het bedrijf, zonder te veel op details in te gaan. De 
ondernemer zal je hier vast ook vragen over stellen; hij moet immers ook vertrouwen 
krijgen in jouw toegevoegde waarde.
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Non-disclosure agreement
Sommige ondernemers zullen je vragen om een non-disclosure agreement (NDA) te 
tekenen, een overeenkomst waarin jij belooft het idee niet te zullen stelen of gevoelige 
informatie met anderen te delen. De NDA kan op verschillende momenten in het proces 
van een investering terugkomen. Hoe eerder de ondernemer ermee op de proppen 
komt, hoe meer je je moet afvragen hoe nuttig het daadwerkelijk is. Het heeft weinig 
nut om te tekenen voor het horen van een eerste pitch omdat dit zou betekenen dat 
de ondernemer niemand over het idee kan vertellen zonder een handtekening te 
vragen. Het idee kan hierdoor ook geen volgers krijgen en de ondernemer krijgt weinig 
feedback. In sommige gevallen is een NDA wel degelijk nodig. Bijvoorbeeld als het idee 
heel simpel is maar tegelijkertijd revolutionair. De doelgroep zou direct met het idee 
aan de slag kunnen gaan. Dit soort ideeën komen echter niet vaak voor. 

Hoe verder in het proces je komt, vanaf het tweede vervolggesprek, hoe meer gevoelige 
informatie aan bod komt. Op zo’n moment is het gebruikelijk om een NDA te tekenen, 
zeker wanneer je in de due-diligencefase terechtkomt. 

Laat de NDA van tevoren opsturen, zodat je deze eerst goed kunt doornemen voor je 
tekent. Of een NDA uiteindelijk in een rechtszaak is te verdedigen, is overigens nog 
maar de vraag. In veel gevallen, als iemand kwaad wil bijvoorbeeld, zal hij zich niet laten 
weerhouden door een NDA. Er zijn veel manieren om de NDA te omzeilen. Dat is ook 
een reden voor veel investeerders om NDA’s niet zo snel te tekenen.

De klik
Omdat de persoonlijke relatie bij informal investment vooropstaat, is de wederzijdse klik 
erg belangrijk. Je hoeft niet meteen beste vrienden te zijn, maar als je in het begin al 
geen zin hebt om met elkaar af te spreken, kun je beter stoppen. Interesse in het bedrijf 
en zijn activiteiten is daarnaast ook geen overbodige luxe. Als je jouw eigen netwerk op 
een later moment wilt enthousiasmeren en inzetten, moet je zelf ook enthousiast zijn. 

Hoe weet je of er een klik is? Dat weet je nooit precies. Het is niet dat je verliefd wordt 
op elkaar en je zoekt ook geen nieuwe beste vriend. Als er een klik is: 
 - kun je eerlijk zijn tegen elkaar;
 - ben je beiden op je gemak;
 - ben je oprecht enthousiast over elkaars visie;
 - deel je bepaalde normen en waarden;
 - snap je hoe ieder in het leven staat;
 - snap je wat ieder belangrijk vindt;
 - snap je van elkaar hoe je zaken wilt doen;
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 - heb je vertrouwen in elkaar;
 - kun je om en met elkaar lachen. 

Dit laatste klinkt kinderachtig, maar plezier is erg belangrijk. Je moet immers met 
elkaars succes én verdriet om kunnen gaan. Probeer in het begin ook snel door ‘window 
dressing’ heen te prikken en blijf kritisch. Vaak kun je door logisch redeneren veel 
voorspellingen van de ondernemer analyseren en hier een goed oordeel over vellen. 
Vraag ook gerust om bronnen als je twijfelt aan uitspraken. ‘Aannemelijke feiten’, 
aannames gezien als feiten, liggen overal op de loer. 

Verdienmodel
Als je met een ondernemer om de tafel gaat zitten doe je dat niet zomaar; het idee 
of het plan van de ondernemer moet onderbouwd zijn met een helder verdienmodel. 
Verdienmodellen zijn zeker de laatste jaren een omstreden thema. Het is enkele 
inmiddels zeer succesvolle bedrijven, veelal internetgerelateerd zoals Google, 
Facebook en LinkedIn, gelukt om te starten zonder helder of schaalbaar verdienmodel. 
Het zijn bedrijven die gestart zijn in en rondom de internetbubbel toen er geïnvesteerd 
werd in ideeën en niet altijd in verdienmodellen. Alles kon en de ‘sky was the limit’. De 
verdienmodellen zijn gaandeweg ontwikkeld en bij de eerdergenoemde bedrijven heeft 
het ze geen windeieren gelegd. 

De kans dat de ondernemer met wie je aan tafel zit de nieuwe Facebook in handen 
heeft, is echter zo klein dat je het verdienmodel beter zo snel mogelijk duidelijk kunt 
hebben. Bovendien is het tegenwoordig veel duidelijker wat je hebt aan bijvoorbeeld 
een heel grote gebruikersgroep. Hetzelfde geldt ook voor verdienmodellen met een 
groot maatschappelijk nut, er zijn steeds meer voorbeelden van bedrijven die zowel 
veel waarde hebben voor de maatschappij als aanzienlijke winsten behalen. Stel de 
ondernemer hier ook kritische vragen over; vraag door en zorg dat je precies begrijpt 
hoe het werkt en wat de consequenties zijn voor de cashflow van het bedrijf. 

Het kan geen kwaad om bij onduidelijkheid een en ander kort op papier te schetsen. Een 
mooie tool hiervoor betreft het Business Model Canvas uit het boek ‘Business Model 
Generation’ van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur. Hierin worden schematisch 
de belangrijkste elementen van het businessmodel weergegeven doormiddel van post-
its. Het legt vaak haarfijn bloot waar de zwakke schakel of juist de levensgrote kans 
schuilgaat in de brij van woorden in het businessplan. Het zal niet de eerste keer zijn dat 
je bij een eerste ontmoeting met een ondernemer een pijnpunt of grote kans vindt in het 
verdienmodel waar de ondernemer nog niet eerder aan gedacht heeft.
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Sla als investeerder ook niet door in je enthousiasme. Als het hele verdienmodel in jouw 
ogen op de schop moet, is het waarschijnlijk gewoon niet de juiste investering. Als een 
ondernemer zich niet meer herkent in zijn eigen verhaal, kan dat demotiverend werken. 
Bovendien gaat alle tijd die besteed wordt aan het herschrijven van een businessplan 
veelal ten koste van de business zelf. Wees daarom trouwens ook terughoudend met het 
in zee gaan met ondernemers die vastgeroest zitten aan de tekentafel. 

3.5  Ondernemers blijven mensen!
Ondernemers maken fouten; dat is menselijk en als het meezit, leert de ondernemer 
ervan. Sommige ‘fouten’ moet je als investeerder in je achterhoofd houden omdat ze je 
aan het twijfelen moeten zetten of je wel moet investeren in deze ondernemer:
 - De ondernemer kan zijn idee niet uitleggen; het kost je langer dan vijftien minuten        

om te snappen waar het over gaat. 
 - Alles nemen, weinig geven; sommige ondernemers waarderen hun bedrijf op 

miljoenen waar je bij een grote investering een paar procent aandelen kunt krijgen. 
Kortom, ze zoeken een zak met geld. Geen goede basis voor een relatie.

 - Een dik salaris voor de ondernemer in het businessplan, wat in veel gevallen 
betekent dat ondernemer niet bereid is zelf te investeren en/of risico te lopen en jij 
als investeerder eigenlijk het loon van de ondernemer aan het betalen bent.

 - Als de ondernemer claimt garanties op rendement te hebben, is er ook vaak iets 
mis. Omdat rendement en de hoogte ervan altijd onzeker zijn, zal de ondernemer in 
veel gevallen de belofte niet na kunnen komen. Elk plan kan falen; de enige belofte 
die gedaan kan worden is dat er keihard gewerkt gaat worden om het plan te laten 
slagen. 

 - Als de ondernemer niet bereid is om een eigen investering in het bedrijf te doen 
dan wel een persoonlijke lening te nemen, kun je je ook afvragen of hij wel echt 
gecommitteerd is.

 - Een ondernemer die volledige onafhankelijkheid zoekt in de bedrijfsvoering is niet 
klaar voor een informal aan board. 

Waar moet je nog meer op letten als je de ondernemer, een belangrijk onderdeel van 
de propositie, evalueert?
 - Is er een drang naar succes? Bekijk ook de achtergrond en successen uit het 

verleden.
 - Is de ondernemer privé en zakelijk onafhankelijk? Vraag naar zijn situatie thuis en 

op kantoor.
 - Kan de ondernemer werknemers motiveren en productief maken? Vraag om 

referenties.
 - Heeft de ondernemer genoeg zelfvertrouwen? Bij onoverwinnelijkheid is er gevaar.
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 - Hoe gaat de ondernemer om met verandering? Vraag om voorbeelden.
 - Hoe vindingrijk is de ondernemer? Hij moet om kunnen gaan met beperkte middelen.
 - Is er een gevoel van urgentie? Vraag om de werktijden die de ondernemer maakt.
 - Is er genoeg realisme aanwezig? Pas op bij eindeloze verhalen over gouden bergen.
 - Krijg de ondernemer energie erbij of verliest hij energie? 
 - Hoe communiceert de ondernemer? Kijk zijn mails nog eens na en denk aan 

telefoongesprekken.
 - Hoe eerlijk is de ondernemer? Vraag door bij een gevoelig onderwerp.
 - Zoekt hij een compagnon of een investeerder? Vermijd de eerste categorie.

Checklist
 - Wat moet je je afvragen bij een eerste gesprek 

over je eigen situatie?
 - Heb je de benodigde financiële middelen?
 - Heb je interesse in de onderneming?
 - Respecteer je de ondernemer en geloof je 

echt in hem?
 - Voel je de passie om dit te gaan doen?
 - Kun je de ondernemer met je ervaring en 

achtergrond verder helpen?
 - Kun je goed met hem samenwerken?
 - Heb je genoeg tijd vrij en kun je de niet-

geldelijke steun leveren?
 - Kun je je eventueel verlies veroorloven?
 - Als het antwoord daarop ‘nee’ is; stop ermee.
 - Als het antwoord daarop ‘misschien’ is: stop 

ermee.
 - Als het antwoord daarop ‘ja’ is: bekijk de propositie over een week nog eens.
 - Als het antwoord nog steeds ‘ja’ is: vraag het advies van een die je vertrouwt.
 - Leer vervolgens de ondernemer goed kennen.
 - De gemiddelde tijdsspanne tussen de eerste ontmoeting en de investering is vier 

maanden, soms langer, soms veel langer. Het kan goed zijn om te zien hoe de 
ondernemer zich redt zonder geld.

 - Speel het spel mee, wees zeker van jezelf. Als de ondernemer na een paar maanden 
nog steeds een goede indruk maakt, evalueer dan je positie en begin echt.

3.6  Vervolgafspraken
Op dit moment haak je in veel gevallen zelf af of de ondernemer haakt af. Wees duidelijk 
naar de ondernemer toe wanneer je niet geïnteresseerd bent; geef daarbij feedback 
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als de ondernemer daarvoor openstaat. Nee is nee, het komt voor dat ondernemers 
je blijven bellen en mailen terwijl je daar niet op zit te wachten. Als de ondernemer 
afhaakt, is het aan te raden om een toelichting te vragen; hier leer je zelf ook van. 

Het tweede gesprek kan aanzienlijk minder gezellig zijn. Je probeert namelijk alle 
belangrijke pijnpunten van zowel de ondernemer als het plan naar boven te halen. Dit 
gesprek bereid je goed voor; het is een moment om het businessplan kritisch door 
te nemen. Drijf de ondernemer niet compleet in de hoek, maar probeer opbouwende 
kritiek te leveren. Je bent immers zo kritisch om duidelijkheid te krijgen, niet om de 
ondernemer aan te vallen. Het kan zijn dat de ondernemer het wel zo ervaart. Dat kan 
ook een teken zijn dat de ondernemer nog niet klaar is om een investeerder aan boord 
te hebben of dat het plan nog te veel in ontwikkeling is om in te investeren. Staat hij 
wel open voor jouw feedback en pakt hij het direct op, dan kan het zomaar eens een 
interessante propositie zijn. Het gaat hier om een stuk risicomanagement. Enkele 
kritische vragen in deze fase waar je aan kunt denken:
 - Financieel

• Je schat een groei tussen jaar x en jaar y van z%; hoe ga je dat waarmaken?
• Het eerste jaar zal er nog geen winst gemaakt worden. Kan er omzet uit het 

tweede jaar naar voren worden gehaald? Wat moeten we daarvoor doen?
• Zijn er langlopende of dubieuze crediteuren?
• Zijn er langlopende of dubieuze debiteuren?
• Hoeveel is de onderneming momenteel waard? Waar blijkt dat uit?

 - Product
• Hoe snel kan het product in productie als je uitgaat van de huidige afspraken 

met de producent?
• Wat is de grootste zwakte van het huidige prototype?
• Zijn je potentiële klanten of leveranciers bereid om mee te investeren?
• Welke certificering moet er nog komen voor het product? Hoe groot is de kans 

dat dit lukt?
 - Behoefte

• Zijn cijfers x gebaseerd op eigen marktonderzoek? Zo niet, hoe kom je aan die 
gegevens?

• Is de behoefte door potentiële klanten uitgesproken of is het een eigen 
inschatting?

• Hoeveel klanten heb je tot nu toe gesproken die bereid zijn om te betalen voor 
je product/dienst?

• Hoeveel van deze klanten zijn bereid iets te tekenen waarin ze verklaren te 
willen betalen voor je product/dienst zodra je kunt leveren?
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 - Ondernemer en onderneming
• Ben je weleens gefaald met een bedrijf? Waarom?
• Besteed je 100% van je tijd aan dit bedrijf of heb je nevenactiviteiten? Welke 

precies?
• Welke activiteiten ben je van plan zelf uit te voeren in het bedrijf na de 

investering?
• Hoe zit precies de bv-structuur eruit en welke activiteiten vinden waar plaats?
• Is er steun van vrienden en familie? Waarom wel of waarom niet?

 - Personeel en partners
• Zijn er contracten voor onbepaalde tijd?
• Wat is de verhouding tussen fulltime, parttime, bijbaan en stagiair?
• Zijn er personeelsleden die je het liefst zou ontslaan en waarom?
• Welk kantoor doet de boekhouding en hoe is deze relatie?
• Welke overige partners zijn er en welke verplichtingen heb je ten opzichte van 

hen?
- Succes en falen

• Welke opschaaluitdagingen voorzie je?
• Wat is het ‘doomscenario’?
• Wat is de grootste factor voor het potentieel falen? Wat doe je eraan om dit te 

voorkomen?
• Als er brand uitbreekt, heb je een back-up?
• Wie kan jou vervangen als je (ernstig) ziek wordt?

 - Concurrentie
• Hoe ga je om met concurrenten? Hoe blijf je ze voor?
• Waarom denk je dat er geen concurrenten zijn?

 - Marketing en communicatie
• Welke conversie ben je van plan te behalen bij marketingactiviteit x en hoe ga 

je dit behalen?
• Doe je zelf alle marketing of besteed je dit intern of extern uit?

 - Bescherming IP
• Is jouw oplossing uniek of kan iemand het kopiëren?
• Als iemand het kopieert, hoe blijf je dan concurreren?
• Heb je afspraak x of y op papier staan en ondertekend?

Je gaat op veel onderwerpen nog niet in en op eerdergenoemde vragen hoef je ook 
nog niet een uitputtend antwoord te hebben; het geheel is vooral bedoeld om een 
goede indruk te krijgen van de situatie. Als het een heel goede ondernemer is met 
veel ervaring en kennis van zaken, kunnen deze vragen allemaal positief beantwoord 
worden. In de meeste gevallen echter niet. Dat is niet per definitie erg; je moet alleen 
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wel een inschatting maken of de hindernissen op het pad van de ondernemer met en 
zonder jouw hulp te nemen zijn. Een deel van de variabelen die in deze vragen naar 
voren komen, is wellicht niet te beïnvloeden. Hier moet je dus extra op letten – denk aan 
marktvooruitzichten, concurrentie, bescherming IP en in veel gevallen de ondernemer 
zelf. 

3.7  Cijfers liegen niet, of wel?
Welke prognoses zijn belangrijk en waar moet je op letten? Het is de moeite waard om 
een prognose te krijgen van de volgende zaken:
 - De winst/verliesrekening, voor ten minste de komende drie tot vijf jaar. 
 - Een balans, ook makkelijk om bepaalde ratio’s mee uit te rekenen zoals de current  

ratio, een kengetal om te bepalen of de kortlopende schulden uit de vlottende activa, 
waaronder voorraden, debiteuren, bank en kas, betaald kunnen worden. 

 - Een cashflowprojectie voor de eerste paar jaar; dit is een noodzakelijkheid. Hoe 
gedetailleerder de ondernemer dit (op basis van feiten) kan weergeven, hoe beter. 

 - Een investeringsbegroting; waar moet in geïnvesteerd worden en hoe wordt dit 
afgeschreven?

Als het bedrijf al wat langer bestaat, is het interessant om inzage te krijgen in de 
huidige manier van financieren. Zijn er andere externe bedrijven bij betrokken; is er 
gebruikgemaakt van subsidies? Let bij de winst- en verliesrekening op details als btw 
en overige belastingen en let op afschrijvingen en rente; dit kan bij kleine winstmarges 
nogal wat schelen. Interessant is ook om te kijken of de ondernemer al plannen heeft 
met het dividend in geval van winstgevende jaren. Indien de ondernemer een product 
verkoopt, kan het ook interessant zijn een gedetailleerde kostprijsberekening op te 
vragen. Als je hier als investeerder kosten kunt besparen, kan dat bij grote aantallen 
veel opleveren voor de ondernemer en dus ook voor jezelf. 

Zorg ervoor dat het bij al deze prognoses zo snel mogelijk duidelijk wordt wat gebaseerd 
is op feiten en wat op aannames. Indien iets gebaseerd is op aannames, is het ook 
relevant om te vragen waar de aanname op gebaseerd is. Deze kan bijvoorbeeld 
gebaseerd zijn op jarenlange ervaring, wat soms meer waard is dan een wiskundig 
model. Let bij de prognoses voor start-ups ook op het break-even point; hoe snel wordt 
het bereikt en wat gebeurt er met het overschot aan cashflow vanaf dat punt?

Wegen
Of de cijfers daadwerkelijk kloppen, is soms moeilijk vast te stellen. Je moet een 
bepaald gevoel hebben voor de betreffende markt om dat af te kunnen wegen. Je kunt 
er een beter idee van krijgen door het voor te leggen aan experts; je kunt er ook een 
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analyse op loslaten. Een handige tool kan een ‘pivot’ zijn. De pivot is een gemiddelde van 
het hoogste en laagste punt. Dit kan bijvoorbeeld de totale omzet in een bepaalde markt 
zijn, van een vastgestelde periode in het verleden tot nu, bijvoorbeeld een kwartaal. 
Je kunt dan zien wat het hoogste omzetpunt is en het laagste omzetpunt en waar het 
omslagpunt (pivot point) precies zit. Je kunt dan beter voorspellen hoe de markt zich zal 
gedragen en of dit overeenkomt met de voorspellingen van de ondernemer.

Cash is king
Wat je als investeerder niet moet vergeten is dat boekhouden 
gebaseerd is op resultaten uit het verleden. Het probeert de 
gang van zaken op basis van een hele set regels te verklaren. Het 
is niet altijd de meest correcte weergave van de werkelijkheid. 
Cashflow daarentegen laat het echte geld zien waar het om gaat 
en waarop rendement gebaseerd is. Contant geld op de rekening 
is daarom altijd ‘king’.

Daar gaat mijn geld…
Een van de dingen waar je bij de financiële prognoses op moet letten is wat de 
ondernemer van plan is te gaan doen met het investeringsbedrag. Vraag je daarbij af of 
deze investering ook direct of indirect gaat bijdragen aan meer omzet en groei. Dit kan 
bijvoorbeeld twijfelachtig zijn als de investering gaat naar:
 - het salaris van de ondernemer;
 - het afbetalen van schulden;
 - het uitkopen van huidige aandeelhouders;
 - patenten en andere bescherming;
 - advocaten en consultants.

Soms is het besteden van geld aan deze zaken noodzakelijk en soms zelfs heel nuttig. 
Indien er maar een goed plan achter zit dat onderbouwd kan worden door de ondernemer 
en waar je als investeerder achter staat.

Vervolgfinanciering
In de prognoses kun je ook al zien wat er voor vervolgfinanciering nodig lijkt te zijn. 
Overleg met de ondernemer de plannen hieromtrent. Je hoeft niet zelf per se betrokken 
te zijn bij de tweede en derde ronde financiering. Sommige ondernemers hebben in 
deze fase ook al goed nagedacht over het soort vervolgfinanciering; er zijn allerlei 
mogelijkheden. Zie hierover hoofdstuk 5, Structureren van de deal. 
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Marktonderzoek, (on)zin!
Veel ondernemers geloven heilig in uitvoerig marktonderzoek. Zeker diegenen die een 
achtergrond in de corporate wereld hebben, waar marktonderzoek traditioneel gezien 
de manier is om een beslissing te nemen over een nieuw product of dienst gebaseerd op 
statistiek. Je wilt weten wat je potentiële klanten van je nieuwe product of dienst vinden 
en of je er geld mee kunt verdienen. Je kunt er ook achter schuilen als het uiteindelijk 
een fiasco blijkt, naar aandeelhouders toe bijvoorbeeld.

Er zijn tegenwoordig ook ondernemers die claimen dat marktonderzoek onzin is. Van 
veel van de huidige alledaagse gebruiksvoorwerpen, bijvoorbeeld de mobiele telefoon, 
bleek uit marktonderzoeken in de beginfase eigenlijk dat er weinig toegevoegde waarde 
zou zijn voor de doelgroep, en zie het resultaat. Omdat het zo moeilijk is om goed vast 
te stellen wat potentiële klanten precies willen en omdat ondernemen in veel gevallen 
vernieuwen is, kan het soms beter zijn om duur marktonderzoek achterwege te laten. 
Een pilot draaien waarin je de behoefte daadwerkelijk kan testen, kan een beter 
alternatief zijn. Je kunt een ondernemer die op zoek is naar een investering hier ook op 
wijzen indien hij van plan is een groot deel van het te investeren geld in marktonderzoek 
te stoppen. 

De opkomst van de 3D-printer, internettechnologie, videotechnologie en ga zo maar 
door, maken het mogelijk steeds gemakkelijker producten en diensten op kleine en 
grote schaal te testen en om prototypen te lanceren die gemakkelijker aan te passen 
zijn na lancering. Bovendien zijn sommige markten zo snel aan verandering onderhevig 
dat tegen de tijd dat een kleine ondernemer een grootschalig marktonderzoek heeft 
opgezet de markt alweer anders denkt over het product of de dienst. 

Het team
Naast de ondernemer of CEO die het voortouw neemt in de organisatie is er in veel 
gevallen een heel team dat bestaat uit founders of managers van de organisatie. De 
consequenties van een slecht managementteam zijn groter dan je zou denken, en het 
vinden van nieuwe teamleden is niet gemakkelijk. Bovendien valt of staat het bedrijf 
bij de uitvoering van het plan. Investeer daarom alleen als je overtuigd bent van het 
volledige team. Je moet in ieder geval op het volgende letten:
 - Balans. Een team dat alle kwaliteiten bezit om succesvol te kunnen zijn is in balans.

• Is er een balans in het team tussen uitvoering en lange- en kortetermijn-
strategie?

• Is er een balans tussen specialisten en generalisten?
• Is er een balans tussen extravert en intravert?
• Is er een balans tussen techneuten en bedrijfskundigen?
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 - Wordt alles uitgesproken binnen het team? Worden er ‘heisessies’ georganiseerd 
waar onder andere het teamverband wordt geëvalueerd?

 - Worden er wel eens assessments gedaan met de bekende ‘testen’ zoals Belbin?
 - Hoe kennen de teamleden elkaar? Staan er vriendschappen en/of familiebanden 

op het spel?
 - Zijn alle teamleden evenveel gecommitteerd aan het bedrijf?

• Wat is de inbreng/investering van eenieder?
• Hoeveel uur committeren ze zich aan het bedrijf?

 - Wat is de beweegreden van ieder teamlid om in dit bedrijf deel te nemen? 
 - Wat zijn de persoonlijke ambities/visies van de personen in het bedrijf?
 - Wat hebben alle teamleden te winnen en met name te verliezen?

Kortom, heeft het team alle kwaliteiten in huis om succes te behalen? En zo niet – wat 
in veel gevallen zo is – kunnen ze dit compenseren door uit te blinken op bepaalde 
gebieden of is het team aan te vullen? In sommige gevallen kun je als investeerder 
de eerste tekenen van onderlinge strubbelingen al aanvoelen als je op gesprek bent. 
Probeer de achterliggende waarden te achterhalen om te weten te komen of je hier in 
moet stappen of er ver van weg moet blijven.

Dating
De start van een relatie tussen ondernemer en investeerder wordt weleens vergeleken 
met een eerste (blind) date. Alles lijkt nog mooi; je vertelt de mooiste verhalen en 
probeert elkaar te verleiden indien er een klik is. Je vertelt niet direct wat je wilt, maar 
probeert er wel naartoe te werken. Op dit moment kan het nog een ‘onenightstand’ 
worden of iets serieus.

Zet je netwerk in
Om erachter te komen of het plan van de ondernemer waterdicht is, zul je in deze 
fase je netwerk moeten inschakelen indien je zelf niet alle kennis in huis hebt. Als er 
bijvoorbeeld een technisch aspect bij komt kijken waar je zelf geen verstand van hebt, 
loont het om een expert op dit gebied te laten kijken naar dit onderdeel. Pitch tevens ook 
zelf het idee aan bevriende investeerders en ondernemers om feedback te verzamelen. 
Als zij er allemaal om duidelijke redenen niet in zouden investeren, moet je bij jezelf 
nagaan waarom jij dat dan wel zou doen. In sommige gevallen kan dat bijvoorbeeld zijn 
omdat je bepaalde ingangen hebt in een relevante groeimarkt die anderen niet hebben 
of bepaalde marktkennis waardoor je de haalbaarheid beter kunt inschatten. In verdere 
fasen van het proces worden experts alleen maar belangrijker.
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3.8  De keuze
Op een gegeven moment zul je in het proces voor jezelf een keuze moeten maken om 
serieus door te gaan met een ondernemer of niet. Dit hoef je niet aan de ondernemer 
te communiceren maar is van belang om verder te kunnen gaan of niet. In deze fase is 
het nog niet mogelijk om deze beslissing te maken op basis van een compleet overzicht, 
maar doe je dit met de beperkte informatie die je hebt voor een groot deel vanuit ‘gut 
feeling’. Vraag jezelf tevens af of de propostie past in de eerder gekozen strategie.

Verliezen nemen
Het ‘sunk-costeffect’ is de neiging die we hebben om de voorgaande investeringen van 
tijd en geld mee te laten wegen bij het nemen van een beslissing om in het proces een 
stap verder te gaan. Zelfs bij matige investeringen kan er extra geld in worden gestoken 
om de irrationele reden dat anders de al gedane investeringen ‘weggegooid geld’ zijn. 
Een gevolg van het sunk-costeffect is dat je als investeerder niet meer bezig bent met 
strategie en visie, maar je bezighoudt met manieren om te voorkomen dat je verlies 
moet nemen. Hoe verder je komt met de ondernemer, hoe moeilijker het kan zijn om 
eruit te stappen. Laat je niet verleiden door dit scenario!

3.9  Dit kan even pijn doen…
Je hebt op dit moment vast een aantal pijnpunten vastgesteld, maar het wordt tijd om 
de volgende fase in te gaan. Je kunt er ook voor kiezen om nog een tijdje te overbruggen 
voordat je naar een volgende fase doorgaat, met de volgende doelen:
 - Intentieverklaringen. Je laat de ondernemer jagen op een aantal getekende  

intentieverklaringen door potentiële klanten om te bewijzen dat het product of de 
dienst ook echt afgenomen gaat worden wanneer het af is.

 - Werken aan problemen. Je kunt de ondernemer aan bepaalde problemen laten 
werken door een oplossing aan te dragen. Als de ondernemer in een bepaalde 
tijdsperiode, die je vooraf afspreekt, aan de slag gaat met de oplossing, zegt dit iets 
over de ondernemer en zijn team maar kan het ook een extra probleem uit de weg 
helpen waardoor de investering interessanter wordt. 

 - Meestal zoeken ondernemers een financiële investering op korte termijn omdat 
ze staan te springen om te starten of om door te groeien. Dit is tegelijkertijd een 
goed fenomeen en een gevaarlijk fenomeen. Ze moeten ook zonder jouw geld 
kunnen overleven, omdat je niet wilt dat ze volledig afhankelijk van jouw investering 
worden. Geld uitgeven kan iedereen. Je kunt de ondernemer ook testen door een 
tijdje te wachten en expliciet te vermelden dat je benieuwd bent welke omzet de 
ondernemer kan realiseren zonder jouw geld.
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Het gevolg van deze overbruggingsperiode kan wel zijn dat de waarde van de aandelen 
omhooggaat en de onderhandelingspositie van de ondernemer tegenover jou als 
investeerder beter wordt. Ook kan dit in de tussentijd andere investeerders aantrekken 
die mogelijk een gouden kans voor je neus wegkapen. Neem dit dus mee in de overweging 
om langer over het proces te doen.

3.10  Hoe bekijkt een ondernemer het evalueren van een propositie?
Het is interessant om te kijken naar een aantal gedachten die met regelmaat voorkomen 
in de praktijk:
 - Waarom moet het proces zo lang duren? ‘Wil je nou investeren of niet?’
 - Waarom moet alles, met name cijfers, netjes gedocumenteerd worden? 

‘Ondernemen  is toch gewoon doen?’
 - Waarom probeert de investeerder alle risico’s in te dekken; ondernemen is toch 

risico’s nemen?
 - Waarom moet ik open en eerlijk zijn en alles delen? De investeerder is toch net als 

een baas? Je vertelt toch alleen het positieve nieuws om hem tevreden te houden?
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Hans Bertram
Volgens Hans Bertram was (en is) het een geniaal concept: City-L. Kleine 
distributievoertuigen in plaats van logge trailers, die relatief kleine containers kunnen 
optillen en neerzetten. Bovendien mag iedereen met een klein rijbewijs erin rijden. 
Vooral in krappe binnensteden zou distributie een stuk sneller en goedkoper gemaakt 
worden. Bertram stapte een aantal jaren geleden in als investeerder. Bertram, een 
echte bourgondiër, beleefde veel plezier met de ondernemers. Duur plezier, dat wel. 

Hans Bertram investeert al vele jaren als informal, met een focus op techniek en 
productiebedrijven. Het is niet het geld, maar vooral het plezier waar Bertram 
het voor doet. Bovendien wordt hij gedreven door sociale betrokkenheid: volgens 
Bertram heeft Nederland voor de werkgelegenheid behoefte aan productiebedrijven.

Er gingen twee zaken fout bij deze investering. Bertram hield de financiële rapportage 
niet nauwkeurig genoeg in de gaten, en belangrijker: de distributiecentra die in het 
businessplan stonden, kwamen er nooit.

Toen er problemen met de kasstroom ontstonden, ging de onderneming voor een 
tweede financieringsronde. Die kwam er ook, maar de cash in bleef een zorgenkindje. 
Uiteindelijk ging het bedrijf failliet en later werd het overgenomen. Het product, 
aangepast weliswaar, bestaat nog steeds (LIFTBOXX). Bertram spreekt, met een 
glimlach op zijn gezicht, van voortschrijdend inzicht. ‘Foutloze investeerders bestaan 
niet. Dat geeft niks, zolang je die fouten maar omzet in lessen.’

‘Foutloze investeerders bestaan niet. Dat geeft niks, 
zolang je die fouten maar omzet in lessen.’

Bertram is in principe ontvankelijk voor alle ondernemers. Maar er zijn wel een aantal 
randvoorwaarden, die waarschijnlijk voor alle informele investeerders gelden. Een 
ondernemer moet binnen de focus van Bertram vallen, binnen zijn budget passen en 
binnen de regio’s actief zijn waar Bertram zelf actief is. Als investeerder ziet Bertram 
zichzelf als een soort coach van de ondernemers. Wanneer je het hele land door moet 
rijden om jezelf nuttig te maken, schiet het niet op.

Interview
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Mocht er aan de randvoorwaarden zijn voldaan, dan komen ondernemers alsnog niet 
in direct contact met Bertram. ‘Ik heb een aantal filters. Ik kom bijna uitsluitend in 
contact met ondernemers via banken, accountantskantoren en mijn eigen netwerk. 
Als je serieus informeel investeert, wil je bezig zijn met het helpen opstarten van 
ondernemingen. Dan blijft er weinig tijd over om de hele dag businessplannen door te 
spitten.’

Ondanks zijn achtergrond in de scheikunde en techniek gaat Bertram als een ware 
psycholoog te werk bij een eerste kennismaking met een ondernemer. ‘Het eerste 
wat je meestal krijgt als je bij een ondernemer binnenstapt, is een standaardriedeltje. 
Van verschillende kanten is hun wijsgemaakt dat ze binnen één of twee minuten hun 
business moeten kunnen pitchen. Ik denk dan: ach, kom maar op, gooi het er maar uit. 
Als die formaliteit eenmaal achter de rug is, kunnen we echt gaan praten.’

Doel van de kennismaking is vooral om te evalueren hoe de ondernemer in elkaar 
zit. Bertram test de ondernemer, lokt hem uit z’n schulp en kijkt hoe sterk hij in z’n 
schoenen staat. Als er enthousiasme gaat glinsteren in de ogen van de ondernemer, zit 
het meestal wel goed. 

Bovenal moet het leuk zijn. ‘Ondernemers moeten niet vergeten dat veel informele 
investeerders voor een groot deel gedreven worden door plezier. Het zijn meestal 
succesvolle ondernemers geweest. In plaats van hun geld op te potten of te beleggen, 
kiezen ze ervoor om te investeren in startende ondernemers, bepaald niet de moeilijkste 
manier om van je geld af te komen. Natuurlijk is een succesvolle exit het doel, maar 
plezier tijdens de reis daarnaartoe is minstens zo belangrijk. Zeker voor bourgondiërs.’
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4.1  Hebben we de heilige graal gevonden? 
We beginnen dit hoofdstuk met de zin waar elk geloofwaardig boek over informal 
investment mee zou moeten beginnen: ‘Er is geen goede of foute methode om een 
start-up op zoek naar informal investment te waarderen’.

Zelfs als deze zin teleurstellend kan zijn voor lezers die de 
heilige graal voor informal investment in start-ups zoeken, 
het is de belangrijkste regel wanneer men nadenkt over 
waarderen. 

Het spel laat zijn gezicht hier weer zien: zowel de investeerder 
als de ondernemer vechten om de beste deal. In ieder geval 
zal de ondernemer, volgens de investeerder althans, vragen 
om te veel geld en te weinig aandelen bieden. Aan de andere 
kant zal een investeerder, volgens de ondernemer, vragen 
om een te groot aandeel in de onderneming voor een te 
kleine investering. 

Informals zouden onderhandelingen in moeten gaan met een voorgestelde waardering 
die de ondernemer niet demotiveert in het nastreven van onderhandelingen of zijn 
motivatie om het plan te leveren minimaliseert. Als een van beide partijen te ambitieus 
is, zullen de onderhandelingen falen, dus wees redelijk. En sta er op dat de ondernemer 
dat ook is!

4.2  Een kunst, geen wetenschap. Zelfs tijdens de waardering?
Ik ben bang dat dit hoofdstuk een meer wetenschappelijke insteek heeft dan de rest van 
het boek. Om eerlijk te zijn is het tamelijk moeilijk om de wetenschap buiten de deur te 
laten. Maar kunst kan een goede mix van uitstekend instinct en wetenschap zijn, en zo 
tot de optimale uitkomsten komen.

Escher, een nobele Nederlander, deed dit in zijn kunst. De wetenschap van wiskunde in 
combinatie met zijn genialiteit en gevoel voor wat werkte, creëerde fantastische werken 
van tijdloze schoonheid. Wellicht kunnen wij hier een aantal lessen uit trekken!

Let’s get serious, seriously!
Deze fase in het proces markeert de overgang van een terloops contact naar iets 
meer serieus contact. Hoewel de eerste waardering misschien achter op een bierviltje 
neergekrabbeld wordt: over het algemeen wordt een proces ingezet dat een veel 
nauwkeurigere overeenkomst toelaat. We concentreren hier op de laatste van de twee 
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fases, maar blijf dicht bij je instinct. Heb vertrouwen in je eigen gevoel! 

4.3  Boekwaarde: de eerste ‘sanity check’
Laten we vlug samenvatten hoe de boekwaarde van een onderneming wordt 
gedefinieerd. Het is hier waar de meest informals beginnen. Het verschil tussen de 
waarde van de activa van een onderneming en haar passiva is wat de boekwaarde van 
een onderneming opmaakt. In de meest simpele berekening wordt het eigen vermogen 
van een onderneming als volgt berekend: boekwaarde gedeeld door het aantal aandelen 
= prijs per aandeel. Dus het bedrag dat de ondernemer wil hebben, gedeeld door de 
prijs per aandeel zou het aantal aandelen vaststellen dat de informal moet ontvangen. 
Maar het is normaal gesproken niet zo simpel. 

Waarom is boekwaarde niet genoeg? Boekwaarde is een historisch overzicht en 
weerspiegelt niet de waarde van een snel groeiende onderneming in een continu 
veranderende omgeving.

Er zijn drie additionele factoren nodig om de marktwaarde juist weer te geven:
1. extra inkomen (hogere rentabiliteit van het totaal vermogen dan verwacht);
2. immateriële activa (bijvoorbeeld intellectuele eigendommen, idealiter beschermd 

door patenten);
3. de waarde van toekomstige investeringen (potentieel voorspelde activa).

Echter, in het geval van een start-up kan het extra inkomen van activa gelimiteerd zijn 
en bovendien moeilijk in te schatten. De echte extra waarde komt van de immateriële 
activa en de waarde van toekomstige investeringen. Dat is waar de kwaliteiten van de 
informal liggen. 

De echte waarde van een technologiebedrijf
Als je eraan denkt om te investeren in software, zal het vraagstuk van de immateriële 
activa de kop opsteken. Hoewel de bureaus, computers en servers een bepaalde 
waarde hebben, zullen de belangrijkste activa immaterieel zijn. De software, menselijk 
kapitaal, gebruikers en potentiële gebruikers hebben ook waarde. Als de onderneming 
nog niets verkoopt, is het logisch dat de boekwaarde van de onderneming een erg lage 
waardering krijgt. Dat is geweldig voor het percentage aandelen dat je kunt krijgen, 
maar erg demotiverend voor de ondernemer.

Hoe bepaal je de waarde van ontwikkelde software? Er heeft veel tijd gezeten in het 
ontwikkelen van die software, maar zijn al die uren ook goed besteed? Een waardering 
van die tijd is al snel te romantisch; er moet een andere manier zijn. 
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Intellectueel eigendom
Ten tijde van de internetbubbel werd van patenten gezegd dat ze per aanvraag een 
waarde van € 1.000.000 aan de waardering toevoegden. Dat was een nogal slordige, 
maar simpele manier van rekenen. Er zijn zeker opbrengsten te krijgen uit patenten 
in populaire gebieden, maar niet elk patent is te handhaven en niet elke onderneming 
vraagt patentbescherming aan, of is in staat dit te doen. 
Desalniettemin blijft staan dat elke vorm van intellectueel eigendom, beschermd of 
niet, een bepaalde waarde toevoegt aan de totale waardering.

Menselijk kapitaal
Wat is het team waard? Hebben ze eerdere successen behaald of een andere staat 
van verdienste? Hoe groot, up-to-date en relevant is hun netwerk? Weten ze hoe ze 
overeenkomsten moeten sluiten? Hebben ze zakelijk inzicht? De antwoorden op deze 
vragen zullen van grote invloed zijn op de uiteindelijke waardering. 

Marktpotentieel
Hoe warm is de markt? Is er een groot aantal potentiële kopers? Hoe makkelijk kunnen 
zij overtuigd worden om te kopen en voor welke prijzen? Vele vragen hier behoeven 
antwoorden; ze hebben allemaal invloed op de uiteindelijke taxatie.

Exitopties 
Van beursgang tot managementbuy-out, welke mogelijkheden zie je voor de exit? Ook 
dit heeft invloed op de waardering.

Intentieverklaringen
Intentieverklaringen zijn van groot belang. Verklaringen van potentiële klanten die 
aangeven hoeveel eenheden van het product ze van plan zijn te kopen, over welke 
tijdsperiode en tegen welke geschatte prijs. Dit laat de echte potentiële waarde zien.

Bij welke methodes komen deze factoren aan bod?

4.4  Drie soorten methoden
Hoewel er misschien geen enige juiste methode is, zijn er een aantal methoden en 
sanity checks die informals in Europa en de VS gebruiken. Over het geheel genomen 
zijn er drie soorten methoden om tot een waardering te komen. 

Projected performance
Bij projected performance is men afhankelijk van een waarde die gebaseerd is op 
voorspelde toekomstige financiële prestaties. Dit is van beperkt nut door het gebrek aan 
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verslagen waarop een voorspelling gebaseerd zou kunnen worden, evenals een gebrek 
aan vergelijkbare prestaties van andere ondernemingen. 

Onder projected performance vallen onder andere de methoden:
 - discounted cashflow;
 - venture capital.

Present value
Deze methode is gebaseerd op de huidige financiële karakteristieken vergeleken met 
gegevens uit verslagen van vergelijkbare ondernemingen. Ook deze methode is niet 
bijzonder nuttig, omdat start-ups met een hoge groeipotentie (meestal ICT, high tech 
of biotechnologie) nauwelijks materiële vaste activa hebben om een waardering te 
ondersteunen.
Onder present value vallen onder andere de methode:
 - multiples. 

Gut feeling
Gut feeling hangt sterk af van de ervaring van de informal. Scherpzinnigheid in het 
zaken doen en ervaring zijn de sleutels. Het gaat hier om het in de ogen kijken van de 
ondernemer tegenover je en dan direct beslissen: wat zijn hij en zijn team waard? Deze 
methode is van onschatbare waarde in een omgeving met talrijke oncontroleerbare en 
onvoorspelbare elementen die een start-up beïnvloeden. 
Onder gut feeling vallen onder andere de methoden:
 - back of the envelope;
 - rule of thirds.

4.5  Projected performance
Hier volgen twee van de meest gebruikte methoden.

Discounted cashflow 
In principe is alle winst na aftrek van belastingen die gegenereerd wordt door een 
onderneming het eigendom van de aandeelhouders van die onderneming. Echter, als 
deze winst in zijn geheel uitbetaald zou worden, zou er geen geld meer overblijven om 
toekomstige investeringen te financieren. Als gevolg hiervan is deze methode gebaseerd 
op vrije cashflowvoorspellingen. Deze methode brengt de groeiverwachtingen van 
de onderneming (lees: de verwachte toekomstige cashflow) in verhouding met het 
toegewezen risico (de discountfactor, bijvoorbeeld kosten van kapitaal) om de huidige 
nettowaarde van de onderneming te beoordelen.
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De basis voor een DCF-berekening is: 

Deze methode is als klassieke toepassing echter van beperkt nut voor de beoordeling 
van een mogelijke investering in een start-up. Het vereist een enorme hoeveelheid 
gegevens die bedrijven in een vroeg stadium meestal niet kunnen verstrekken.

Waarom vermelden we deze methode dan überhaupt?
1. Het kan de basis vormen voor een plan gebaseerd op mijlpalen. Dit plan kan de 

leidraad worden bij onderhandelingen en aandeelhoudersovereenkomsten. 
2. Het dwingt de potentiële investeerder om diep te graven in de financiële 

voorspellingen van een ondernemer en te beoordelen of deze aannames realistisch 
zijn.

3. Het is een goed hulpmiddel om best-case- en worse-casescenario’s helder te 
krijgen en om zo een breder beeld te krijgen van het mogelijke rendement.

 
Wanneer het gaat om het investeren in een start-up in een innovatieve markt, hangt 
deze methode sterk af van de ervaring van de informal en de perceptie die hij heeft van 
de groeipotentie van de onderneming. Ook het risico dat bij de investering hoort, speelt 
mee. 

Venture capital method 
Wanneer men deze methode gebruikt, voorgestaan door de grote ‘venture firms’, 
concentreert men op de potentiële waarde van de onderneming op een bepaald ‘point of 
exit’. De waarde bij de exit kan afgeleid worden van een vergelijkbare transactie of van 
het minimaal verwachte winstrendement voor de investeerder.

De berekening is als volgt: 

EVp: waarde bedrijf (na investering)
EPn: exitprijs
r: discountfactor
n: jaren
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De snelheid van de (rente)betalingen moet gebaseerd zijn op een doelgericht ‘ internal 
rate of return’ (IRR) en het moment voor de exit (x-jaren) moet bepaald worden. In 
termen van IRR moet elke informal voor elke investering met een hoog risico in een 
vroeg stadium uitgaan van een IRR van ten minste 30%. 

Waarom is dat zo? Dit resultaat laat de waarde van de onderneming zien nadat de 
investering is gedaan. Als gevolg hiervan moet de huidige waarde berekend worden 
door het geïnvesteerde bedrag af te trekken van de waarde van de onderneming 
na de investering. Het wordt aangeraden om een ‘hurdle rate’ toe te voegen aan de 
waardering van het resultaat. Als de waardering (vóór of na de investering) te laag is, 
heeft de onderneming mogelijk niet het vermogen om voor de verliezen van andere 
investeringen in de portfolio van de informal te compenseren.

Om te onthouden!
De laatstgenoemde methode zou voornamelijk gebruikt moeten worden als sanity 
check om de potentie van een onderneming en de voorspellingen in het businessplan 
te beoordelen. Maar, nog belangrijker, zij moet gebruikt worden door de informal om te 
beoordelen of de onderneming binnen het bereik is van zijn of haar focus.

4.6  Multiples
Dit is een strategie die ondernemers vaak gebruiken om potentiële investeerders te 
overtuigen van de kansen die een investering in de respectieve start-up biedt. 

Daar start-ups gewoonlijk een gebrek hebben aan geld, weinig hulpbronnen 
en nauwelijks materiële activa hebben om te beoordelen, kan men uitgaan van 
vergelijkingen van vergelijkbare ondernemingen en de omvang van die deals om de 
huidige waarde te helpen bepalen. Multiples zijn relatief simpel; verscheidene databases 
worden gepubliceerd, vooral gebaseerd op operatieve multiples zoals de waarde van 
de onderneming gedeeld door de omzet, waarde van de onderneming gedeeld door 
EBITDA of de ‘price to earnings’(P/E)-ratio. 

De multiplemethode kan een goed uitgangspunt zijn voor een waardering als de 
potentiële investering vergeleken wordt met bedrijven met een gelijksoortig profiel. 
Overbodig wellicht: de onderneming waarmee vergeleken wordt, moet zorgvuldig 
worden uitgekozen op factoren zoals: 
 - sector;
 - grootte;
 - eigendom versus schuld (‘gearing ratio’);
 - marktomstandigheden;
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 - cashflow;
 - timing;
 - kwaliteit van het team;
 - innovativiteit.

Een goede afstemming op al deze factoren vinden is het eerste probleem, terwijl het 
tweede probleem van deze methode de beschikbaarheid van informatie is. Gegevens 
van MKB-transacties worden nauwelijks gepubliceerd, maar het zoeken naar zulke 
gegevens zal een uitgangspunt bieden om een gevoel te krijgen over de sector en de 
markt die daar bijhoort, zijn risico’s en de interesse van toekomstige investeerders in 
de sector of het type onderneming. Net als bij de DCF-methode wordt het aangeraden 
om meerdere scenario’s te ontwikkelen en verscheidene ondernemingen te gebruiken 
waarvan multiples worden afgeleid. 

4.7  Grove maar effectieve methoden – gut feeling
Zoals we eerder hebben kunnen zien hebben klassieke methoden om te waarderen 
beperkingen wanneer het aankomt op het beoordelen van de waarde van een 
onderneming in de start-upfase. 
Leden van informalsnetwerken hebben daarom eigen methoden ontwikkeld die zij 
gebruiken, naast de klassieke methoden, om een breder spectrum van potentiële 
waarderingen te creëren. Een aantal van de meestgebruikte methoden zullen in de 
komende paragrafen gepresenteerd worden. 

Back of the envelope
De ‘back of the envelope’-methode is waarschijnlijk de simpelste van alle methoden, 
hoewel deze nauwelijks ‘wetenschappelijk’ genoemd kan worden. Het wordt normaliter 
gebruikt in de FFF (friends, family & (co-)founders)-rondes van financiering.
Het principe is gebaseerd op de volgende aannames:
1. De onderneming heeft de investeringen waar het om vraagt nodig (misschien zelfs 

meer, maar zeker niet minder).
2. De oprichter verkoopt alleen een aandeel in de onderneming wanneer hij zich 

daarin kan vinden.

Deze twee punten bepalen de basiswaarde van de onderneming en kunnen daarom 
gebruikt worden als een sanity check voor de voorspellingen van de ondernemer.

Rule of thirds
Lucius Carey, een zeer ervaren Britse informal met meer dan zeventig participaties 
op zijn naam, heeft een regel van derden (‘rule of thirds’) bepaald, gebaseerd op zijn 
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eigen ervaringen. Simpel gezegd beweert hij dat je in de meeste gevallen bij succesvolle 
participaties terechtkomt in een situatie waarbij één derde van de onderneming in het 
bezit is van de oprichter, één derde in het bezit van de investeerder of een syndicaat en 
één derde in het bezit is van het management. Het management kan overigens dezelfde 
persoon zijn als de oprichter.

Zodoende is dit een methode van waarderen die afhankelijk is van de investering die 
de investeerder in gedachten heeft. Hoewel het waarschijnlijk is dat de oprichter 
het niet eens zal zijn met de methode, is het een methode die toegepast kan worden 
als een sanity check. Zij kan ook worden gebruikt om de scope van een acceptabele 
waardering te bepalen die vervolgens vergeleken kan worden met de uitkomst van 
andere waarderingsmethoden. 

4.8  Terug naar sanity checks
Risk reward ratio
De ‘risk reward ratio’ is nog een ‘sanity check’ die gebruikt wordt door informals. 
Het is een klassieke tool om het verwachtte rendement op het moment van de exit te 
vergelijken met het verlies, mocht de investering mislukken.

De beloning wordt als volgt berekend: 

De netto huidig geanticipeerde waarde van een verwachte beloning gedeeld door het 
bedrag geïnvesteerd in de onderneming geeft ons een percentage. 

Het risico dient door een investeerder beoordeeld te worden in een tabel. 

Factoren die voortkomen uit de zakenwereld, bijvoorbeeld belasting, wetgeving en 
wisselkoersen, komen eerst. Dan komen factoren die voortkomen uit de onderneming 
zelf, zoals de vaardigheden van het managementteam, het businessmodel en de fase 
van ontwikkeling. In het geval van informal investment wordt een factor van 1 tot 10 
toegewezen aan elk risicovol element. Het gemiddelde geeft vervolgens de risicofactor 
van de investering.

R: rendement
NPAVR: netto contante verwachte waarde
INV: totale investering
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De risk reward ratio wordt dan gemaakt door het verwachte rendement te 
vermenigvuldigen met één, gedeeld door de risicofactor:

In het geval van informal investment is het de moeite waard om de potentiële investering 
verder te onderzoeken als het resultaat groter is dan 1. 

Greed-ratio
De ‘greed-ratio’ heeft zich in de praktijk bewezen als een sanity check die concentreert 
op de relatie tussen ondernemer en investeerder. Van informal investment wordt vaak 
gezegd dat het als een tijdelijk huwelijk is, waarin we een goede deal moeten maken 
maar tegelijkertijd de ondernemer gemotiveerd moeten houden. Onze beloning komt op 
het moment van de exit.

Het is daarom noodzakelijk om een juiste balans te vinden tussen een situatie waarbij 
de investeerder bereid is zijn geld te riskeren en een situatie waarbij de entrepreneur 
gemotiveerd is de onderneming richting een goede exit te leiden.

De greed-ratio wordt als volgt berekend:

Elk resultaat tussen de ‘5’ en ‘8’ kan als acceptabel voor beide partijen worden 
beschouwd. Alles boven de ‘10’ kan gezien worden als ‘hebberig’ of praktisch gezien als 
een ratio waardoor de ondernemer te veel risico draagt. Dat kan hem demotiveren en 
daardoor de route naar een goede exit in gevaar brengen.
 
Voeg alleen harde contanten geïnvesteerd als eigen vermogen toe, vanwege de volgende 
twee redenen:
1. Intellectueel eigendom is geen investering gemaakt door de entrepreneur, het is 
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een kernwaarde van de onderneming die gewoonlijk ontwikkeld is tijdens de vroege 
dagen van haar bestaan. (Dit kan bij spin-offs van universiteiten iets anders liggen) 
‘Sweat equity’ (bloed, zweed en tranen) is geen investering, maar een voorwaarde 
om de onderneming op gang te krijgen. Dus zeker geen te betalen of te declareren 
dienst; je bent geen werkgever maar een investeerder.

2. Een goede informal zal zelf ook immateriële activa, met andere woorden de non-
monetaire investeringen zoals tijd, expertise en contacten, in de onderneming 
investeren. Uiteindelijk zijn deze activititeiten geen dienst richting de co-eigenaar 
van de onderneming maar risico verzachtende activiteiten.  

Valuation return
Nu we een aantal methoden om te waarderen hebben besproken die startende informals 
gebruiken, komen we weer terug bij het begin. Zoals we uit de discussie kunnen 
concluderen, bestaat er geen enkelvoudige, perfect toepasbare waarderingsmethode 
voor start-ups. Er zijn zeer weinig elementen in een typische start-up waar een 
specifieke waarde aan toegewezen kan worden en vele immateriële elementen die 
enerzijds een waarde kunnen zijn en anderzijds een risico kunnen vormen voor de 
onderneming. Hierbij valt te denken aan het businessplan, het managementteam, 
zakelijk instinct van de ondernemer, expertise in het laten groeien van een onderneming 
en marktvoorwaarden.

Om tot een waardering te komen wordt het aangeraden om niet te zoeken naar één 
bepaald cijfer, maar naar een spectrum acceptabele waarderingen waarin de resultaten 
van meerdere waarderingsmethoden terechtkomen die bepalen of een onderneming al 
dan niet de moeite van het investeren waard is. Informals zouden gebruik moeten maken 
van verschillende methoden, en idealiter bij elke methode een best-case- en worst-
casescenario uitdenken. Dankzij hun altijd groeiende ervaring en frequente uitwisseling 
van kennis met collega-investeerders zouden investeerders moeten komen met hun 
eigen matrix van waarderingscriteria, gebaseerd op de lokale marktomstandigheden 
en persoonlijke focus. 

Een waardering moet beschouwd worden als de eerste stap naar een toegewijde 
voorbereiding. Als er veel zachte factoren zijn die de waardering beïnvloeden, zullen die 
later weer de kop opsteken als risico’s tijdens de due diligence. 

Bovendien kan de manier waarop een deal gestructureerd is, informals en 
ondernemers naar een bepaalde waardering helpen. Bijvoorbeeld als de fondsen van 
een overeengekomen deal betaald worden in tranches. Dan kan verwatering worden 
aangepakt door preferente aandelen of een ‘ratcheting’-structuur toe te passen. Dit 
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wordt gedaan om de waardering tijdens de ontwikkelingsfase correct te weerspiegelen 
tijdens de opbouw van de onderneming, en tegelijkertijd de nood voor financiering aan 
het begin van het bedrijf te erkennen.

Als laatst maar zeker niet als het minst belangrijk, willen we het belang van een 
exitstrategie onderstrepen. De exit zou in elke waardering meegenomen moeten 
worden, hoewel een beduidend aantal informals de fout hebben gemaakt om de 
mogelijke waarde bij de exit te negeren voordat ze de investering deden. 
Het is zeker zo dat de ontwikkelingsperiode moeilijk te voorspellen is, evenals de waarde 
van de onderneming op het moment van de exit. Uiteraard zullen aannames over deze 
factoren veranderen tijdens de uitvoering van de plannen. We hebben echter gezien 
dat sommige waarderingsmethoden de waarde van de onderneming aftrekken bij het 
tijdstip van exit. Er zijn andere redenen om aan de exit te denken voordat de investering 
gedaan is. Je zult niet de eerste informal zijn die te maken heeft met een ondernemer 
die niet wil verkopen omdat hij te veel emoties in zijn bedrijf heeft zitten, waardoor hij 
niet op het juiste moment naar potentiële kopers zoekt voor een exit. 

Het ontbreken van een goede exitroute kan een investering uiteindelijk onverkoopbaar 
maken en de investeerder in een situatie brengen waar hij vastzit aan een 
zombieonderneming. Dat wil zeggen een onderneming die in staat is te overleven maar 
niet in staat is een koper te vinden, of de investering door middel van een terugkoop van 
aandelen van de informal terug te betalen. 

4.9  Return on investment
Onthoud de regel dat er geen heilige graal of enige juiste waarderingsmethode is. Eén 
punt moet hier benadrukt worden. Elke waardering moet de ondernemer een eerlijke 
deal te geven, en tegelijkertijd de investeerder de kans geven om goede rendementen 
te halen uit zijn investering.

Bij een deal is het gemiddelde percentage aandelen in een onderneming rond de 30%. 
De gemiddelde investering is rond de € 100.000. Daarmee zou men moeten proberen 
om voor meer dan € 1.000.000 uit te treden, wat betekent dat het gehele bedrijf bij 
de exit rond de € 3.500.000 waard moet zijn. Liefst nog meer, afhankelijk van de 
overeenkomsten met de nieuwe eigenaren. Een IRR van 30% lijkt misschien een beetje 
te ambitieus, maar als je kijkt naar de gemiddelde portfolio van een informal kun je 
begrijpen waar dit percentage vandaankomt.

Studies uitgevoerd in de VS en Europa hebben aangetoond dat het portfolio van de 
gemiddelde informal een gemiddeld rendement van 220% heeft. Daarbij moet gezegd 
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worden dat meer dan 60% van de ondernemingen in die portfolio ten onder gaan. Zo’n 
30% zal een goede opbrengst genereren van één tot vijf maal het ingelegde geld, en maar 
9% (één van de twaalf ondernemingen) zal een buitengewone opbrengst genereren die 
voor alle andere verliezen en genomen risico’s compenseert. 

Laten we ten slotte de belangrijkste punten uit dit hoofdstuk samenvatten:
 - Waarderen is een kunst, geen exacte wetenschap.
 - Er is geen juiste of verkeerde waarderingsmethode.
 - Het wordt aangeraden om verschillende methoden te gebruiken en om best-case- 

en worst-casescenario’s te maken. 
 - Bouw aan een divers portfolio.
 - Ga altijd voor een buitengewone IRR voor elke investering vanwege de 

karakteristieken van een portfolio met start-ups.
 - Overweeg zachte factoren wanneer je een prijs op een onderneming plakt.
 - Waarderingen kunnen beïnvloed worden door ervaring en instinct.
 - Denk altijd aan de exit.
 - De definitieve waardering zou een wederzijdse overeenkomst tussen de ondernemer 

en de informal moeten zijn. De oprichter moet gemotiveerd blijven om zijn plannen 
uit te voeren en tegelijkertijd moet het risico van de investeerder weerspiegeld 
worden in de waardering.

 - Neem de sweat equity van de ondernemer niet mee in de waardering, en neem jouw 
bloed, zweet en tranen ook niet mee in de waardering, tenzij je van plan bent veel 
extra tijd in het bedrijf te steken.
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Jan Verkooijen
Jan Verkooijen begon zijn avontuur als informeel investeerder vlak voor de internetbubbel 
klapte. Hij zat in een start-up in de ICT-sector. Al snel werd het bedrijf een waarde van 
maar liefst acht miljoen gulden toegedicht. Tot de sector volledig in elkaar klapte, en 
ook deze venture roemloos ten onder ging.

Jan Verkooijen werkte voorheen bij grote ICT-bedrijven en is inmiddels zo’n tien 
jaar actief als informeel investeerder. Via zijn bedrijf newVOC management BV is hij 
betrokken bij tal van participaties. Naast investeren in startende ondernemingen 
(met een focus op ICT) richt newVOC zich ook op consultancy en advieswerk. 
Daarnaast is Verkooijen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De 
eerste lessen die Verkooijen in de universiteit van het leven leerde over informeel 
investeren waren bepaald niet goedkoop. Wat betreft het waarderen van proposities 
is Verkooijen in de loop der jaren in ieder geval een stuk wijzer en doordachter 
geworden.

Bij eerdergenoemde overgewaardeerde onderneming werd er te veel gekeken naar de 
te verwachten opdrachten. Iets wat overigens niet ongebruikelijk was in de aanloop 
naar de bubbel. De hoge kosten, ‘burn rate’, van het bedrijf werden in een zeer 
florissant toekomstbeeld ingebed, terwijl de realiteit een stuk minder rooskleurig was. 
De opdrachten bleven achter bij de verwachting en technisch gezien was het bedrijf 
failliet. Les 1 voor Verkooijen: neem de tijd en doe gedegen onderzoek voor je instapt. 
Verkooijen: ‘Als vuistregel kun je als investeerder bij prognoses de omzet door twee 
delen en de tijd die voor de verkopen nodig is met twee vermenigvuldigen. Daarom zijn 
betalende klanten altijd veel betrouwbaarder wanneer je een propositie gaat waarderen.’

Bij een andere investering kregen de ondernemers in kwestie een stuk minder cash 
voor hun aandelen dan ze gehoopt hadden. En daarmee komt Verkooijen bij een volgend 
belangrijk punt. ‘Als investeerder ben je natuurlijk op zoek naar gunstige financiële 
voorwaarden bij een deal. Als investeerder moet je er echter wel op letten dat je niet te 
ver doorslaat. Wanneer je absoluut het onderste uit de kan wilt halen, loop je de kans 
dat de ondernemers in een later stadium niet lekker in hun vel zitten. Het waarderen 
van een onderneming is geven en nemen. Als je als investeerder te veel neemt tijdens 
de onderhandelingen, kun je verwachten dat ondernemers later minder zullen geven.’

Om het belang van gedegen onderzoek voor je instapt te benadrukken, vertelt Verkooijen 
over een andere participatie. ‘Het ging om ondernemers die dringend cash nodig hadden 
om door te kunnen gaan. Wij investeerden en – misschien nog wel belangrijker – hielpen 

Interview
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bij de reorganisatie van het bedrijf zodat ze de boel weer op de rails kregen. Nog geen 
twee maanden later ging het bedrijf alsnog ineens failliet. Niet veel later bleek dat de 
ondernemers het bedrijf hadden doorgestart, maar nu samen met hun accountant. Dat 
klopt natuurlijk niet.’

Vervolgens werd duidelijk hoe moeilijk het is om je geld terug te krijgen. ‘Toon 
maar eens aan dat je gelijk hebt als je nauwelijks bij de papieren kunt. Uiteindelijk 
deponeerden ze hun jaarstukken te laat bij de Kamer van Koophandel, wat in dit soort 
gevallen juridisch dodelijk is. Daarbij kwam dat de ondernemers in kwestie geen trek 
hadden in de mogelijke juridische aantekeningen op het blazoen van de jongste van de 
twee ondernemers. Er volgde een schikking. Als we niet zo snel waren ingestapt en wat 
meer onderzoek hadden gedaan naar de reputatie van de ondernemers, had deze hele 
episode ons misschien bespaard kunnen blijven.’

Wat betreft het waarderen wil Verkooijen nog wel een stukje duidelijkheid verschaffen. 
‘Ondernemers doen er goed aan om ook eens vanuit het perspectief van informele 
investeerders naar hun proposities te kijken. Vanuit de investeerdersnetwerken 
waarbij ik betrokken ben, doen wij een hoop aan voorlichting daarover. Ondernemers 
vergeten soms waar de hoge rendementen die wij moeten vragen vandaan komen. Als 
je bedenkt dat de helft van de investeringen geen succes wordt, er ongeveer drie blijven 
kwakkelen en meestal maar één of twee van de tien investeringen echt een goede exit 
opleveren, zijn de waarderingen door investeerders misschien wat beter te begrijpen. 
De verhouding tussen risico en rendement loopt regelmatig mank in de rekenmodellen 
die ondernemers gebruiken.’

‘Als je als investeerder te veel neemt tijdens 
de onderhandelingen, kun je verwachten dat 

ondernemers later minder zullen geven.’
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Je hebt besloten om een informal te worden. Je hebt een goed voorstel gezocht en 
gewaardeerd. Je hebt ook met de ondernemer gewerkt om overeenstemming te 
bereiken over die waardering. Nu is het tijd om de zaken te formaliseren. Het is tijd 
om over contracten te gaan praten. Wat nu volgt, zijn voornamelijk tips en trucs. Als 
je gedetailleerde voorbeeldcontracten wilt zien, kun je beter contact opnemen met je 
notaris. 

5.1  Aandelen, leningen en uren
Het is een kwestie van geven en nemen. Je wilt zo weinig mogelijk bieden voor een 
zo groot mogelijk deel van de onderneming. Nogmaals, dit is een spel. Als je puur 
voor rendement gaat, kun je beter op de beurs gaan handelen of het vastgoed ingaan. 
Bij informal investment kun je echt invloed hebben, zeker als je begaan bent met de 
ondernemer en een tijdje met hem optrekt.

Als informal heb je een aantal keuzes:
1. Investeer in tijd (sweat equity).
2. Investeer in aandelenkapitaal (equity financing).
3. Investeer middels leningen (debt financing).
4. Investeer door middel van ‘investment leveraging’ (ondersteuning, financiële 

garanties). 

Je zit goed als je alle opties kiest, of een combinatie van de vier. De meeste investeringen 
zijn een combinatie van de vier opties.

Sweat equity
Voor een ondernemer is informeel kapitaal relatief duurder dan een lening of krediet, 
dus een gewiekste ondernemer zal gebruik willen maken van je kennis en ervaring, 
evenals je contacten en invloed. 

Je moet beslissen hoeveel tijd je in de onderneming wilt steken, en hoe lang je betrokken 
wilt zijn. In het begin zul je vrij veel tijd kwijt zijn, maar dat wordt steeds minder. Op een 
gegeven moment moet de ondernemer in staat zijn om problemen en crises zonder jou 
op te lossen.

Je tijd is waardevol, maar net zoals je geen waarde hecht aan het totaal aantal uren 
dat de ondernemer maakt, hoeft hij dat ook niet te doen bij jou. Tenzij jouw tijd op een 
directe manier waarde toevoegt aan de onderneming. 
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Equity financing
Dit is de heilige graal. Je wilt geld in de onderneming stoppen en er aandelen voor 
terugkrijgen. Het geld dat je investeert is voor de groei van de onderneming, niet om 
schulden af te betalen of om diensten die de ondernemer je in het verleden verleend 
heeft te vereffenen. Het is ook niet om tekorten in de cashflow op te vullen, mochten 
die er zijn vanwege slechte strategische beslissingen van de ondernemer. Informal 
investment heeft slechts één doel: de onderneming helpen groeien volgens de strategie 
die jullie samen overeen zijn gekomen. Startkapitaal en werkkapitaal zorgen ervoor dat 
dit kan gebeuren. 

Debt financing
Je kunt de onderneming geld lenen om een deel van je investering te beschermen. 
Afhankelijk van de voorwaarden kan de lening in tranches beschikbaar komen. Dat kan 
handig zijn als de waardering aan de lage kant is terwijl de behoefte aan kapitaal groot 
is.

De investering door middel van andere instrumenten structureren
Banken en overheden hebben bepaalde leenstelsels, garantiestelsels, R&D-toelagen 
en andere instrumenten die toegepast worden wanneer geld de onderneming 
instroomt. Hoe beter je deze instrumenten begrijpt, hoe meer je met je investering kunt 
bewerkstelligen.

Elke investering is waarschijnlijk een combinatie van de bovenstaande punten; de 
uitkomst is een goede deal die aan de behoeften van de onderneming voldoet en jou 
tevreden stemt met de investering en het geraamde rendement. 

5.2  Beslissingen, beslissingen
Als investeerder zal je de volgende beslissingen moeten maken:
1. Hoeveel investeer ik?
2. Hoeveel hiervan is geplaatst kapitaal?
3. Hoeveel hiervan is een lening aan de onderneming of de directie?
4. Hoeveel tijd stop ik in de onderneming?
5. Hoeveel maak ik gebruik van andere financiële instrumenten? 
6. Kan ik mijn geld extra waarde geven door gebruik te maken van overheidssteun? 

De combinatie van antwoorden op deze vragen vormt je positie wanneer een contract 
gesloten wordt met een ondernemer. Het doel is duidelijk: de best mogelijke deal krijgen. 
Je zult je positie moeten beschermen tegen de oprichters, andere aandeelhouders, 
evenals toekomstige aandeelhouders, crediteuren, de commissarissen en iedereen die 
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je investeringen zou kunnen doen verwateren.

Nota bene – neem contact op met je advocaat!
Wat volgt is algemeen: wees er zeker van dat je, alvorens iets te tekenen, goed wettelijk 
advies hebt ingewonnen van je advocaat en notaris. 

Net een huwelijk
Het huwelijk is een contract dat twee personen aan 
elkaar verbindt in slechte en goede tijden. Het vraagt 
verstandig gedrag, zorgzaamheid voor elkaar en 
dit alles binnen bepaalde ethische grenzen. Het 
huwelijk reikt ‘tot de dood ons scheidt’. En toch 
is er, met een scheidingspercentage van rond de 
50% binnen vijf jaar, nog veel wat dit instituut kan 
leren van de wereld van informal investment!

In beginsel lijkt een contract dat door een informal wordt opgesteld in veel opzichten op 
een perfect gepland huwelijk.
De volgende punten moeten behandeld worden:
1. wat elke partij inbrengt;
2. wat de verantwoordelijkheden van elke partij zijn tijdens de verbintenis;
3. wat de zeggenschap van elke partij is binnen de verbintenis;
4. wat er gebeurt als andere partijen zich bij de verbintenis voegen;
5. wat er gebeurt met gedeelde eigendommen als iemand de verbintenis wenst te 

verlaten.

De vergelijking lijkt misschien ietwat vergezocht: maar het stelt ons wel in staat de 
onderliggende kwesties te begrijpen. Huwelijksvoorwaarden zijn essentieel. Het is 
belangrijk te onthouden dat de meeste informele overeenkomsten ontworpen zijn met 
een toekomstige exit in gedachten. Men moet dus het begin, de groeifase en ook het 
afscheid van elkaar plannen. 

Net als in het huwelijk is het beter om meer moeite te steken in deze contracten dan 
achter te blijven met een tweederangs contract dat geen bepalingen heeft voor moeilijke 
kwesties of procedures om een impasse te doorbreken.

5.3  Wat voor overeenkomsten zijn er nodig?
1. intentieovereenkomst;
2. participatie- en aandeelhoudersovereenkomst;
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3. leningsovereenkomst;
4. statuten;
5. management- of directieovereenkomst.

Al deze overeenkomsten kunnen nodig zijn, en afhankelijk van de investering zijn er 
wellicht nog meer overeenkomsten nodig. Sommige informals houden de zaken liever 
simpel en brengen verschillende documenten onder in één of twee alomvattende 
boekwerken. 

Onthoud dat de bedrijfsstatuten in steen gebeiteld zijn. Je zult naar de notaris moeten 
gaan om deze te veranderen, wat veel tijd en geld kost. Probeer daarom alles wat zou 
kunnen veranderen buiten de statuten te houden.

Elk van de documenten kan verschillende ondertekenende partijen hebben, en 
heeft zeker een ander doel. Misschien is niet iedereen in het managementteam 
aandeelhouder en de leningsovereenkomst is misschien ook niet van toepassing op alle 
aandeelhouders. 

5.4  Overzicht van de overeenkomsten
Intentieovereenkomst
Zie dit als een verloving. Er zijn twee typen:
1. Een eenvoudig document dat aangeeft dat er een intentie is om te investeren en 

dat beide partijen zullen onderzoeken of dit wenselijk is. Het tijdselement is hier 
essentieel om de acties van de ondernemer en zijn team te kunnen observeren. 
Onderzoek of het laaghangende fruit goed geplukt wordt en observeer de dynamiek 
en toewijding binnen het team. Bovendien geeft dit document je het recht om de 
administratie en contracten te onderzoeken, de vrijheid om een boekenonderzoek 
uit te voeren en daarmee een gedegen due diligence te verrichten. 

2. Een document dat de intentie om te investeren aangeeft met de algemene 
voorwaarden die je daarbij nodig acht. In essentie zijn de intentieverklaring en de 
participatieverklaring in protovorm met elkaar verbonden.

Welke methode je kiest, hangt af van je eigen modus operandi. Elke aanpak heeft zijn 
voordelen. De eerste maakt het makkelijker om tijd door te brengen met de ondernemer 
en door zijn boeken te neuzen voordat je een formeel bod doet. De laatste aanpak toont 
je sterke ambities vanaf het begin. 
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Exclusiviteit
Vaak wordt er overeengekomen dat je gedurende deze periode recht hebt op exclusiviteit 
in de onderhandelingen, dat de ondernemer geen investeringsbesprekingen zal voeren 
met andere partijen en dat onderhandelingen gestaakt worden die gevoerd werden 
voorafgaand aan het tekenen van dit document. Maar wees redelijk. Voor de ondernemer 
is dit een soort vagevuur; als je de ondernemer te lang aan het lijntje houdt, loopt hij 
misschien een investering van een collega-informal mis.

Time delimit
Breng daarom een tijdslimiet aan in de intentieverklaring. Het is beter om aan te geven 
dat je de deal toch niet doorzet dan om de hoopvolle ondernemer eindeloos aan het lijntje 
te houden. In deze fase kan je er tevens nog voor kiezen om het gehele speelschema in 
de prullenbak te gooien.

Participatie- of aandeelhoudersovereenkomst
Als de intentie om te investeren wat serieuzer is geworden, wordt het tijd om te 
beginnen met de participatieovereenkomst. Dit is de basisovereenkomst tussen 
jou en de ondernemer. Het laat jouw voorwaarden om te investeren zien. Indien er 
bestaande aandeelhouders zijn, zal dit document door hun aanwezigheid en eerdere 
overeenkomsten worden gecompliceerd. Elk document is anders, dus laten we in ieder 
geval de grondbeginselen behandelen die er in voor moeten komen.

Een goede tip is om een term-sheet richting de ondernemer te sturen. Dit stelt je in 
staat om van jouw positie een uitgangspunt te maken in de onderhandelingen. Het is 
beter om sterk te beginnen en compromissen te sluiten, dan om te moeten vechten voor 
concessies.
 
Bovendien moet deze term-sheet niet alleen behandelen wat er moet gebeuren als alles 
volgens plan verloopt, maar ook wat er moet gebeuren als de onderneming een ander 
pad inslaat. De meeste ondernemingen waar door informals in geïnvesteerd wordt, 
redden het niet. Houd rekening met alle mogelijkheden. Vraag een collega-informal om 
hulp. Nadat je je vingers een aantal keren gebrand hebt, verschijnen er waarschijnlijk 
vanzelf nieuwe clausules, en met goede redenen.

Maar kom op, je bent geen ‘venture capitalist’, je hebt dus geen 35 pagina’s nodig om een 
beslissing te kunnen nemen; dat is een hele andere wereld! Hoe strakker en gunstiger 
je de overeenkomst voor jezelf maakt, hoe groter de kans wordt dat de ondernemer de 
benen neemt.
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Hierna volgt een snelle checklist waarbij soms één of meer vragen bij een 
punt staan vermeld. De term-sheet vormt tevens de basis voor de definitieve 
participatieovereenkomst.

Checklist – term-sheet
 - Entiteitsbeschrijving

• Betreft het een nieuwe bv of een bestaande entiteit? Investeringen moeten naar 
een bestaande entiteit stromen.

 - Identiteit van de aandeelhouder
• Personen moeten juridisch correct op de term-sheet staan.

 - Wat elke partij bijdraagt
• Hoewel dit klinkt als een simpele formule, is dat het niet. Om de verdeling van 

aandelen te rechtvaardigen, moet er een beschrijving zijn van wat alle partijen 
bijdragen. Dat gaat om geld, intellectueel eigendom en andere activa.

 - Nieuwe uitgifte van aandelen of herdistributie van bestaande aandelen.
• Zijn de aandelen die je als investeerder krijgt geheel nieuw, een herschikking 

van bestaande aandelen of een combinatie van beide?
 - Verdeling van de aandelen

• Hoeveel aandelen zullen in de handen zijn van welke partij?
• Zijn er preferente aandelen?
• Zullen er ‘geletterde aandelen’ uitgebracht worden?

 - Waardering
 - Scheiding van controle en stemrechten

• Volgt het recht om beslissingen te nemen de verdeling van de aandelen? 
 - Mijlpalen en tranches

• Enkelvoudige investeringen of gescheiden rondes gebaseerd op mijlpalen?
 - Dividend

• Er zal beleid tot stand worden gebracht. Wat is jouw standpunt?
 - Management 

• Aanstelling
• Ontslag
• Rechten en beperkingen
• Aantal
• Bezoldiging
• Rapportages
• Budgetten 
• Non-concurrentiebeding
• Exit: good leave or bad leave
• Boekhouding en budgetten
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• Rechten om kredieten/schulden te nemen
 - Opties voor het managementteam en personeel
 - Keuze van adviseurs en accountants 
 - Raad van commissarissen

• Hoeveel controle krijgen de commissarissen?
 - Veranderen van de statuten

• Welk percentage van of welke combinatie van partijen is nodig om de statuten 
te veranderen?

 - Intellectueel eigendom en andere activa
• Waar is het intellectueel eigendom geregistreerd en welke rechten hebben 

anderen erop?
 - Plicht van nieuwe aandeelhouders om gebonden te zijn aan de overeenkomst

• Het is belangrijk dat nieuwe investeerders aan de voorwaarden gebonden zijn, 
of mocht dit niet zo zijn, dat het contract opgebroken wordt en de gevolgen en 
compensaties uitgewerkt worden.

 - Toekomstige financieringsrondes
• ‘Right of first refusal’

 - Overdracht van aandelen & rechten op verkoop
• Drag along, tag along, Texas shoot out!

 - Anti-dilutionclausule
• Kan men een deel van zijn aandelen beschermen tegen verwatering?

 - Beëindigen van de overeenkomst
• Overlijden van de investeerder of ondernemer
• Voorkeur voor liquidatie

 - Exit
• (Strategische) overname of fusie
• Beursgang

Leenovereenkomst
De meeste investeringen behelzen een vorm van lening, als onderdeel van de 
aanvankelijke investering, of later als liquiditeitskwesties de onderneming bedreigen. 
Het kan om een lening gaan aan een van de oprichters, of aan het bedrijf als geheel. 
Het kan ook gaan om een converteerbare lening, een leensom die omgezet kan worden 
in nieuwe aandelen in het geval van wanbetaling of op aandringen van de investeerder.

Een aantal dingen zijn standaard:
1. van wie, aan wie;
2. bedrag van de lening;
3. betaalbare rente;
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4. betalingstermijnen;
5. achterstelling;
6. conversiebepalingen in het geval van wanbetaling;
7. ingangsdata en betalingsschema.

Leningen zijn een goede manier om extra kapitaal te verstrekken aan ondernemingen 
wanneer er geen meerwaarde is om een grotere investering in aandelen te 
rechtvaardigen. Het is tegelijkertijd een goed instrument om tegen de ondernemer 
te gebruiken mocht hij zijn groeiambities niet waarmaken en niet in staat zijn om de 
terugbetalingstermijnen te halen. Hun eigen vermogen in het bedrijf staat op het spel, 
dus ze zullen hard werken om er zeker van te zijn dat de leningen terugbetaald worden.

Statuten
De statuten zijn van groot belang voor het bedrijf en geven de meest formele blik op 
zijn doelen, vermelden de naam en het adres van de onderneming, samen met een 
aantal andere wettelijke clausules. Beperk deze tot een minimum. Elke verandering 
impliceert een tijd- en kostenpost voor de onderneming. Gebruik andere contracten 
om de makkelijker veranderbare bepalingen vast te leggen. De vormen en soorten van 
aandelen worden bepaald in de statuten. De notaris kan advies geven over mogelijke 
voordelen.

Managementovereenkomst
Deze overeenkomst is praktisch gezien de arbeidsovereenkomst voor de ondernemer 
en kan een managementfeeconstructie bevatten. Aangezien er vele voorwaarden zijn 
die kunnen veranderen doordat de onderneming en de ondernemer groeien, kan de 
managementovereenkomst het best in een afzonderlijk document vastgelegd worden.

Kernpunten: 
 - Ontslag

• Er is een clausule nodig om een falende directeur met een meerderheidsbelang 
van zijn post te kunnen verwijderen. Meestal is hier een bindend advies van 
commissarissen bij betrokken, als hun mening gevraagd wordt door een 
(andere) aandeelhouder.

 - Rechten en beperkingen
• Wat voor rechten heeft de directeur op het gebied van uitgaven, krediet, en 

de vrijheid om essentiële operaties uit te voeren zonder goedkeuring van het 
bestuur?

 - Bezoldiging
• Managementfees zijn omstreden. Sommige investeerders hebben er helemaal 



HOOFDSTUK 5 | STRUCTUREREN VAN DE DEAL  85    

niets mee, andere beginnen laag, en laten het bedrag stijgen naarmate de 
onderneming meer omzet maakt. Het maximaal te bereiken bedrag moet 
duidelijk kenbaar gemaakt zijn.

 - Rapportageverplichting 
• Geef je wensen aan op het gebied van verslagen. Het is altijd goed voor een 

ondernemer om de plicht te hebben over bepaalde zaken verslag uit te brengen. 
Het is goed dat problemen aangekaart kunnen worden op raadsvergaderingen 
zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

 - Budgetten 
• Zorg ervoor dat de ondernemer een budget maakt en prognoses uitrekent, en 

zorg ervoor dat hij zich eraan houdt.
 - Non-concurrentiebeding

• Mocht de ondernemer de onderneming verlaten, dan zou hem verboden 
moeten worden in dezelfde sector te werken, in ieder geval voor een redelijke 
tijdsperiode.

 - Exit: good leave of bad leave
• Maak voorbereidingen voor het uittreden van de ondernemer in beide gevallen.

 - Minimale toewijding aan inspanning voor het project
• Beëindigt de ondernemer voortijdig zijn medewerking aan het project, dan 

moet hij zijn aandelen opgeven tegen de nominale waarde.

Hoewel sommige van deze maatregelen draconisch lijken, zijn ze nodig om je positie als 
investeerder te beschermen. Maar blijf altijd redelijk.

5.5  Het geld overdragen
Vertrouwen staat centraal in elke informele investering. Het overdragen van een 
substantiële hoeveelheid geld vergt geloof en lef. Soms moeten we een stapje terugdoen 
om te zien wat de beste manier is om ons geld te investeren. 

5.6  Mijlpalen en tranches
Als investeerder kun je ervoor kiezen om de investering niet in één keer over te maken, 
maar om in tranches te investeren. Je kunt een tijdslijn uitstippelen of, wat vaak 
voorkomt, kiezen om tranches uit te keren na bepaalde mijlpalen. Dat is een uitstekende 
techniek als je er vertrouwen in hebt dat de ondernemer slaagt, maar toch een bewijs 
wilt zien van zijn strategieën en ondernemingslust. 

Normaal gesproken doe je een deel van de investering aan het begin en andere tranches 
na het behalen van de mijlpalen. Voorbeelden van mijlpalen zijn:
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1. gebruikers;
2. klanten;
3. verkopen;
4. geopende kantoren;
5. aangetrokken sleutelpersonen;
6. verstrekte bankleningen;
7. toegewezen subsidies; 
8. goedgekeurde garantiestelsels.

Impasse
Dit is het perfecte instrument om de ondernemer alert te houden. Mocht je een impasse 
bereiken tijdens de onderhandelingsfase, over de waardering of het aandeelpercentage, 
dan kun je een overeenkomst over mijlpalen tot stand brengen.

In het geval dat de ondernemer alle doelstellingen die in het businessplan gesteld 
zijn overstijgt, wordt al je geld, hetzij investering hetzij lening, op de vastgestelde data 
overgedragen. In essentie stem je in met de door de ondernemer gewenste lagere 
waardering.

Echter, in het geval dat de ondernemer zijn doelstellingen niet haalt, ben je niet verplicht 
om het leningsbedrag of de investeringssom die verbonden is aan de niet-gehaalde 
doelstellingen vrij te geven. Maar omdat de aandelen nog steeds in jouw bezit zijn, heb 
je jouw waarderingswensen behaald. Mocht je deze vorm van investeren gebruiken, dan 
moet je er wel rekening mee houden dat de ondernemer bescherming voor zichzelf 
regelt in het geval dat je niet in staat bent de in het contract beloofde sommen over te 
maken.

Elke tranche een andere waardering
Je kan tranches ook op een andere manier gebruiken. Verschillende waarderingen per 
tranche zijn ook een goed instrument om de ondernemer scherp te houden. Naarmate 
hij de waarde van het bedrijf verhoogt door mijlpalen te behalen, stem jij in met een 
hogere waardering en een daarbij kleinere hoeveelheid aandelen. 

Jonge ondernemers
Een dergelijke mijlpalenoplossing kan zeer effectief zijn bij de vroegste investeringen en 
met jonge ondernemers die er niet aan gewend zijn om over gebruiksklare hulpbronnen 
te beschikken. Het wordt vaak honend gezegd dat vele goede ondernemingen kapot zijn 
gegaan door grote investeringen en een overdreven ambitieus uitgavenbeleid.
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Het is belangrijk om een balans te vinden in het aantal mijlpalen en de tranches. Als er 
te veel mijlpalen ingebouwd worden, loop je het risico de ondernemer te demotiveren. 
Geef te weinig mijlpalen en je loopt het risico te veel geld toe te zeggen zonder dat de 
ondernemer zich echt bewijst.

Nu is het tijd om vooruit te kijken!

5.7  De toekomst – verwatering en succes
Vanuit het heden denken we aan de toekomst. Zullen er nog meer investeringsrondes 
in de onderneming komen? Ben je zelf vrij om meer te investeren? Als je de statistieken 
moet geloven, hebben informals de neiging om extra geld naar voren te brengen in een 
groot deel van hun investeringen, wanneer het bedrijf krap bij kas zit of extra geld nodig 
heeft om te groeien. 

Verwatering
Verwatering is een probleem dat alle informals zouden 
moeten aanpakken. Het voordeel van het investeren 
in start-ups is een gunstige waardering. Het nadeel is 
dat de echt ambitieuze ondernemingen vaak meerdere 
financieringsrondes nodig hebben.

Wat gebeurt er met je aandelen in deze rondes?
1. Gelijkwaardige verwatering van alle aandelen.
2. Het aandelenpakket van de aandeelhouders verwatert.

Wanneer men alle verwatering in de schoenen van de oprichters schuift, loopt men 
het risico hen te demotiveren. Dit zou dan ook vermeden moeten worden, tenzij de 
ondernemer aangeeft dat hij maar één investeringsronde nodig heeft. Maar zelfs dan 
kan een gedeelde verwatering van nut zijn: het geeft een bereidwilligheid aan om een 
deel van de pijn te dragen. Het uitblijven van een doorbraak is niet alleen de ondernemer 
aan te rekenen, jouw advies en ervaring hadden het schip ook naar rustiger water 
kunnen leiden!

Er kunnen overeenkomsten gesloten worden om het proces te begeleiden:
1. overeenkomsten die de aandelen van de ondernemer sneller doen verwateren;
2. overeenkomsten om tijdens nieuwe kapitaalinjecties het bestaande percentage te 

handhaven;
3. overeenkomsten die een percentage van de aandelen van elke aandeelhouder 

beschermen.
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Wat je ook beslist, het is waarschijnlijk dat de ‘venture capitalist’ of een grotere 
participatiemaatschappij sterke antiverwateringsclausules van de tafel veegt als zij 
willen investeren. Maar het geeft je een goede onderhandelingspositie om een betere 
deal te sluiten over andere kwesties. Om dit te bereiken kun je letteraandelen gebruiken.

Letteraandelen
Aan een aandeel is normaal gesproken een stemrecht en dividendrecht verbonden. 
Wanneer er slechts één soort aandelen bestaat, dan geeft ieder aandeel evenveel 
stemrecht en recht op dividend. Door het introduceren van letteraandelen kun je toch 
een onderscheid tussen die gelijke soort aandelen aanbrengen. Daarmee kan aan elke 
serie ( A,B, C, enzovoort) aandelen bepaalde rechten worden verbonden ten aanzien van 
stemrechten en/of dividend. 

Gebruikmaken van dividend
Afhankelijk van het stadium van de investering en je investeringsprofiel, kun je er ook 
voor kiezen om een dividend te nemen. Alhoewel het niet gebruikelijk is in deals met 
start-ups, zijn ze zeker het overwegen waard. Maar onthoud het mantra: informals 
zijn eerder geneigd hun ‘pay off’ te pakken bij de exit dan tijdens de looptijd van de 
investeringen. Het geld dat jouw kant op gaat, is geld dat gehaald wordt uit het 
werkkapitaal van de onderneming, met de daaraan inherente beperkingen. Beide 
manieren verminderen het risico op een laag rendement bij de exit, door eerder geld uit 
het bedrijf op te nemen, maar het bedingen van zulke clausules kan vragen doen rijzen 
over je geloof in de groeiplannen. 

Preferente aandelen
Preferente aandelen bieden de eigenaar voorrang ten opzichte van de eigenaars van 
normale aandelen, en gewoonlijk zijn de dividendbetalingen van preferente aandelen 
onderhevig aan een vastgesteld dividendratio. Als de informal preferente aandelen wil 
ontvangen voor het geld dat hij op het spel zet (of een gedeelte hiervan), moet hij er zeker 
van zijn dat deze aandelen cumulatief zijn, met andere woorden: het dividend wordt 
opgeteld als er een jaar geen dividend is uitbetaald. De gedachte hierachter is dat de 
eigenaars van preferente aandelen vaak uitgesloten zijn van stemrecht in de algemene 
vergaderingen. Zij lopen zo een lager risico, maar hebben ook minder invloed.

Ratchets 
Ratchets worden gewoonlijk toegevoegd aan een mijlpalenplan en helpen zowel om 
risico te spreiden als om verwatering te voorkomen. Ratchets bieden de investeerder de 
kans om additionele aandelen te kopen voor een goed tarief, als het bedrijf de mijlpalen 
niet haalt, of als het additionele gelden moet ophalen tijdens een extra investeringsronde 
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(het antiverwateringsdeel van het concept). Tegelijkertijd geeft het de ondernemer 
de kans om de aandelen terug te kopen voor een goed tarief wanneer mijlpalen wél 
gehaald worden. In het laatste geval kan de ratchetstrategie gezien worden als een 
mijlpalenplan met terugwerkende kracht. Dit kan aanvaardbaar zijn als een groot 
gedeelte van de gezochte investering ingezet moet worden vlak nadat de investering 
gedaan is. Om het risico van de investeerder te weerspiegelen koopt hij of zij daarom 
aandelen bij een lagere waardering – hij ontvangt dan meer aandelen in vergelijking met 
de overeengekomen waardering. Wanneer de ondernemer vorderingen maakt en zijn 
mijlpalen haalt – en daardoor het risico op mislukking vermindert – koopt hij aandelen 
van de investeerder terug waardoor het aandelenpakket van de investeerder dichter bij 
de oorspronkelijke waardering komt te liggen.

Hoewel ratchets logisch lijken wanneer een groot gedeelte van de investering gebruikt 
moet worden kort nadat de investering gedaan is (bijvoorbeeld om speciale machines 
te kopen of om klinische onderzoeken te betalen), moet de informal de hoeveelheid 
non-monetaire investeringen die hij op het punt staat te maken ook meenemen in zijn 
overwegingen. Als deze niet-geldelijke investeringen omvangrijk zijn, is een ratchetdeal 
misschien niet de beste optie. Als investeerder steek je dan een hoop tijd en moeite in 
de onderneming terwijl je aandelenpakket steeds kleiner wordt.

5.8  Succes
Als je de deal fatsoenlijk gestructureerd hebt, kom je uit op een goede combinatie van 
geïnvesteerd kapitaal, uitgeleende fondsen, mijlpalenplan, een tevreden ondernemer 
en de wetenschap dat je een goede deal hebt gesloten. 
Maar dit is pas de eerste stap; de documenten en strategie horen maar naar één ding te 
leiden, en dat is een succesvolle exit, hoe ver die in de toekomst ook mag liggen.

5.9  Clausules om voor uit te kijken!
Sommige clausules in de overeenkomst vereisen wat meer uitleg. Omdat de meeste 
clausules met de exit te maken hebben, komen we hier in hoofdstuk 8 meer in detail op 
terug.
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Marnix Pool
Voor iedere investeerder is het een nachtmerrie: meegaan in een overtuigend verhaal 
van een bevlogen ondernemer. En dan ineens, na een vliegende start, valt de ondernemer 
weg, net als de investering.

Marnix Pool is directeur van de RUG Houdstermaatschappij BV. De maatschappij 
heeft momenteel dertig investeringen in verschillende ondernemingen, van 
Groningse student-ondernemers tot universitaire medewerkers die hun patenten 
willen valoriseren. 

De nachtmerrie werd werkelijkheid voor investeerder Marnix Pool. De ondernemer viel 
door ziekte weg en werd vervolgens afgeschermd door zijn familie. Pool zag het bedrijf 
langzaam maar zeker in elkaar zakken. ‘De ondernemer, tevens grootaandeelhouder, 
reageerde niet meer. Hij was ook niet aanwezig op de aandeelhoudersvergaderingen 
en liet zich niet vertegenwoordigen. Zijn stem was (getalsmatig) nodig om een nieuwe 
directeur aan te stellen. Om het bedrijf te redden was er absoluut een nieuwe directeur 
nodig. Uiteindelijk kwam de zaak voor de ondernemingskamer in Amsterdam, die een 
nieuwe directeur aanstelde. Als investeerder doe je wat je moet doen, maar soms heeft 
het iets tragisch.’

Om nachtmerries zoals deze te voorkomen, is een solide structuur onmisbaar bij elke 
investering. Pool houdt er een nauwkeurige papierwinkel op na. ‘We proberen veel vast 
te leggen. Van een ‘letter of intent’ tot de uiteindelijke aandeelhoudersovereenkomst; 
het is noodzakelijk om de zaken helder op papier te hebben.

De ervaring leert dat de documenten er veelal pas bij worden gepakt als het niet goed 
gaat met de onderneming. De verkoop valt wat tegen; leveranciers werken niet mee 
of de productontwikkeling duurt langer. Langzaam maar zeker ontstaat er een tekort 
aan geld. In tegenspoed is het extra belangrijk om duidelijke afspraken en een goede 
structuur te hebben.’

Ondernemers zijn er in allerlei soorten en maten. Daarom is het niet verwonderlijk dat 
er legio manieren zijn om een investering te realiseren. Pool schetst er een aantal.

‘Denk aan een goede ondernemer met een sterk plan. Wij willen graag investeren en er is 
eigenlijk maar één probleem: de ondernemer heeft geen geld om zelf ook te participeren. 

Interview
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Dat hoeft niet altijd het einde van een deal te betekenen, zolang je maar duidelijke 
afspraken maakt. In sommige gevallen nemen we dan een meerderheidsbelang in de 
onderneming. De ondernemer kan, na het halen van vastgelegde mijlpalen, aandelen 
terugkopen zodat hij een gezond meerderheidsbelang krijgt.

Omgekeerd kan het ook goed werken. Stel je krijgt een ondernemer die gouden bergen 
belooft. In de eerste ronde neem je een kleiner percentage dan gebruikelijk. Mochten de 
gouden bergen echt komen, is iedereen blij. Mocht het fout gaan, sta je als investeerder 
sterk in een volgende financieringsronde.’

Ondernemers die gouden bergen beloven, zijn niet zelden student-ondernemers, een 
groep waar Pool regelmatig mee te maken heeft. Zonder dromen te breken probeert 
Pool dan een stukje realisme toe te voegen aan hun plannen. 

‘Als een ondernemer te halsstarrig c.q. niet-’coachable’ is, 
kunnen we geen zaken doen.’

Wat betreft een goede structuur voor het investeren in ondernemingen van studenten 
zet Pool veelal in op een combinatie van een investering voor aandelen en leningen. 
‘Stel dat een student een ton nodig heeft om te beginnen met zijn onderneming. Wat 
wij dan soms doen, is een kwart daarvan voor aandelen, en de rest in de vorm van een 
lening. De ervaring leert dat studenten qua verantwoordelijkheidsgevoel gevoeliger zijn 
voor leningen dan voor kapitaal.’

Puttend uit zijn jarenlange ervaring kan Pool nog wel even doorgaan met het bespreken 
van verschillende manieren van het structureren van de deal. Uiteindelijk komt het aan 
op de persoon die je voor je hebt, op de ondernemer. Belangrijkste daarbij, volgens 
Pool, is de manier waarop de ondernemer tegenover advies en coaching staat. ‘Als een 
ondernemer te halsstarrig c.q. niet-’coachable’ is, kunnen we geen zaken doen. Aan de 
andere kant, als hij te meegaand is, ben je er niet zeker van hoe hij in de markt opereert. 
Een bepaalde mate van eigenwijsheid moet een ondernemer zeker hebben. Gaat hij 
constructief met kritiek om, dan hoeven andere zaken niet eens voor 100% in orde te 
zijn. Dan heb je als investeerder ruimte aan de onderneming te schaven.’
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6.1  De meningen zijn verdeeld…
Waar de meningen nog het meeste over verschillen is de onderhandelingsfase. 
Volgens sommigen de mooiste fase van een investeringstraject, volgens anderen een 
noodzakelijk kwaad. Wat vaststaat, is dat de onderhandelingsfase er een is van intensief 
contact tussen ondernemer en investeerder. Hier leer je elkaar echt kennen en dat kan 
goed maar ook slecht uitpakken. 

Je kunt onderhandelen vergelijken met de periode van verkering voor het huwelijk, 
geregeld een periode met vele hoogte- en dieptepunten. Maar bovenal een periode 
waarin je elkaar leert kennen. Als het niet blijkt te werken, kun je in deze periode nog 
opstappen. Zonder al te veel schade, voor beide partijen. 

Deze onderhandelingsfase bestaat meestal uit een aantal vervolgsessies waarin een 
deal langzaam wordt gekneed en ‘voorgekookt’. Het is een proces van veel en intensief 
overleg, aftasten en uitruilen. Aan het eind van deze onderhandelingsfase staan alle 
afspraken meestal formeel en juridisch op papier. Vandaaruit worden meestal de 
statuten – wanneer het de oprichting van een onderneming betreft – en aanvullende 
aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. 

Onderhandelen is altijd een belangrijke en zeer intensieve fase in het investeringsproces. 
Een fase bovendien die een enorme weerslag kan hebben op de verdere samenwerking 
na de deal. Daarom besteden we er in dit boek een apart hoofdstuk aan. Met een 
toelichting op het proces, bruikbare tips uit de theorie, maar vooral uit de praktijk.

De noodzaak
Onderhandelen is in de markt van informeel kapitaal eigenlijk altijd noodzakelijk. 
Deze markt is namelijk van nature inefficiënt en ondoorzichtig. Er is nauwelijks 
marktinformatie te vinden en de informatie die er wel is, is maar matig toepasbaar op 
een individueel bedrijf. Bedrijven zijn geen auto’s, waarbij je een paar variabelen (merk, 
leeftijd, kleur) kan combineren en tot een realistische waarde komt; dat hebben we in 
hoofdstuk 4 over waardering kunnen zien. 

Je kunt er echter ook bewust voor kiezen niet te onderhandelen. Zo onderscheidt 
Andrew Blair simpelweg twee type investeerders. Zij die onderhandelen en zij die dit 
niet doen. De redenen om te onderhandelen zijn helder, maar waarom zou je het niet 
doen? De twee belangrijkste, goede, strategische redenen volgens Blair zijn: 
1. De prille relatie met de ondernemer moet niet worden beschadigd of te veel onder 

druk worden gezet. Je bent natuurlijk geen filantroop, dus onderhandel alleen niet 
als er een voor jou aanvaardbaar bod ligt. Het is verstandig in dit geval ook goed te 
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kijken naar de doelstellingen die een ondernemer heeft en probeer juist hier wat 
strikter op te sturen.

2. Soms is het vooraf duidelijk dat er binnen afzienbare tijd een tweede 
investeringsronde nodig is. Ondernemers hebben dan al laten zien wat ze kunnen 
presteren met het geld van de eerste tranche. Dit biedt wel de beste informatie om 
de onderhandelingen in deze tweede tranche op te kunnen baseren.

Er zijn ook minder goede redenen om niet te onderhandelen, zoals:
 - gemakshalve aannemen dat iemand anders al voor je onderhandeld heeft;
 - blind meegaan in de passie en overtuigingskracht van de ondernemer.

Vooral startende investeerders hebben bovenstaande neigingen nog wel eens, of 
bijvoorbeeld ondernemers die net een succesvolle exit hebben gedaan. Zij storten zich 
in hun euforie vol overgave op de kansen en energie van een nieuw start-up, maar zijn 
blind voor de mogelijke risico’s. Het komt geregeld voor dat hiermee een potentiële 
succesvolle investeerder verloren gaat. Eén onverwachte grote miskleun en je laat het 
in je verdere leven wel na!

Tot slot is in deze tak van sport ‘het grootste portie, voor de laagste prijs’ lang niet 
altijd de optimale deal. Het gaat erom een deal tot stand te brengen, waarbij zowel 
de ondernemer als de investeerder zich goed voelen. De initiële onderhandeling is 
niet het eindpunt, maar het begin van de samenwerking. Het is dan wel van belang 
dat deze samenwerking goed start. In het proces van onderhandelen zijn er bovendien 
veel meer variabelen waarover je overeenstemming moet bereiken. Denk bijvoorbeeld 
aan zeggenschap, de mate van betrokkenheid en (aanvullende en/of achtergestelde) 
leningen. 

6.2  Let the games begin!
De noodzaak is bekend. Het spel kan beginnen. 
Zeker, het is geen gemakkelijk spel. Een 
belangrijk spel bovendien, met potentieel grote 
gevolgen. Maar wel een noodzakelijk spel; 
daarom kun je er maar beter het beste van 
maken.

Onderhandelen kan heel leuk zijn. Je kunt 
als ondernemer veel plezier halen uit het 
onderhandelen met klanten, opdrachtgevers en 
leveranciers. Dat geldt ook voor het tot stand 
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laten komen van een informal-investmentovereenkomst. Het is bovendien een spel, 
waarbij je moet proberen om er samen als winnaars uit te komen. Als een partij de 
winnaar is op korte termijn, leidt dat vaak tot twee verliezers op de lange termijn.

Het is een spel van geven en nemen. Emoties, strategie en psychologie spelen hierin 
een grote rol. Het gaat uiteindelijk namelijk meer over de samenwerking tussen twee 
mensen dan over de precieze inhoud van de deal. Zorg daarom dat je goed voorbereid 
de gesprekken aangaat. Enkele praktische tips hierin zijn:
 - Bedenk vooraf wat je doel is in de onderhandeling en wees hier duidelijk over en 

consistent in.
 - Leef je zo goed mogelijk in de tegenpartij in. Waarom wil de ondernemer eigenlijk 

een investeerder in zijn bedrijf? Wat vindt hij daarbij belangrijk? Wat telt voor hem 
minder zwaar? 

 - Spreek de propositie eens door met een ervaren collega-investeerder. Iemand die 
al veel vaker met het bijltje heeft gehakt kan je behoeden voor valkuilen en je vanuit 
zijn ervaring voorzien van handige tips. 

Een voorsprong
Vaak, maar zeker niet altijd, zal overigens blijken dat je als investeerder de meer 
ervaren onderhandelaar bent. Maak gebruik van deze voorsprong, zonder daarmee de 
ondernemer af te schrikken. Het kan tevens geen kwaad je er extra van bewust te zijn, 
dat je onderhandelt over het geesteskind van de ondernemer. Onderhandelingen van 
ondernemers zijn dan ook vaak gedreven door emotie en gevoel. Deels is dit natuurlijk 
gewoon ‘part of the game’, maar besef dat deze emoties ook aan je kunnen gaan kleven. 
Dit kan de toekomstige samenwerking danig in de weg komen te staan.

Als je vooraf dergelijke emotionele betrokkenheid bemerkt bij een ondernemer, kan 
het raadzaam zijn voor de ondernemer een adviseur in de hand te nemen. Dit geeft de 
vrijheid om zakelijk te onderhandelen, zonder dat dit de persoonlijke relatie hoeft te 
schaden. 

Eigen agenda
Probeer zelf vooraf duidelijk te zijn over je doelstellingen en ambities met deze 
onderhandelingen. Liggen deze te ver af van wat de ondernemer wil, begin er dan 
niet eens aan. Wees hier gedurende het proces consistent en integer in; steeds met 
nieuwe wensen komen is niet constructief en zal niet bijdragen aan je betrouwbaarheid. 
Eis dit ook van de ondernemer. Consistentie is wat anders dan starheid. Houd altijd 
onderhandelingsruimte. Bepaal vooraf voor jezelf waar die onderhandelingsruimte zit. 
Geef nooit zomaar iets op in een onderhandeling. Voor wat hoort wat!
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Weglopen mag!
Dit zijn de onderhandelingen. Je hoeft er nooit koste wat het kost samen uit te komen. 
Sterker nog, bij twijfel niet oversteken in deze gevallen. Dit geldt ook voor de ondernemer. 
Hoe sneller er duidelijkheid komt, hoe beter. Niets is vervelender dan dat de tegenpartij 
om vijf voor twaalf opstapt. Maar nogmaals, als je niet zeker bent van je zaak, moet je 
dat wél doen. 

Tot de inkt droog is…
Aanvullend hierop is het van belang je altijd te realiseren dat het niet voorbij is voordat 
er een handtekening op papier staat. Tot die tijd kunnen jij en de ondernemer vrij van 
verplichtingen de ring verlaten. Zorg er altijd voor dat je alle afspraken hebt gemaakt, 
voordat je de onderneming laat overgaan tot overdracht (of uitgifte) van aandelen. Laat 
je daarin niet verleiden door de drukte en het enthousiasme van het startende bedrijf. 
Sluit desnoods eerst vast een (converteerbare) leningovereenkomst voor de eerste 
bijdrage. Met heldere voorwaarden natuurlijk. Dit is minder risicovol, rekt de tijd iets en 
is bovendien af te schrijven mocht het echt fout gaan.

Exclusiviteit
Als je serieus in onderhandeling gaat met een ondernemer en mogelijk kosten gaat 
maken voor advisering, dan kan het raadzaam zijn om een zekere periode overeen te 
komen waarin je op basis van exclusiviteit met de ondernemer kunt onderhandelen; dit 
kan wederom in een NDA afgesproken worden of apart.

Wie staat er nog meer in de ring?
Ongelijkheid tussen investeerders is een potentiële voedingsbodem voor conflict. 
Onderzoek daarom goed onder welke voorwaarden eventuele andere investeerders 
participeren of wensen te participeren. Het is in geval bij een succesvol bedrijf 
gebruikelijk dat vroege investeerders meer aandelen krijgen voor hun geld dan die in 
een latere fase. Maar als het bedrijf in een latere fase min of meer van de ondergang 
gered moet worden, gaat dat niet op. Naast de prijs is het belangrijk om de aanvullende 
voorwaarden en regelingen te kennen waarop eerdere (of latere) investeerders zijn 
ingestapt of instappen. 
Mocht er al sprake zijn van een conflictueuze situatie met de huidige investeerders, 
baseer je oordeel dan op gesprekken met zowel de ondernemer als die investeerders. 
‘Waar ruzie is, hebben er twee schuld’, een bekend gezegde dat ook vaak opgaat voor 
een conflict tussen ondernemer en investeerder. Typen investeerders die voor de nodige 
verwarring kunnen zorgen: 
1. De ‘founding investor’. Hij kan verliezen leiden door verwatering of simpelweg 

omdat jij tegen een lagere waardering in wenst te stappen. Dit kan pijn doen en 
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ego’s krenken. De reactie van deze eerdere investeerder is overigens niet altijd in 
het belang van het bedrijf.

2. De syndicaatinvesteerder. Samen investeren kan veel voordelen bieden. Maar wat 
als die partner een heel andere perceptie heeft van de waarde en de ondernemer, 
voorzichtiger wil handelen of juist sneller? Als je het in hoofdlijnen eens bent en 
bereid bent te geven en te nemen, kom je daar wel uit. Maar als het verschil hierin 
onoverbrugbaar is, investeer dan in ieder geval niet samen.

3. De kaper op de kust. Terwijl je in een vergevorderd stadium bent over een 
participatieovereenkomst, zelfs na een periode van exclusiviteit, biedt een andere 
partij de dubbele waarde voor de aandelen. Een lang, intensief en vermoeiend 
traject kan dan voor niets blijken te zijn geweest. Pas op dat je je door zo’n nieuwe 
partij niet tegen de ondernemer laat uitspelen. 

6.3  Enkele onderhandelingstips op een rij
Geen enkel bedrijf, geen enkele investeerder en dus geen enkele onderhandeling is 
hetzelfde. Toch zijn er een paar algemeen geldende tips te noemen. Samengevat houden 
Rikhof en Mulder de volgende punten bij een onderhandeling in gedachten:

Voorbereiding
Zoals eerder aan bod kwam, is een goede voorbereiding het halve werk. Voordat je met 
de ‘tegenpartij’ aan tafel schuift, is het belangrijk dat je de strategie al hebt bepaald. 
Bepaal vooraf het doel, hoe je daar wilt komen en wat je daarvoor nodig hebt. Ga na wat 
je belangrijk vindt en tot waar je wilt gaan. Vooraf één of meerdere scenario’s uitwerken 
kan in dit geval ook goed werken; je kunt dan in een gesprek snel schakelen tussen 
scenario’s op basis van de reactie van de ‘tegenpartij’.

Inleven in andere partij
Houd rekening met argumenten van de tegenpartij. Vraag wat de ondernemer belangrijk 
vindt. Door een samenvatting te geven van zijn wensen, laat je zien dat je hem belangrijk 
vindt en serieus neemt. Probeer je in zijn positie te verplaatsen. En luister goed. Laat 
iemand uitspreken en interrumpeer niet. Tussen de regels door kun je ook veel nuttige 
informatie opvangen. 

Onderhandelingsruimte houden
Creëer ruimte, zowel voor jezelf als voor de ander. Zet niet te hoog in zodat er geen 
weg terug meer is. Blijf alert. Je hoeft in veel gevallen niet de eerste partij te zijn 
die met cijfers strooit. Doe je dat wel, zorg er dan voor dat je ruimte overhoudt voor 
onderhandeling. Start in dit geval gunstig voor jezelf maar niet respectloos tegenover de 
andere partij. Zorg dat je cijfers altijd kunt onderbouwen met een logische redenering 
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zodat de discussie niet over het cijfer gaat, maar over de redenering erachter.

Omgaan met weerstand
Probeer er tijdens de onderhandelingen achter te komen waar eventuele weerstand 
vandaan komt. Neutraliseer deze weerstand en denk oplossingsgericht. Sta open voor 
ideeën van de tegenpartij. Probeer van tevoren te bedenken wat eventuele obstakels 
kunnen worden, zodat je daar snel op kunt anticiperen.

Eerlijk met mate
De beste manier om te onderhandelen is open en eerlijk. Zorg dat niemand je iets kan 
verwijten door achter iemands rug om te gaan. Aan de andere kant mogen er zeker wel 
trucs in het spel voorkomen. Denk bij het inzetten van een truc ook na over de gevolgen 
van de truc zelf en het feit dat de andere partij de trucs door kan hebben. Je weet vaak 
pas achteraf hoe het spel precies gespeeld is.

Concessies
Concessies doen is een van de kenmerken van goede onderhandelingen. Je zult ook zelf 
concessies moeten doen. Bepaal vooraf waar je water bij de wijn wilt doen. Maar geef 
nooit zo maar wat weg.

Win-winsituatie
Zorg dat beiden met een goed gevoel uit de onderhandelingen komen. De relatie stopt 
namelijk niet na de onderhandeling, het is juist het begin! Zorg ervoor dat er een goede 
vertrouwensbasis is gecreëerd voor een duurzame relatie. Onderhandelen is een spel, 
geen wedstrijd.

Doe-het-zelf
Advies inwinnen is nuttig, maar onderhandel en besluit altijd zelf. Laat het niet aan 
anderen over. Als informal is de persoonlijke relatie met de ondernemer heel belangrijk. 
De onderhandelingsperiode gaat er niet alleen over om ‘eruit’ te komen, maar ook over 
de kennismaking en het testen van de interpersoonlijke relatie. Dat gaat niet ‘via via’. 

Andere investeerders
Als er andere investeerders bij het bedrijf betrokken zijn, zie er dan op toe dat je inzicht 
hebt in hun contracten. Participeer alleen onder je eigen voorwaarden en wees hier 
vooraf helder in naar zowel de ondernemer als zijn investeerders.

6.4  Thematiek
Bij onderhandelen gaat het niet alleen om de grootste portie voor de beste prijs. De 



HOOFDSTUK 6 | ONDERHANDELEN  101    

markt van informal investment is van nature ondoorzichtig, fragiel en inefficiënt. In dit 
hoofdstuk stippen we de meest voorkomende en essentiële onderwerpen aan die tijdens 
de onderhandeling aan bod komen. Dit zijn ook de onderwerpen die vaak terugkomen in 
de eerder besproken term-sheet.

Plan de campagne
Voordat je ijverig aan de slag gaat met het invullen van de term-sheet, is het verstandig 
om opnieuw eens goed, open en eerlijk door het businessplan te lopen. Bent je het echt 
eens met de missie en de doelstellingen? Kun je je vinden in de strategie om daar te 
komen? Zijn de prognoses en de planning in jouw ogen ook realistisch? Geef aan waar 
je denkt dat het anders kan en moet; je hebt inmiddels in het proces waarschijnlijk 
meer informatie ter beschikking dan in het begin. Waar kun je zelf bij helpen of zie je 
wellicht een rol voor andere personen of partijen uit je netwerk? Wees hier open in en 
peil de reactie van de ondernemer. Gaat hij erin mee, er juist tegenin, twijfelt hij over de 
juistheid van jouw adviezen of, bij voorkeur, toont hij al deze reacties? 

Het kan leuk, nuttig en leerzaam zijn om met een adviseur, een vriend of collega-
investeerder het plan nog eens door te pluizen. Vier ogen zien immers meer dan 
twee. Zeker als je nog een relatief onervaren, startende investeerder bent, is dit aan 
te bevelen. Houd er wel rekening mee dat eventuele kosten in dit stadium in de regel 
voor eigen rekening zullen zijn. Let wel, een businessplan is niet geschreven om vragen 
van investeerders te beantwoorden. Het is geschreven vanuit de onderneming en heeft 
een ander doel dan de term-sheet en de daaropvolgende participatieovereenkomst. Het 
omvat veelal niet de ideeën over de ontwikkeling en positie van de ondernemer die 
erachter staat, laat staan die van de investeerder. 

Pizza’s en multomappen
Maar zelden bij informal investment 
wegen de kosten van een ‘officiële’ 
due diligence op tegen de baten. 
De investeringsbedragen zijn vaak 
relatief laag en wegen niet op tegen 
de hoge uurtarieven van veel van de 
betere accountants. Bij startende 
bedrijven valt er bovendien sowieso 
bitter weinig te zeggen over de 
kansen op een gouden toekomst. 
Er is nauwelijks verleden en de 
toekomst is vaak zeer onzeker. 
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Wel is het aan te raden om zelf inzicht in de boeken te krijgen. Een mooi moment 
hiervoor is ergens na de eerste waardebepaling, maar vlak voor het ondertekenen van 
een intentieovereenkomst of term-sheet. Meestal ben je er wel uit na één of meerdere 
avonden ‘pizza’s en multomappen’.
De belangrijkste onderwerpen om door te nemen, tijdens zo’n ‘mini’ due diligence zijn:

Jaarcijfers.
 - Reality check: kloppen de cijfers uit de pitch en het plan met de realiteit?
 - Hoe ziet de begroting eruit?
 - Prognoses: zijn deze reëel?
 - Cash: hoeveel staat er nu op de rekening(en)?
 - Cashflow: wat is de burn rate, wanneer haalt het bedrijf het break-evenpoint en/of 

wanneer is het tijd voor een tweede investering?
 - Hoe ‘creatief’ wordt boekhouding gedaan?

Administratie.
 - Is de facturenadministratie op orde?
 - Wie zijn de grootste crediteuren en debiteuren?
 - Wat is de betalingstermijn?
 - Hoe staat het met de naleving daarvan?
 - Wat wordt er rond de dagelijkse (core)business nog meer geadministreerd?
 - Zijn de notulen van de laatste aandeelhoudersvergaderingen bijgehouden?

Verplichtingen/contracten.
 - Wat is er afgesproken met derden?
 - Welke patenten en andere bescherming zijn er vastgelegd?
 - Welke certificeringen en keurmerken zijn er?
 - Zijn er ‘verborgen’ toekomstige verplichtingen?
 - Zijn alle personeelscontracten up-to-date?
 - Welke contracten zijn er onderling tussen de oprichters?

Fiscaal.
 - Wat is de rechtsvorm en hoe zit de structuur in elkaar?
 - Is er een holding in het buitenland?
 - Welke andere aandeelhouders zijn er?
 - Hoe staat het met de belastingaangiftes? Heeft een accountant deze gedaan?

Algemeen.
 - Test het product of de dienst, doet het wat de ondernemer claimt?
 - Als je twijfelt over een van de eerdergenoemde punten, schakel dan specialisten in!

Het kan verstandig zijn om al vroeg in het onderhandelingsproces kenbaar te maken 
dat je zo’n mini due diligence wilt uitvoeren. De ondernemer zal (iets) minder geneigd 
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zijn de zaken mooier voor te doen dan ze zijn en ook onwelwillendheid kan een 
veeg teken zijn. Het is overigens niet gek om wat betreft een boekenonderzoek een 
geheimhoudingsplicht overeen te komen. Let erop dat deze enkel betrekking heeft op 
dit onderzoek, tenzij eerder uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het investeren in een syndicaat van informele investeerders kan tot slot de intensieve 
monitoring vergemakkelijken en bovendien het hoofdelijk risico beperken. Meer 
personen zien namelijk vooraf meer en kunnen achteraf het werk verdelen. Bovendien 
heeft iedere investeerder vaak zijn eigen expertise en kan zodoende van grote 
toegevoegde waarde zijn op een gebied waar jij een broertje aan dood hebt.

Waardebepaling, een gevoelig onderdeel
Voor veel investeerders – en ondernemers trouwens ook – moet de waardebepaling 
van een bedrijf voelen als ‘Alice in Wonderland’. Het ziet er mooi uit in je dromen en 
gouden bergen lonken, maar de logische verklaring is vaak ver te zoeken. In hoofdstuk 
4 van dit boek heb je al over de (on)bruikbaarheid van de meest gangbare technieken 
kunnen lezen. Het blijft toch altijd een beetje ‘wat de gek ervoor geeft’. En dat is lastig 
onderhandelen. Voor het welslagen is het in ieder geval van belang dat de perceptie van 
de ondernemer en de investeerder niet te veel van elkaar verschillen. Als daar te veel 
ruimte tussen zit, is het waarschijnlijk beter niet eens aan de intensieve en tijdrovende 
onderhandelingen te beginnen. Ook niet als dit de meest fantastische ondernemer ooit 
is, ook niet als je wenste dat je dit bedrijf zelf had opgericht en ook niet als je precies de 
aanvulling bent die dit bedrijf nodig heeft. Als wat zij vragen en jij te bieden hebt te ver 
uiteen liggen, dan kom je er simpelweg nooit uit. De waardebepaling en daarmee het 
vaststellen van de prijs van de aandelen behoren voor ondernemers vaak tot de meest 
gevoelige onderwerpen in de onderhandelingen. 

Er komt een moment waarop je concrete bedragen en percentages moet noemen. 
Over het algemeen is het aan de ondernemer om als eerste een bedrag te noemen, 
uiteraard onderbouwd met argumenten en berekeningen. Als het goed is, heb je uit 
de verschillende gesprekken met de ondernemer al een beeld gekregen van zijn visie 
op het bedrijf en de markt. Neem deze informatie en je verwachtingen mee in het 
waarderingsvoorstel. 

Structureren van de deal
De manier waarop de deal gestructureerd kan worden, is besproken in hoofdstuk 5 van 
dit boek, maar let erop dat dit geen eenzijdige exercitie is; ook hier zal onderhandeld 
moeten worden. Bedenk ook hierbij dat je er samen uit moet zien te komen en dat jouw 
onderhandelingspositie bepaalt hoever je kunt gaan om de structuur in jouw voordeel 
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om te buigen.

Wie heeft het voor het zeggen?
Een laatste belangrijk element in de onderhandelingsfase zijn de afspraken over 
zeggenschap. Meestal heb je het als informele investeerder te doen met een 
minderheidsaandeel. In het stadium waarin de meest informeel gefinancierde bedrijven 
zich bevinden, is dit ook wel goed. De ondernemer moet het gevoel houden dat het zíjn 
bedrijf is en niet dat van een club investeerders. 

Hoewel veel investeerders daarom genoegen nemen met een minderheidsaandeel, zul 
je waarschijnlijk niet accepteren dat je vervolgens geen enkele invloed meer hebt op het 
bedrijf en de investering. In de participatieovereenkomst zijn er daarom contractueel 
verschillende vormen van zeggenschap vast te leggen.

Zo is het bijvoorbeeld vrij gebruikelijk dat je als investeerder in de aandeelhouders-
overeenkomst bedingt dat een ondernemer jouw goedkeuring moet vragen bij 
belangrijke strategische beslissingen of bij het doen van uitgaven boven bijvoorbeeld 
€ 25.000. Dit kun je strikter of ruimer afspreken, afhankelijk van de grootte van de 
investering, het relatieve belang van deze investering in de totale cashflow en de fase 
waarin een bedrijf zich bevindt. 

Er zijn ook investeerders die zichzelf een plek in de ‘board’ toedichten, dan wel invloed 
wensen op de samenstelling daarvan. Hierover in hoofdstuk 7 meer. Hiermee onderneem 
je eigenlijk mee en ben je vaak ook bestuurlijk aansprakelijk. Wel heb je dan natuurlijk 
veel meer zeggenschap dan een aandeelhouder – in welke vorm dan ook. 

6.5  De war room
Aangezien onderhandelen een 
soms lang en intensief traject 
kan zijn, gaan er gedurende de rit 
vaak meer factoren meespelen 
dan vooraf gedacht. De redenen 
hiervoor kunnen uiteenlopen van 
onervarenheid tot een doelbewuste 
strategie. Onverwachte wendingen of 
aanvullende voorwaarden leiden vaak 
tot veel irritatie bij de tegenpartij 
en worden soms ook beschouwd 
als ‘dirty tricks’. Dikwijls heeft dat 
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grote invloed op het onderhandelingsproces. Hierbij kan de persoonlijke relatie een 
deuk oplopen of worden onderhandelingen in een vergevorderd stadium soms alsnog 
afgebroken. 
Een ondernemer wint vaak tijdens het onderhandelingsproces advies in en spreekt 
hierover met anderen. Som is dat met experts, maar het kan ook thuis, in de kroeg of 
op visite bij zijn familie plaatsvinden. Het kan ook met mensen zijn die meestal weinig 
ervaring hebben met onderhandelingen met investeerders, maar met veel invloed op 
de ondernemer. Overigens niet onbelangrijk, het is voor een investeerder vaak relevant 
om te weten hoe de levenspartner van de ondernemer in deze fase tegen het bedrijf 
aankijkt. 

Kom je er niet direct samen uit, maar wil je wel beiden tot een deal komen, dan kun je 
kiezen voor het ‘war room’-scenario. Dan kies je er bewust voor om zonder invloeden 
van buitenaf in een kamer te onderhandelen, net zo lang tot je eruit bent. Het is dan 
alles of niets. Als je ervaren bent met investeren, kun je hier alle trucjes uit de kast 
halen omdat de wellicht minder ervaren ondernemer niet in staat is anderen om hulp 
te vragen; hij moet nu zelf de knopen doorhakken. In sommige gevallen scheelt dat 
een hoop tijd en frustatie waarna snel overgegaan kan worden tot de orde van de dag: 
uitvoering van het plan!

6.6  Wetenschappelijke valkuilen
Het is altijd het makkelijkst om naar de anderen te wijzen, mochten de onderhandelingen 
mislopen. Maar nadat de eerste frustraties zijn gezakt, is het vaak ook goed om de hand 
in eigen boezem te steken. Waar had je beter kunnen handelen en wat leer je ervan? Al 
dan niet bewust neem je gedurende een onderhandelingsproces een positie en houding 
in die van grote invloed kan zijn op het resultaat van de onderhandelingen. 

In een onderzoek van dr. Margaret Neale, professor of organizational behavior aan de 
Stanford Graduate School of Business, zijn een aantal valkuilen voor informals in het 
onderhandelingsproces beschreven, die ertoe kunnen leiden dat je de beste deal niet 
maakt:
1. De investeerder raakt te veel gefocust op het winnen van de investering. Hiermee 

komt veel druk op de ondernemer en daarmee ook op de relatie tussen investeerder 
en ondernemer te staan. De ondernemer sluit mogelijk een deal waar hij niet achter 
staat. 

2. Een vergelijkbaar geval is de situatie waarin ondernemer en investeerder verstrikt 
raken in een gevecht tussen ego’s. Dit leidt vaak af van het komen tot een 
gemeenschappelijke deal die in het beste belang van het bedrijf is. Daarnaast is 
zo’n situatie vaak aanleiding voor veel ellende in het vervolg.
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3. De investeerder (of ondernemer) komt met een onrealistisch en onhaalbaar eerste 
bod, met als idee dat dit tot een beter eindresultaat leidt. Een dergelijk onrealistisch 
bod kan als een persoonlijke aanval of zelfs belediging worden opgevat, hetgeen 
geen goede start van de onderhandeling is.

4. Blijf zolang je in onderhandeling bent met de intentie eruit te komen altijd positief 
en attent ten opzichte van de ondernemer en zijn business. Alleen focussen op wat 
niet klopt in de deal of het bedrijf, verstoort mogelijk het proces en de uitkomst.

5. Haastige spoed is zelden goed. Neem de tijd en gun dat ook aan de ondernemer. Het 
is niet in je belang om als investeerder haast te hebben. De onderhandelingstijd is 
een mooi moment om de ondernemer te leren kennen. Het echte risico begint pas 
na de onderhandelingen, dus overhaast vooral niet. Bovendien geeft een te snelle 
deal achteraf vaak het gevoel dat niet de beste deal is gesloten.

6. Je interpreteert het gedrag en de houding van de ondernemer tijdens de 
onderhandelingen niet goed. Je schat bijvoorbeeld een pokerface als een vijandige 
houding in. Speel hier altijd open kaart over, zodat de ondernemer daar iets mee 
kan doen.

6.7  Tijdelijk van de tafel
Tot slot is het van belang te blijven beseffen dat weglopen altijd een optie is. Er is 
niemand die zegt dat je moet investeren, net zoals de ondernemer je de aandelen niet 
hoeft te gunnen. Zeker als er veel tijd en energie in het onderhandelingsproces zijn 
gestoken, kan dat pijn doen. Maar in het proces is het altijd nog mogelijk om zonder al 
te grote kleerscheuren op te stappen. 

Uit de onderhandelingen treden kan op verschillende manieren. Ten eerste is er 
het tijdelijk opstappen van de tafel, ook weer in verschillende vormen. De kortste is 
‘schorsen’. Als de gemoederen hoog oplopen, kan schorsen zorgen voor de nodige 
reflectie en rust. Ook is schorsen een handig middel als je met meerdere personen aan 
één kant van de tafel zit om af te stemmen of je nog op één lijn zit. Je kunt ook opstappen 
om te onderstrepen dat een bepaald onderwerp echt niet verder onderhandelbaar is. 
Dit is een strategische keuze, die ook kan leiden tot het algeheel stopzetten van het 
onderhandelingsproces.

Dit brengt ons bij het definitief weglopen van tafel. Het is aan te bevelen om dit zo vroeg 
mogelijk te doen. Dan bespaar je tenminste nog tijd voor zaken waar je wél plezier aan 
beleeft.

Er zijn echter ook investeerders die de definitieve afspraken zo lang mogelijk uitstellen 
en zich al wel vast gaan bemoeien met de onderneming. Dit is de beste manier om 
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de ondernemers en hun eigenschappen zo goed mogelijk in de praktijk te testen. Dit 
is echter een vrij risicovolle onderneming en zal door de ondernemer ook niet altijd 
gewaardeerd worden. Het kan zomaar de doodsteek zijn voor het bedrijf, jouw contacten 
en jouw reputatie in de markt.

Vieren
Weken, vaak maanden van gezwoeg, oplopende emoties, onenigheid en frustraties, 
maar ook gedeelde visies en discussie over het werkveld zijn achter de rug. Maar met 
resultaat. Jullie zijn eruit en er ligt een overeenkomst waar je beiden tevreden mee bent 
en op basis waarvan de onderneming van start kan.
Ondanks dat er nu een overeenkomst ligt waarin de afspraken zakelijk goed zijn 
vastgelegd, is de persoonlijke relatie waarschijnlijk niet geheel ongeschonden uit de 
onderhandelingen gekomen. Het is belangrijk dit te erkennen en te benadrukken dat 
je als investeerder vanaf dit moment weer aan dezelfde kant van de tafel zit. Je begint 
weer, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, ‘with a clean sheet’. 
Het kan heel heilzaam zijn om dit niet alleen te erkennen, maar ook te benoemen. De 
weg die voor jullie ligt, zal veelal ook niet zonder de nodige hobbels zijn. Deze zijn het 
beste te nemen als je bij de start van de samenwerking weer op één lijn zit. Als er in 
ieder geval weer het broodnodige respect en waardering is voor ieders inbreng, bijdrage, 
inzet en kennis aan jullie (vanaf nu) gezamenlijke onderneming.

De beste manier om dit te bekrachtigen is door het behaalde resultaat met elkaar te 
vieren. Het is toch weer een mijlpaal. En ook als het voor u bijna dagelijkse kost is, bedenk 
dan in ieder geval hoe belangrijk het is voor de ondernemer. Laat de ondertekening niet 
zomaar voorbijgaan, maar zorg dat je toch minstens een toast uitbrengt op de toekomst. 
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Michiel Muller
Een aantal jaar geleden kwam Michiel Muller in gesprek met een ondernemer die 
de hypotheekmarkt op zijn kop zou gaan zetten met een innovatief concept. In eerste 
instantie zag het verhaal er goed uit en Muller besloot om de bekende ‘kop koffie’ te 
gaan drinken. 

Michiel Muller is serieondernemer en investeerder. Samen met zakenpartner Marc 
Schröder maakte Muller een succes van onder andere Tango en Route Mobiel. Sinds 
enkele jaren investeert Muller als informal in innovatieve concepten. Zijn meest 
opvallende investering tot nu toe was de investering in onlinemodegemeenschap 
Fashiolista.com, samen met investeringsfonds Atomico van Skype-oprichter Niklas 
Zennström.

Het bleek voor de ondernemer niet mogelijk om voor het gesprek informatie toe te sturen, 
alles was vertrouwelijk. Blijkbaar vond de ondernemer het bovendien noodzakelijk om 
een advocaat mee te nemen naar het gesprek met Muller. Die legde vervolgens een 
veel te algemene geheimhoudingsovereenkomst op tafel. Muller: ‘Daar konden wij niet 
mee akkoord gaan. Vervolgens trokken de ondernemer en advocaat zich nog een paar 
keer terug op de gang, maar tot meer openheid leidde dat niet. Uiteindelijk ging de 
ondernemer onverrichterzake naar huis. Helaas hebben we daarna nooit meer iets van 
het mooie idee vernomen.’

Uit het voorbeeld komt mooi naar voren hoe belangrijk het is om te bepalen waarom je 
een bepaald partnership zoekt en hoe je een eventuele partner zou kunnen interesseren 
voordat er überhaupt sprake is van onderhandelingen. Dat beaamt Muller: ‘Een goede 
voorbereiding is voor veel zaken van essentieel belang. In de eerste plaats leidt goede 
voorbereiding tot nuttige gesprekken en mogelijk tot meer. Voor investeerders geldt 
bovendien dat ze meestal dezelfde soort vragen stellen. Als ondernemer kun je de 
vragen die zeker worden gesteld zo uittekenen.’

Naast een goede voorbereiding speelt ervaring een belangrijke rol tijdens 
onderhandelingen. Behalve informeel investeerder is Muller een succesvolle 
ondernemer met meerdere start-ups achter zijn naam. De ervaringen die Muller 
tijdens het ondernemen opdoet, neemt hij mee als investeerder. ‘Uiteindelijk komt elke 
investering neer op de verhouding tussen risico en potentieel rendement. Het inschatten 
daarvan heeft te maken met je geloof in en inschatting van het businessmodel, de markt, 
het product of de dienst en natuurlijk de ondernemer. De ervaringen die ik voorheen heb 

Interview
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opgedaan, zeker als de onderhandelingen op een terrein zijn waar ik zelf ervaring mee 
heb, spelen daarbij een belangrijke rol.’

De onderhandelingsfase is ook een periode waarin de ondernemer en investeerders 
elkaar op zakelijk gebied beter leren kennen. De eerste kop koffie is alweer een tijd 
geleden en de kaarten moeten nu open op tafel. Volgens Muller is het belangrijk dat alle 
partijen begrijpen dat een mogelijke investering de groei van de onderneming mogelijk 
maakt en dus dat alle partijen belang hebben bij een goede afloop. 

‘Een goede voorbereiding is voor veel zaken 
van essentieel belang.’

Onenigheid hoeft niet per se het einde van een deal te betekenen. Het is volgens Muller 
wel belangrijk dat investeerders goed in de gaten houden wanneer eigenwijsheid bij een 
ondernemer omslaat in domheid en egoïsme. Wanneer de ondernemer bijvoorbeeld 
onvoldoende rekening houdt met gewijzigde omstandigheden of meningen en adviezen 
van anderen, doe je er als investeerder misschien verstandig aan om de onderhandelingen 
af te breken. Ook wanneer je al ver gevorderd bent in het onderhandelingsproces.



      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT110    



HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT

7
Managen van

de investering



7.1.	 Welke	positie	neem	ik	in?	 	 	 	 113
  De toeschouwer       113
  De bankzitter       113
  De basisspeler      114
  De coach       114
  De baas        114
7.2.	 Betrokkenheid	 	 	 	 	 	 114
  Aandacht       115
  Focus        115
  Tijd        115
  Emotie        115
  Rol binnen het management     115
7.3.	 Monitoring	en	evaluatie		 	 	 	 115
		 Vertrouwen      116
7.4.	 Gereedschappen	 	 	 	 	 118
  De jaarvergadering     118
  De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)  118
  Vaste rapportage      118
  Aandeelhouders-, prioriteitsaandeelhouders- of bestuursoverleg 119
  Wekelijks telefoontje     119
  Bestuurslid      119
  Directielid      119
7.5.	 The	good,	the	bad	and	the	ugly	 	 	 	 120
7.6.	 Geniet	ervan	 	 	 	 	 	 121
Interview	Mark	Hillen	 	 	 	 	 	 122

Inhoud

      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT112    



HOOFDSTUK 7 | MANAGEN VAN DE INVESTERING  113    

Er is veel winst te behalen door je participatie goed te managen. In dit hoofdstuk 
behandel ik de rol die je als investeerder kunt innemen in het bedrijf en de mate van 
betrokkenheid die daarbij past. Verder probeer ik wat concrete handvaten, methoden en 
technieken te bieden voor het monitoren en evalueren van de investering. 

7.1  Welke positie neem ik in?
Met jouw toetreden als investeerder is er voor het bedrijf een nieuwe situatie ontstaan. 
De ondernemer kan met het door jou ingebrachte kapitaal eindelijk zijn plannen verder 
uitvoeren. Maar hij heeft er ook een zakenpartner bij gekregen die in meer of mindere 
mate betrokken wil zijn bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf. In de praktijk blijkt dat 
de verwachtingen van de investeerder en ondernemer vaak niet op elkaar aansluiten. 
Het wordt een investeerder vaak verweten te weinig te doen voor het bedrijf of hij 
wordt ervan beschuldigd zich juist te veel met het bedrijf te bemoeien. Je kunt het als 
investeerder maar moeilijk goed doen. Heldere en duidelijke afspraken over jouw rol 
als investeerder zijn daarom belangrijk. Denk na over de rol die je als investeerder in 
het bedrijf wilt innemen. Heeft de ondernemer dezelfde verwachtingen? Om conflicten 
te voorkomen is het goed om tijdens de onderhandelingen al te bespreken wat je van 
elkaar verwacht in deze samenwerking. Met andere woorden: wie doet wat? Overleg ook 
tijdens de samenwerking regelmatig met elkaar over ieders bijdrage; een telefoontje 
kan al genoeg zijn. Dit is van groot belang voor een voorspoedige samenwerking, maar 
wordt vaak onderschat. 

Rikhof en Mulder onderscheiden vijf verschillende rollen voor 
de investeerder die je kunnen helpen bij het concretiseren 
van jouw rol.

De toeschouwer 
De ‘toeschouwer’ is niet tot weinig actief betrokken bij het 
bedrijf en de verwachting van een frequente financiële 
rapportage is laag. De toeschouwer vertrouwt erop dat de 
ondernemer de kar trekt en zijn geld goed besteedt.

De bankzitter 
De ‘bankzitter’ is weinig tot regelmatig actief betrokken bij het bedrijf en de verwachting 
van een frequente financiële rapportage is middelmatig. De bankzitter is voor een 
beperkte tijd beschikbaar voor de ondernemer, mocht hij daarom vragen.
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De basisspeler 
De ‘basisspeler’ is actief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. 
De basisspeler is bereid om een paar uur per week tot dezelfde hoeveelheid uren als de 
ondernemer in het bedrijf te stoppen.

De coach 
De ‘coach’ is niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf, maar 
staat langs de zijlijn om als adviseur raad te geven. De coach is altijd beschikbaar om 
zijn kennis en wijsheid met de ondernemer te delen. Soms stroopt dit type investeerder 
zelfs de mouwen op om bij te springen, mocht de situatie dat vereisen.

De baas 
De ‘baas’ is zeer actief betrokken bij de onderneming. Zoveel zelfs dat het neigt naar 
een tweede kapitein op het schip. Niet iedere ondernemer is geschikt om met een type 
als de baas samen te werken. Deze investeerder past goed bij een oprichter van een 
bedrijf die meer een techneut is of een creatieve geest heeft die het niet erg vindt als er 
een nauwkeurige stuurman naast hem aan het roer staat.

7.2  Betrokkenheid
Investeerders zijn vaak zelf (oud-)ondernemers. Zij hebben een passie voor ondernemen 
en delen hun opgedane kennis graag met anderen. Tegelijkertijd willen ze hun lot en dat 
van hun geld in eigen hand houden. De rente op een spaarrekening houdt de inflatie niet 
eens bij en aandelenkoersen op de beurs bieden ook maar weinig ruimte voor echte 
betrokkenheid, terwijl je als informal echt verschil kunt maken. Risico nemen is niet erg, 
graag zelfs, maar wel bewust en niet voor 100% afhankelijk van anderen. Beginnende 
informals willen graag actief betrokken zijn bij de ondernemer en zijn plannen met hun 
investering. 

Je kunt met behulp van eigen expertise, ervaring en netwerk direct de kans op succes 
van de investering vergroten. Probeer hiermee dan ook al rekening te houden bij 
het selecteren van het juiste bedrijf. Hoe kun je hieraan het beste bijdragen? Indien 
je bijvoorbeeld een meerwaarde aan de investering wilt geven door middel van 
inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied waarin het bedrijf opereert, vraagt dat om 
een andere rol van jou dan wanneer de voornaamste meerwaarde je zakelijk inzicht en 
ondernemerservaring is.
Iedere investeerder beheert zijn investering op een andere manier. De mate waarin je 
als investeerder betrokken bent bij een bedrijf waarin je participeert, onderscheidt zich 
volgens Rikhof en Mulder voornamelijk op vier vlakken: aandacht, focus, tijd en emotie.
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Aandacht 
De meeste informals kiezen vaak voor persoonlijke en intensieve begeleiding. Je 
investeert tenslotte met je eigen geld. De betrokkenheid is vaak de reden om informeel 
te investeren. Investeerders willen iets toe kunnen voegen aan een bedrijf vanuit hun 
persoonlijke betrokkenheid, kennis, ervaring en netwerk.

Focus 
De focus voor een informal investor ligt op het strategische, organisatorische en 
financiële vlak. Maar velen zullen, zeker als dat nodig is, bijspringen bij andere aspecten 
van de bedrijfsvoering. Vaak afhankelijk van de expertise van de betreffende investeerder 
en de behoefte vanuit de onderneming.

Tijd 
De tijd die een informal investor besteedt aan zijn investering, varieert van een halve 
dag tot zelfs een paar dagen per week. Denk vooraf goed na over de afspraken die je 
daarover wilt en kunt aangaan. Beloof niet meer uren te werken dan je kunt waarmaken; 
dit draagt – al dan niet terecht – bij aan het gevoel dat de ondernemer alsnog al het 
werk alleen doet. 

Emotie 
Gevoel speelt een belangrijke rol bij informal investment vanwege de persoonlijke 
relatie en de klik met de ondernemer. Als er sprake is van een goede en gelijkwaardige 
samenwerking is het als investeerder makkelijker om meer tijd, kennis en relaties te 
gebruiken om de onderneming succesvol te maken.

Rol binnen het management
BAN Nederland onderzocht wat investeerders inkind bijdragen aan het bedrijf. Uit de 
top 5 blijkt dat de meeste investeerders de rol van coach vervullen:

1. coach of klankbord voor de ondernemer;
2. inbreng van netwerk (contacten);
3. commissaris;
4. uitvoeren van (een deel van) het dagelijkse management;
5. zelf eindverantwoordelijk.

7.3  Monitoring en evaluatie
Een individuele deal van een investeerder vindt vaak grotendeels plaats op basis van 
gevoel, zelden op basis van objectieve en professionele criteria. De risicoanalyse van 
informal investors verschilt dan ook ten opzichte van die van participatiefondsen die 
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andere investeringscriteria hanteren. Niet in de laatste plaats omdat deze fondsen 
investeren met het geld van anderen. Uit een onderzoek van Harvard (prof. Sahlman) 
bleek zelfs dat de informatie die investeerders vragen en het advies dat zij daarop geven 
een belangrijke meerwaarde kan zijn voor het bedrijf. Dit dwingt een ondernemer om 
zich bezig te houden met zaken die hij anders ten onrechte minder prioriteit zou hebben 
gegeven en zorgt voor een kritische blik van een outsider. Het is voor een informal dan 
ook van groot belang om zijn participaties te managen. Management van een investering 
bestaat voor een groot deel uit monitoring en evaluatie.

Monitoring heeft als doel potentiële problemen te identificeren en daarmee drastische 
ingrepen en moeilijke beslissingen te voorkomen. Evaluatie is het tussentijds 
beoordelen van de strategische keuzes om zo nodig de koers te optimaliseren. Wees 
ook vooraf duidelijk over je wens tot monitoring van de investering. Ondernemers die 
hierin alleen met tegenzin instemmen en dat louter doen op jouw verzoek ‘omdat ze het 
zelf allemaal wel in hun hoofd hebben zitten’, kunnen wel eens lastige partners blijken 
in een gezamenlijke participatie. 

Vertrouwen
Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers waarop informal investment staat. Zonder 
vertrouwen geen deal. Het is goed dit te blijven uitspreken, niet alleen gedurende de 
onderhandelingen, maar ook na de deal. Dat zorgt voor een klimaat waarbij goede 
monitoring en vruchtbare evaluatie mogelijk moeten zijn.

Besef wel dat jouw reputatie als investeerder je hierbij altijd parten speelt. De verhalen 
van zogeheten ‘vulture investors’ zijn niet van de lucht. Sommige terecht, sommige 
onterecht, maar waar rook is, is vuur. Het kan gebeuren dat een ondernemer zijn 
vertrouwen wel uitspreekt, maar niet echt voelt. Andersom gebeurt dit trouwens ook. 
Dergelijk onderhuids wantrouwen kan een recept zijn voor een negatieve spiraal en veel 
ellende, dus is het belangrijk dat je het herkent en het uitspreekt of andere maatregelen 
neemt. 
Er zijn verschillende redenen waarom een ondernemer je niet helemaal vertrouwt, zelfs 
als hij dat wel zegt: 
 - Hij heeft eerdere negatieve ervaringen met informele investeerders in hetzelfde of 

een ander bedrijf.
 - De ondernemer heeft negatieve ervaringen met verschil machtsposities in een 

ander bedrijf.
 - Hij heeft negatieve verhalen gelezen over informal investors.
 - Collega-ondernemers, vrienden en/of familieleden hebben de ondernemer 

negatieve ervaringen met investeerders verteld.
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 - De investering was nodig als laatste strohalm om het bedrijf te redden, maar de 
ondernemer wil eigenlijk helemaal geen bemoeienis van de investeerder.

Alle bovenstaande punten kunnen in meer of mindere mate leiden tot een negatieve 
perceptie van een informal. In plaats van samen en met veel plezier de onderneming 
naar een hoger plan te tillen, kan de nadruk dan komen te liggen op het ‘in de gaten 
houden’ van de investeerder.

Dikwijls zijn investeerders zelf ook behoorlijk vooringenomen. Ook hun beeld kan 
gekleurd zijn door eerdere ervaringen en die van collega-investeerders. Redenen voor 
investeerders om de ondernemer niet helemaal te vertrouwen kunnen zijn:
 - negatieve ervaringen bij andere participaties;
 - twijfel over de capaciteiten van de ondernemer;
 - een slechte eerste pitch;
 - negatieve verhalen van andere investeerders;
 - het lezen van dit boek...

Toch kies je er als informal meestal voor om je ondernemer te vertrouwen. Anders 
dan de meer formele partijen is er bij deze tak van sport zelden sprake van een 
meerderheidsbelang voor de investeerder. Vertrouw daarbij op eerder gemaakte 
afspraken over het mogen ontslaan van de directeur-bestuurder en het verplicht 
verkopen van (een deel van de) aandelen aan de investeerder bij het niet halen van 
vooraf gestelde doelstellingen. 

De afwezigheid van dergelijke afspraken in deze markt maakt dat het juist voor een 
informal van groot belang is om de deal te monitoren. De monitoring begint met de zaken 
waarover je in meer of mindere mate zeggenschap hebt afgesproken. Denk hierbij aan 
strategische besluiten en verplichtingen met een waarde boven een bepaald bedrag. 
Zie erop toe dat de ondernemer de informatie hierover steeds tijdig met je deelt. Het is 
verstandig hier al in het begin een vaste procedure voor op te zetten. 

Micromanagement is niet altijd het beste management. Hoe vaak en hoe direct 
management nodig is, hangt af van de staat en fase van een bedrijf en van de rol die 
een investeerder zich aanmeet. Zorg dat dit wel bij elkaar past. Een bedrijf dat als 
voorwaarde voor een investering een herorganisatie doorvoert om efficiënter te kunnen 
werken, heeft meer directe betrokkenheid nodig dan een bedrijf met een gestaag 
groeiende cashflow.
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De belangrijkste graadmeter voor het managen van je investering is de cashflow. Als 
investeerder is het belangrijk om daar altijd inzicht in te hebben. Het laat zien wat de 
‘burn-rate’ van een onderneming is, wanneer het break-evenpoint verwacht wordt of 
juist wanneer er een tweede investeringsronde nodig is. Door het overzicht te houden, 
kun je tijdig schakelen en kom je als investeerder niet voor onaangename verrassingen 
te staan. En niet alleen als het slecht gaat. Juist veel snelgroeiende bedrijven zijn in het 
verleden (geheel of bijna) failliet gegaan door slecht cashflowmanagement. Onthoud 
dus: ‘CFIMITYM’: ‘Cash Flow Is More Important Than Your Mother’.

7.4  Gereedschappen
Als investeerder heb je een aantal ‘gereedschappen’ voor het managen van je participatie. 
Deze lopen uiteen van zeer formeel (vastgelegd in de statuten) tot zeer informeel (eigen 
keuze) en van zeer arbeidsextensief (eenmaal per jaar) tot zeer arbeidsintensief (een 
aantal dagen per week). 

In deze paragraaf bespreek ik een aantal van deze gereedschappen, oplopend in 
arbeidsintensiteit.

De jaarvergadering
Deze bijzondere aandeelhoudersvergadering vindt, zo is bij wet bepaald, één keer per 
jaar plaats. Hier worden de cijfers over het voorafgaande boekjaar gepresenteerd en 
goedgekeurd en de plannen voor het lopende en volgende jaar vastgesteld. Hiervoor 
moet je als aandeelhouder altijd worden uitgenodigd en je hebt het recht om 
vertegenwoordigd te zijn en te stemmen. Bij afwezigheid vervalt dat stemrecht. Er zijn 
maar weinig informele investeerders die hun betrokkenheid hiertoe beperken, maar 
voor diegenen die dat doen is dit de belangrijkste bijeenkomst van het jaar. Let erop dat 
de cashflow niet per definitie een vast onderdeel is van de cijfers.

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)
De AVA kan vaker bijeengeroepen worden, veelal door (een lid van) het bestuur van de 
onderneming. Dit moet niet, maar mag. In de AVA worden alle belangrijke beslissingen 
genomen. De AVA is dan ook de plek en het moment waarop je de door jou bedongen 
zeggenschap officieel kunt uitoefenen. Je kunt als aandeelhouder ook zelf een AVA laten 
uitroepen door het bestuur als hier reden toe is. Het is een zeer zwaar en belangrijk 
stuk gereedschap in het management van een participatie.

Vaste rapportage
Als je meer op afstand wilt blijven, maar toch een vinger aan de pols wilt houden, is 
het ook mogelijk de ondernemer op gezette tijden een complete rapportage te laten 
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leveren. Dit is een geschikt instrument als het bedrijf op afstand is gevestigd, als er niet 
voldoende tijd in je agenda vrij is en als je een grote investering hebt gedaan. Het gaat 
hierbij veelal om de financiële rapportage, nieuwe opdrachten en lopende acquisitie. Je 
kunt er ook voor kiezen om de accountant deze informatie aan te laten leveren. Je krijgt 
dan een onafhankelijker beeld en de ondernemer kan zich bezighouden met waar hij 
goed in is. En nogmaals, vergeet in ieder geval de cashflow niet. 

Aandeelhouders-, prioriteitsaandeelhouders- of bestuursoverleg
Als je als aandeelhouder een meer actieve rol aanneemt, dan wil je dichter op de 
dagelijkse praktijk kunnen zitten. Daar hoef je natuurlijk niet elke keer een officiële AVA 
voor bijeen te roepen. Zo is het vrij gebruikelijk om op een vast moment, bijvoorbeeld 
eens per maand, een aandeelhoudersoverleg te plannen. In deze overleggen worden 
geen grote strategische besluiten genomen. Zo’n overleg kan overal over gaan, maar is 
in de regel het moment om de praktische gang van zaken te toetsen aan het strategisch 
plan. Dit is ook het moment waarop je goed kunt beoordelen waar en hoe je kunt 
bijdragen aan het versnellen van de groei van het bedrijf.

Wekelijks telefoontje
Voor sommigen bijna (te?) vanzelfsprekend, voor anderen een eyeopener. Een van de 
makkelijkste instrumenten om een vinger aan de pols te kunnen houden, zelfs als je 
het heel druk hebt, is om wekelijks even te bellen met de ondernemer. Hoe staat het 
ervoor? Loop je ergens tegenaan waar ik bij kan helpen? Hoe is het gelopen met die 
klant waar je het vorige week over had? Het toont dat je betrokken bent en dat je bereid 
bent om te helpen, zelfs als bankzitter of supporter.

Bestuurslid
Als je naast een vinger aan de pols, ook meer zeggenschap wilt in de dagelijkse gang 
van zaken, kun je ervoor kiezen naast aandeelhouder ook actief bestuurder te zijn van 
de vennootschap. Als bestuurder is het mogelijk om je stemrecht gelijk te trekken met 
de ondernemer. Als bestuurder draag je ook wel weer dezelfde verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid als de ondernemer. 

Directielid
Als je echt een basisspeler bent, kun je beter ook maar gelijk een functie binnen het 
bedrijf aanvaarden. Zo komt het vaak voor dat een investeerder ook meteen de functie van 
CFO op zich neemt. Wellicht ten overvloede, maar let er wel op dat je hierover duidelijke 
afspraken maakt als het gaat om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Als 
je onderdeel bent van het managementteam is monitoring een koud kunstje. Je hebt 
dan op regelmatige basis makkelijk inzicht in de administratie en waarschijnlijk zelfs 
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toegang tot de bankrekening van het bedrijf. Het is overigens het overwegen waard om 
deze toegang te allen tijde af te dingen, ook als je geen grote rol voor jezelf hebt gekozen. 
Het zorgt ervoor dat een ondernemer nooit in staat is om betalingen en opdrachten 
vanuit de vennootschap verborgen te houden. Het maakt goede monitoring bovendien 
weer een stukje makkelijker voor jou als investeerder.

7.5  The good, the bad and the ugly
Een onderneming die goed rendeert, waar geen vuiltje aan de lucht is tussen 
investeerder en ondernemer en waar sprake is van deugdelijk financieel management, 
vergt natuurlijk een andere controle dan de onderneming waar er weinig omzet wordt 
gedraaid en een vertrouwensbreuk tussen de investeerder en de ondernemer dreigt te 
ontstaan.

Het is een bekende valkuil om alle energie te steken in het rechtbreien van wat krom is 
en in zaken die niet goed gaan. Wees je ervan bewust dat dit ten koste gaat van de tijd die 
je over hebt voor projecten die juist succesvol zijn. Let hierop. De tijd die je besteedt aan 
de goedlopende bedrijven binnen je portfolio renderen vaak het beste. Hier zit immers 
de winst, en niet bij de bedrijven waar gedonder is en al helemaal niet bij de bedrijven 
waar verder weinig gebeurt. 

Bij de participaties waar vooraf al duidelijk is dat er voedingsbodem is voor onenigheid, 
werken andere gereedschappen wellicht beter. Denk bijvoorbeeld aan een investering 
in tranches, waarbij je steeds voorwaarden stelt aan het verkrijgen van de volgende 
tranche. Op deze manier houd je heel direct inzicht en controle in wat er gebeurt en 
kun je de ondernemer verantwoording af laten leggen over zijn keuzes en strategie. In 
het geval van een verslechterende situatie in de zakelijke of persoonlijke sfeer kan het 
raadzaam zijn om de frequentie van het reguliere aandeelhoudersoverleg, al dan niet 
tijdelijk, wat op te voeren. 

Stel dat het echt vervelend wordt. Zo’n nare situatie, waarbij er weinig tot niets meer over 
is van het enthousiasme en vertrouwen waarmee je was gestart. Dan zit je nog steeds 
aan elkaar vast, door het gedeelde eigendom in een gezamenlijk bedrijf. Monitoring 
en evaluatie wordt dan een lastige opgave. Het is in ieder geval altijd belangrijk om te 
bepalen wat de ambities zijn met deze participaties, los van de keuzes van de ondernemer 
en eventuele andere medeaandeelhouders. Wil je zo snel en pijnloos mogelijk afscheid 
nemen of wens je zo goed en kwaad als het kan aan boord te blijven?

Ook nu weer zijn er veel variabelen die meespelen bij het bepalen van een goede 
strategie in zo’n situatie. Er zijn echter een paar praktische tips die je kunnen helpen 
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als de droom een nachtmerrie wordt.
 - Zorg vooraf dat je belang beschermd is in de participatieovereenkomst. Dit doe je 

door je belang vast te leggen in de punten waarin je zeggenschap hebt, maar vooral 
door goede bepalingen op te nemen rondom de zogeheten ‘good leave/bad leave’ en 
in het artikel waarin het proces van aanbieden van aandelen geregeld wordt. 

 - Probeer altijd eerst gezamenlijk tot een oplossing te komen. Zet je ogen en oren 
open en probeer zo lang mogelijk constructief te blijven. Het onderhandelingsproces 
uit hoofdstuk 6 begint in zekere zin opnieuw. Met als verschil dat je niet zomaar weg 
kunt lopen. Kom je er nu niet uit, dan is het tijd voor meer druk en mogelijk een 
juridische interventie.

 - Bouw een dossier op. Dus bewaar e-mailwisselingen, bij voorkeur dubbel, maak 
(het liefst zelf) verslagen van besprekingen en laat deze bevestigen. Reageer 
op mails van de tegenpartij en weerleg onjuistheden hierin, zonder te veel in de 
verdediging te schieten. Deze documentatie is van levensbelang op het moment dat 
zaken echt escaleren.

7.6  Geniet ervan
Meestal gaat het niet grandioos mis. De gemiddelde investering kent haar pieken en 
dalen, maar ook daar vormen investeerder en ondernemer samen een steeds hechter 
team. Je hebt tenslotte allebei hetzelfde doel: de onderneming tot een groter succes 
maken. 

Management klinkt als een verplichting, ondernemen klinkt (en is) leuk. Vanwege de 
vaak onverwachte omstandigheden en de vele onvoorziene wendingen bij veel startende 
en doorgroeiende bedrijven is geen dag hetzelfde. Management van een participatie lijkt 
dan ook vaak meer op ondernemen dan op managen. Daar doen de meeste informals 
het ook voor, dus dan kun je er maar beter ook een beetje van genieten.
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Mark Hillen
Mark Hillen investeerde niet zo lang geleden substantieel in het bedrijf van een echtpaar. 
Hij had een goede band met het echtpaar en geloofde in hun onderneming. Na enige 
tijd werd het duidelijk dat er wel een bijzonder hoge doorloop van personeel was bij het 
bedrijf. Het echtpaar wist de werknemers niet aan zich te binden. 

Mark Hillen werkte dik twintig jaar voor Accenture. Daar hield hij zich bezig met 
‘consumer products’. Vier jaar geleden nam hij afscheid bij Accenture. Samen met 
een kleine en informele groep oud-collega’s investeert hij sindsdien in startende 
bedrijven, met een focus op sociaal en duurzaam. 

De onderneming van het echtpaar balanceerde bijna twee jaar op het randje. Hillen 
deed verwoede pogingen om het echtpaar in bepaalde zaken op andere gedachten 
te brengen. Hillen: ‘Dat is eigenlijk het enige wat je als informal echt kunt doen. Veel 
praten, overleggen, proberen met je ideeën en ervaring de onderneming verder te 
helpen. Je bent bij het managen van een investering een soort coach.’

Ondanks alle goede bedoelingen bleef er onenigheid bestaan tussen de ondernemers 
en de investeerders. ‘Op een gegeven moment heeft het geen zin meer om tegen een 
muur te praten. Het geld dat je hebt geïnvesteerd is toch al afgeschreven en bovendien 
moet je ook op je tijd gaan letten. Als je een minderheidsbelang hebt als investeerder, 
dan blijven de ondernemers uiteindelijk de baas. Je kwaad maken heeft niet zo veel zin.’

Naast een coachende rol moet een informal ook goed toezicht houden op de financiën 
van een onderneming, aldus Hillen. ‘Om toezicht te houden kun je diep in de boeken gaan 
zitten, maar persoonlijk vind ik dat niet het meest interessante. Er zijn bepaalde zaken 
die veel informatie geven en ook veel zeggen over de ondernemers. Let bijvoorbeeld op 
de wijze waarop de ondernemer omgaat met achterstallige betalingen van klanten. Als 
de ondernemer nauwkeurig herinneringen en aanmaningen stuurt kun je al snel zien 
dat hij er goed en dicht op zit.’

Een bezoek aan een tevreden klant, aldus Hillen, zegt daarnaast veel meer dan je uit de 
boeken kunt halen. Een klant heeft namelijk altijd een bepaalde voorspellende waarde. 
Bovendien kan de klant je vanuit zijn perspectief belangrijke informatie geven over de 
onderneming waarin je hebt geïnvesteerd.

Interview
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Het doel van vrijwel iedere investering is om de onderneming te laten groeien en 
renderen, weet Hillen. ‘Om investeringen die niet goed aflopen te kunnen compenseren, 
moet één op de tien investeringen al gauw een rendement van 1.000% kunnen opleveren. 
Daar is stevige groei voor nodig, en dat brengt als vanzelfsprekend de nodige problemen 
met zich mee.’

‘Je bent bij het managen van een investering 
een soort coach.’

Als ondernemingen gaan groeien, komt het soms voor dat de ondernemers achter de 
ontwikkelingen aanlopen in plaats van ervoor. ‘Dat zie je vooral gebeuren bij technische 
types, uitvinders. Niet zelden hebben zij überhaupt weinig ambitie om uit te groeien 
tot een groot bedrijf. Het op poten zetten van een startend bedrijf is een compleet 
andere tak van sport dan het runnen van een grotere en groeiende onderneming. Als 
investeerder moet je tijdens het managen van je investering daarom goed letten op de 
rol van de uitvinder in het bedrijf. Het is natuurlijk niet te hopen, maar mocht hij een 
obstakel worden voor verdere groei, dan moet je als investeerder zorgen dat er goede 
alternatieven voorhanden zijn.’



      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT124    



HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT

8
De exit



8.1.	 Definitie	 	 	 	 	 	 127
8.2.	 Waarom	een	exit?	 	 	 	 	 127
8.3.	 Wanneer	komt	de	exit	op	de	agenda?	 	 	 127
8.4.	 Wie	initieert?	 	 	 	 	 	 129
8.5.	 Vormen	van	exit		 	 	 	 	 129
  Ondernemer of aandeelhouder neemt aandelen over  129
  Overname (of fusie) gehele onderneming   129
  Strategische overname     130
  Financiële verkoop      130
  Onderneming koopt aandelen weer terug   130
  Andere investeerder neemt aandeel over   130
  Beursgang      131
8.6.	 Andere	manieren	om	rendement	te	innen	 	 131
  Achtergestelde lening     131
  Dividend       132
8.7.	 Het	proces	 	 	 	 	 	 132
  Beslissing      132
  Potentiële koper vinden en onderhandeling   132
  Due diligence      132
  Contracten en overdracht     133
8.8.	 Good	exit,	bad	exit	 	 	 	 	 133
8.9.	 Good	exit	 	 	 	 	 	 134
8.10.	 Bad	exit	 	 	 	 	 	 134
8.11.	 Timing:	wanneer	wel	(of	wanneer	niet)?		 	 134
8.12.	 De	contracten	 	 	 	 	 	 135
  Exitovereenkomst      135
  Statuten       136
  Aandeelhoudersovereenkomst    136
8.13.	 De	kooppartij	 	 	 	 	 	 137
  Ondernemer      137
  Andere aandeelhouder     138
  Externe koper      138
8.14.	 Waardering	bedrijf	 	 	 	 	 138
8.15.	 Wat	is	mijn	aandeel	eigenlijk	waard?	 	 	 139
8.16.	 Waar	moet	je	op	letten?		 	 	 	 139
  Begin bij de start!      139
  Struikelblokken      139
  Advies       140
  Een schone zaak      140
  Specifieke aandachtspunten bij volledige fusie of overname 141
  Kort overzicht mogelijk proces van exit   141
  Lees de bijsluiter!      142
Interview	Marcel	Broersma	 	 	 	 	 143

Inhoud

      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT126    



HOOFDSTUK 8 | DE EXIT  127    

8.1  Definitie
Ben je als investeerder een tijdje betrokken geweest en maakt het bedrijf winst, dan 
komt er een moment om je als investeerder terug te trekken: de exit.

Een losse definitie van de ‘exit’ zou kunnen zijn: het overdragen van (een gedeelte van) 
een pakket aandelen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.
Gebruikelijke scenario’s zijn bijvoorbeeld:
1. De investeerder verkoopt zijn aandelen aan de ondernemer(s).
2. Ondernemer en investeerder verkopen allebei hun aandelen aan een derde partij. 
3. Het aandeel van de investeerder wordt gebruikt om een andere investeerder aan 

boord te krijgen.

Omdat je als investeerder uiteindelijk altijd 
op zoek bent naar optimaal rendement en 
een aandelentransactie niet altijd mogelijk 
is of gunstig uitpakt, zullen we in het kort nog 
enkele andere scenario’s bekijken om de exit 
aantrekkelijk te maken.

8.2  Waarom een exit?
Zoals met veel zaken in het leven, zit het hoogtepunt aan het einde en zo is het ook met 
je investeringsavontuur. Uiteraard vertellen we allemaal dat we graag ondernemers 
op weg helpen, het mooi vinden om de maatschappij te verrijken met nieuwe zinvolle 
producten en diensten en willen helpen werkgelegenheid te creëren.

Dat kan allemaal waar zijn, maar even als investeerders onder elkaar: aan het einde van 
de rit willen we toch ook een aantrekkelijk bedrag op onze rekening kunnen bijschrijven, 
anders is het hele avontuur voor ons niet geslaagd. Uiteraard gaat het daarbij niet alleen 
om het geld zelf. Een goede exit bewijst vooral ons messcherpe inzicht in kansrijke 
businessideeën.

8.3  Wanneer komt de exit op de agenda?
Hoe komt een exit tot stand en wie neemt hierin meestal het initiatief? In sommige 
gevallen is het de ondernemer, soms de investeerder. En soms komt de impuls van 
buitenaf. 
Een goede investeerder houdt altijd de mogelijkheden in de gaten en evalueert continu 
wat de mogelijkheden zijn. Enkele scenario’s die vaak voorkomen:

1. Je onderneming vormt een aantrekkelijk doelwit voor een volledige overname. Door 
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goed management en goede timing is er een marktpositie gecreëerd die van grote 
toegevoegde waarde kan zijn voor andere ondernemingen. Misschien ben je al op 
de radar van de juiste partijen verschenen, maar misschien ook niet. In het laatste 
geval is het een kwestie van zelf de markt op gaan.

2. Je wilt tijdig cashen: op basis van het groeipatroon en de toekomstverwachting 
van de onderneming en van externe marktontwikkelingen is het soms duidelijk 
dat er waarde is opgebouwd en er geen grote extra waardeontwikkeling meer gaat 
plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de levenscyclus van een 
product of een veranderend concurrentielandschap. De ondernemer zelf hoeft zijn 
beslissingen hier niet altijd van af te laten hangen en zal vaak doorgaan met zijn 
of haar kindje, ook zonder de spectaculaire groeiperspectieven. Het is voor jou als 
investeerder daarom goed om het optimale moment in de gaten te houden zodat er 
voor de aandelen nog een koper te vinden is die bereid is een goede prijs te betalen.

3. De samenwerking verloopt niet zoals gewenst. Helaas is dit geen zeldzaamheid. 
Verschillende personen hebben uiteenlopende visies. Zeker naarmate de belangen 
groter worden, kunnen onderlinge spanningen stijgen. Daarbij zijn de belangen 
van de investeerder(s) soms niet volledig in lijn met die van de ondernemer en/
of het bestuur van de onderneming. Het is hoe dan ook nooit in het belang van 
een onderneming dat het bestuur en andere stakeholders rollend over straat gaan. 
In zo’n geval kan het verstandig zijn om in goed overleg een oplossing te zoeken, 
waarbij een investeerder zich terugtrekt uit de onderneming en plaatsmaakt voor 
een opvolger.

4. De aandelen worden beschikbaar gemaakt voor verdere financiering. De 
betrokkenheid van een informal zit veelal in de pre-seed-, seed- of start-upfase 
van een onderneming. Naarmate de onderneming volwassener wordt, is voor de 
volgende groeifases, early stage dan wel expansie, soms aanzienlijk meer kapitaal 
nodig. In zo’n geval kan de investeerder ervoor kiezen om plaats te maken voor 
een grotere investeerder of participatiemaatschappij of een belang te houden en/
of een deel van de aandelen te gebruiken om een grotere investeerder te laten 
participeren. Overlap met het tweede punt hierboven is zeer goed mogelijk.

5. De ondernemer wil meer zeggenschap en/of meer winst. Bij de start van een bedrijf 
is je aanwezigheid als investeerder vaak noodzakelijk – als het een beetje meezit 
zelfs gewenst. Je draagt bij met advies, met je netwerk en je stort nog een keertje bij 
als het even tegenzit met de cashflow. Maar na enige tijd word je toch langzaamaan 
‘die gast die weinig tot niets doet maar wel een belangrijk deel van de winst in zijn 
zak steekt’. Dit is vrijwel onvermijdelijk en niet per se een slechte zaak. Als de 
ondernemer het initiatief neemt om hier iets aan te doen, heb je een interessant 
gespreksonderwerp.
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8.4  Wie initieert?
Zoals in voorgaande voorbeelden wordt uitgelegd is het afhankelijk van de situatie wie 
het initiatief neemt om over een exit te beginnen. In sommige gevallen ben je dat dus 
zelf, in andere gevallen is het de ondernemer of zelfs een partij van buitenaf.

Zoals iedere beetje sluwe vos begrijpt, is het voor je onderhandelingspositie altijd 
gunstig als de andere partij het onderwerp als eerste aansnijdt. Of je ook de tijd hebt 
om daarop te wachten, is nog maar de vraag. Je kunt je voorstellen dat er ook ‘eieren 
voor je geld’-situaties bestaan, waarin het belangrijker is dat je tijdig een exit realiseert, 
dan dat je de opbrengst tot op de laatste cent optimaliseert.
Een heel mooie situatie ontstaat wanneer het exitmoment niet van binnenuit komt, 
maar juist van buitenaf, bijvoorbeeld in het geval van een overnamekandidaat die een 
bod wil uitbrengen. We komen later terug op de strategische en financiële overname.

8.5  Vormen van exit
Zoveel bedrijven, zoveel mogelijkheden. Wat zijn de meest voorkomende exitvormen? 
Ik geef de belangrijkste manieren weer. Er zijn talloze varianten maar ze komen vrijwel 
altijd neer op één van de onderstaande mogelijkheden of een combinatie daarvan.

Ondernemer of aandeelhouder neemt aandelen over
Het aandeel van de investeerder wordt overgenomen door de ondernemer, een andere 
aandeelhouder. Als de aandelen hoog gewaardeerd worden, kan het voor de ondernemer 
lastig zijn om de koopsom in één keer op tafel te leggen. De transactie kan dan voor een 
gedeelte gefinancierd worden met uitgestelde en/of gespreide betaling, via een buy-
outconstructie. 

Een specifieke situatie is managementbuy-out: hier is sprake van als het zittende 
management de aandelen in het bedrijf wil verwerven. Soms is contractueel al vastgelegd 
hoe, wanneer en door middel van welke waarderingsmethode de prijs van de aandelen 
wordt vastgesteld. Dit alles dient er uiteraard toe dat er over en weer duidelijkheid 
bestaat en onenigheid wordt voorkomen die een uiteindelijke deal blokkeert. In de 
praktijk is het volkomen koffiedik kijken waar het bedrijf over vijf tot zeven jaar van de 
start zal staan. Alle opties openhouden is daarom lang niet onverstandig.

Overname (of fusie) gehele onderneming
Hiervan is sprake als alle aandeelhouders hun aandelen verkopen aan een derde: een 
strategische partij, een particuliere koper of een beleggingsinstelling. Het bedrijf is 
gegroeid, neemt een waardevolle marktpositie in – dat horen we graag – en is daarom 
mogelijk interessant voor andere bedrijven. Bij een overname wordt (het grootste deel) 
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van de koopsom cash betaald, wat een plezierig einde is van je participatie. Bij een fusie 
worden twee bestaande spelers samengevoegd tot één grotere speler. Je ontvangt geen 
geld, maar aandelen in het grotere nieuwe bedrijf.

Strategische overname
In dit scenario is de koper een bedrijf dat om strategische redenen een overname wil doen. 
Denk bijvoorbeeld aan een complementair product, specifieke kennis of technologie 
(IP), toegang tot een bepaalde markt of aanzienlijke synergetische voordelen.
Zoals je zult begrijpen kan de waardering zeer aangenaam uitpakken omdat de 
strategische overname een sleutelelement kan vormen voor de overnemende partij. 
Bovendien hoeft de waardering niet gebaseerd te zijn op bestaande cashflow; de koper 
is namelijk lang niet altijd geïnteresseerd in de huidige financiële prestaties. Sterker 
nog: in sommige gevallen is het verkopende bedrijf een innovator maar niet in staat om 
de commerciële potentie om te zetten in omzet en winst. Misschien is er zelfs niet eens 
sprake van substantiële cashflow.

Financiële verkoop
Bij een financiële verkoop is de overnemende partij juist wel geïnteresseerd in de 
cashflow van de onderneming. Het bod is daar dan veelal ook op gebaseerd: een 
aantal keer EBIT. Dit levert niet dezelfde waardering op voor de aandelen als bij een 
strategische overname, maar zal in verhouding tot de inbreng bij de start nog altijd een 
mooi eindresultaat opleveren.

Onderneming koopt aandelen weer terug
Dit wordt ook wel ‘buy back’ genoemd, een situatie waarbij de onderneming zelf de 
aandelen van de investeerder weer terugkoopt. Dit wordt ook wel omgekeerde emissie 
genoemd. 
Omdat de transactie plaatsvindt tussen de onderneming en de investeerder, wordt ‘de 
markt’ buiten de onderneming niet benaderd. Voor de onderneming heeft dit in ieder 
geval als voordeel dat er geen informatie naar buiten lekt. 

Voor jou als investeerder is het voordeel dat de deal relatief eenvoudig is. Voor een zeer 
hoog rendement is een buy back niet de meest gunstige mogelijkheid.

Andere investeerder neemt aandeel over
En met ‘andere investeerder’ wordt meestal een grotere bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan 
venture-capitalbedrijven die zich richten op het verstrekken van groeikapitaal, meestal 
in de early-stage- of expansiefase, en in het algemeen veel hogere bedragen inbrengen 
dan informals. Voordeel voor jou is dat je contant geld ontvangt. Het bedrijf moet wel 
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in een fase zitten met een duidelijke waarde en veel groeipotentie. Exits aan venture-
capitalbedrijven gaat vaak wel ten koste van het rendement van de informal.

Als jij het schip wilt verlaten, zal daar meestal ook een reden voor zijn. Misschien zie 
je de toekomst anders en wil je liever je winst nemen. Misschien spelen persoonlijke 
redenen een rol, word je beschouwd als sta-in-de-weg of investeer je liever in een ander 
bedrijf met meer groeipotentie.

Een gedeeltelijke exit of inschikken als er nieuwe aandelen worden uitgegeven is een 
tussenoplossing waarbij je kunt meeprofiteren van een verwachte waardeontwikkeling 
door toetreding van de participatiemaatschappij.

Verwateren heeft alleen zin als je verwacht dat door toetreding van een nieuwe partij 
een veel groter potentieel wordt aangeboord.

Beursgang
Een scenario dat in Nederland minder vaak voorkomt, is dat de onderneming aandelen 
gaat aanbieden op de beurs, meestal kortweg aangeduid met ‘beursgang’ of in het 
Engels ‘initial public offering’ (IPO) genoemd.

Het voordeel voor jou is dat de vrije verhandelbaarheid zorgt voor een direct toegankelijke 
markt: je aandelen worden ‘liquide’. Ook is het mogelijk (met nadruk: mogelijk) om een 
goed tot zeer goed rendement te behalen.

Het jaarlijkse aantal beursgangen in Europa is echter beperkt. Zeker als virgin angel is 
de kans klein dat je met je eerste investering in dit scenario terechtkomt, aangezien het 
bedrijf een bedrag moet gaan ophalen in de orde van grootte van tientallen miljoenen. 
Mocht dat scenario zich echter wel voltrekken, neem dan direct contact met mij op; je 
hebt een uniek verhaal dat ik graag wil gebruiken, bijvoorbeeld in een volgend boek.

8.6  Andere manieren om rendement te innen
Achtergestelde lening
Een manier om risico te dempen door al eerder een deel van de inbreng terug te krijgen, 
is een constructie waarbij er weinig betaald wordt voor de aandelen zelf en een groter 
deel van het geld wordt gestort als achtergestelde lening tegen een niet al te ongunstige 
rente. 
Als het goed gaat, wordt na een tijdje de lening afgelost waardoor je exposure aanzienlijk 
verlaagd wordt. Omdat een groot deel van het risico al is afgedekt, heb je minder haast 
om je aandelen te verkopen.
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Je zou kunnen stellen dat dit niet echt rendement is, maar gewoon aflossing. Maar 
ook de achtergestelde lening is risicokapitaal. De waardegroei die ontstaat na het 
terugbetalen van de achtergestelde lening levert een veel hoger rendement op per 
aandeel; je faciliteert dus zelf een soort hefboomwerking.

Dividend
Hoewel de meeste investeerders graag meedoen aan het creëren van waarde loopt 
het soms niet zoals je had gewild. Het bedrijf kan winstgevend zijn, maar de groei kan 
stabiliseren en met een beetje pech is de markt ook nog eens niet sexy (meer). De kans 
dat je je aandelen aan de markt kunt verkopen is dan laag.
In dat geval biedt dividend in ieder geval de mogelijkheid om gaandeweg meer van de 
investering terug te zien. Als het een beetje meezit, gaat het uitbetalen van dividend de 
ondernemer dwarszitten, waardoor hij je uiteindelijk aanbiedt om je uit te kopen. En 
zoals gezegd biedt dit een goed perspectief voor onderhandeling!

8.7  Het proces
Hoe ziet het exitproces eruit?

Beslissing
In het grootste deel van de situaties vindt de beslissing in overleg plaats. Soms in goed 
overleg, soms ook niet. Er is vaak sprake van aanbiedingsplicht en dat verplicht je om 
eerst met de ondernemer te praten over een eventuele exit. 

Potentiële koper vinden en onderhandeling
Als de ondernemer de belangrijkste kandidaat is, dan is het vinden van een koper 
natuurlijk eenvoudig. Wordt ervoor gekozen om samen in de markt te gaan uitkijken 
naar een overnamekandidaat, dan kan dat een tijdrovende bezigheid zijn. Er wordt een 
strategische positionering gekozen en op basis daarvan een shortlist gemaakt van 
potentiële kopers, die vervolgens worden benaderd met de propositie.
Mocht er interesse zijn, dan vinden meestal meerdere gesprekken plaats. Afhankelijk 
van de aard en grootte van beide ondernemingen kan dat snel gaan maar ook maanden 
duren. Mocht de interesse concreet worden en er een bod worden uitgebracht dat je 
als verkopende partij wilt accepteren, dan wordt meestal een ‘letter of intent’ (LOI) 
opgesteld, een soort voorlopige koopovereenkomst.

Due diligence
Due diligence is het onderzoek dat een investeerder of koper na het tekenen van de 
LOI verricht om te controleren of de zaken zoals voorgesteld door de ondernemer ook 
overeenstemmen met de werkelijke situatie. De verkopende partij werkt hieraan mee 
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en mag geen feiten achterhouden, laat staan de boel bij elkaar liegen. 
Het boekenonderzoek kan een dagdeel maar ook een maand of zelfs maanden duren. 
Dit is alleen van belang op het moment dat een nieuwe partij aandelen wil kopen. De 
kans is groot dat hij eerst wil onderzoeken of er geen onregelmatigheden hebben 
plaatsgevonden en of ergens verborgen risico’s te vinden zijn. Ook marktonderzoek kan 
deel uitmaken van de due diligence. 

Contracten en overdracht
Aan het einde van het traject zijn alle benodigde contracten in orde gemaakt, en zijn de 
afspraken uit de letter of intent al dan niet bijgesteld aan de hand van de bevindingen uit 
het due-diligenceonderzoek. De overdracht van aandelen moet door een notaris worden 
bekrachtigd maar transacties vinden soms plaats per volmacht. De notaris zorgt ervoor 
dat de aandelen worden geleverd op het moment dat de betaling rond is. Voor jou is er 
meestal nauwelijks tot geen sprake van een overdrachtsperiode. Als er al sprake is van 
overdracht, dan is dat de zaak van de ondernemer.

8.8  Good exit, bad exit
Wanneer is er sprake van een goede en wanneer is er sprake van een slechte exit? Venture-
capitalmaatschappijen en andere meer institutionele aanbieders van risicodragend 
kapitaal stellen strikte en zeer hoge rendementseisen aan hun investeringen. Dat is 
niet vreemd: ze investeren het geld van anderen, de bedragen zijn hoger en ze hanteren 
een formelere manier van werken dan jij en ik.

Voor een informal gelden lossere normen. Je bent niet alleen op zoek naar rendement, 
maar ook naar plezier. Informal investors pinnen zich minder vast op harde 
rendementseisen. Als je een ‘leuke’ investeringsmogelijkheid met beperkt risico en een 
rendementsverwachting van bijvoorbeeld 10% of 15% op jaarbasis voor je krijgt, dan is 
de kans aanwezig dat je hierin toch wilt investeren, mede omdat je de ondernemer of 
het idee sympathiek vindt.

Wat je als ‘good exit’ en ‘bad exit’ moet beschouwen hangt daarom vooral van jezelf 
af. Ervaren informal investors als Hans Bertram zeggen dat ze op het moment dat ze 
het geld overmaken, dat direct als afgeschreven beschouwen. Dit geeft eigenlijk in een 
notendop aan hoe ze tegen de zaken aankijken: ze hopen door vroeg in te stappen een 
fantastisch rendement te halen (uitgedrukt in honderden, liefst duizenden procenten) 
maar beseffen tegelijkertijd dat het risico bijzonder groot is dat het niets wordt en 
stellen vanaf het begin hun verwachting daarop af. Toch doen we een bescheiden poging 
om er iets meer over te zeggen.
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8.9  Good exit
Minimumeis: je hebt geen geld verloren; 
100% van je inbreng komt terug. Kun je je 
investering zonder kleerscheuren afsluiten, 
dan ontkurk je geen fles champagne. Maar 
gezien het risico dat je als informal neemt, 
zijn er slechtere scenario’s denkbaar.

Wil je de lat iets hoger leggen, dan moet het 
rendement bij voorkeur de gespendeerde 
tijd compenseren – dit kan behoorlijk 
oplopen – en een basisrendement op 
gemiddelde beursbeleggingen overtreffen. 

Nogmaals: dit is geen wet van Meden en Perzen. Je zou daarvoor kunnen uitgaan van 
minimaal 10% tot 20% op jaarbasis.

Een uitstekende exit levert een rendement van 100% op jaarbasis. Alles tussen de 10 en 
100% per jaar is voor eigen interpretatie. Maar uiteindelijk hoeven de meeste informals 
niet te leven van hun investeringen en willen ze vooral leuke dingen beleven. Een exit 
waarbij het rendement niet erg hoog lag, maar waar een mooie ervaring en een schat 
aan anekdotes opgedaan zijn, zal door velen toch als goed worden gezien.

8.10  Bad exit
Een duidelijk geval van bad exit: je inleg komt niet terug. Bij een faillissement sta je als 
verstrekker van eigen vermogen in principe achteraan in de rij. Eigenlijk geldt dit voor 
alle scenario’s waarin je een deel van je geld verliest. 

Je kunt al op je klompen aanvoelen dat het verliezen van geld vaak gepaard gaat met 
een niet al te leuk avontuur. Het vaak te weinig gemaakte plezier zal in veel gevallen het 
verlies niet kunnen compenseren, dus daar hoef je het ook niet van te hebben.

8.11  Timing: wanneer wel (of wanneer niet)?
Zit je op hete kolen? Zie je (elders) kansen? Wat de reden ook is, timing is van groot 
belang. Wil je een optimalisatie van je rendement, dan zul je de volgende zaken continu 
in overweging moeten houden en je kansen moeten blijven taxeren, in volgorde van 
prioriteit:
 - Bod van buitenaf. Is er interesse van buitenaf; zijn er concreet kandidaten voor een 

overname die op de deur hebben geklopt? Hiervoor hoef je uiteraard niet erg scherp 
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te zijn, dat moment herken je gemakkelijk.
 - Wat is het groeipatroon van de onderneming? Lukt het de ondernemers om een 

solide strategie uit te stippelen om groei te realiseren en is er uitzicht op nog meer 
groei? Vanzelfsprekend is het niet verstandig om een exit net voor een geanticipeerde 
waardestijging te realiseren.

 - Moment. is de onderneming al in een groeifase aanbeland, is er substantiële omzet, 
winst? Zijn de grootste kinderziektes overwonnen? Is de onderneming ‘hot’; zijn er 
signalen dat alles de goede kant op rolt? Is er veel publiciteit rondom het onderwerp 
waar je je op richt? (bijvoorbeeld energie, financiële crisis). Ziet de markt je product 
op een bepaald moment als dé uitkomst voor een dan algemeen geldend probleem? 

 - Mogelijkheden om aandelen door ondernemer over te laten nemen. Zijn er signalen 
dat de ondernemer zichzelf rijker rekent dan jij verstandig acht? Ziet hij gouden 
bergen als hij jouw aandeel zou kunnen overnemen, terwijl je zelf de zaak een stuk 
conservatiever inschat? Zou je op basis daarvan een nette koopprijs kunnen krijgen?

 - Eieren voor je geld. Ruik je onraad – daar heb je als (ex-)ondernemer toch een neus 
voor ontwikkeld – dan is het misschien tijd om je investering veilig te stellen?

 - Als je er toch voor je plezier in zit. Staan er geweldige dingen te gebeuren? Of daalt 
de stemming en heb je de neiging om mails niet te openen en telefoontjes weg te 
drukken?

 - In de dynamische omgeving van een start-up kunnen veranderingen bijzonder snel 
gaan. Het is dus belangrijk om vanaf de start scherp te blijven op dit soort signalen.

8.12  De contracten
Welke documenten en waarom? Elke fase in het investeringstraject heeft haar eigen 
essentiële contracten. Uiteindelijk komen ze allemaal samen bij het eindpunt: de exit. 
Welke overeenkomsten ga je tegenkomen en waarom zijn ze van belang? 

Exitovereenkomst
Veruit het belangrijkste juridische document is – je raadt het al – de exitovereenkomst. 
De exitovereenkomst is eigenlijk een omgekeerde participatieovereenkomst. Hiermee 
ontbind je de verbintenis die je bent aangegaan in de participatieovereenkomst en 
tegelijkertijd wordt de verkoop bekrachtigd.
Extra belangrijk is in dit verband ook de considerans, kortom, wat wordt er overwogen 
of in aanmerking genomen? Mede om claims te voorkomen kunnen hierin alvast 
statements worden opgenomen die door ondertekening van het document door de 
andere partij(en) worden ‘erkend.’
Verder zijn van belang:
 - de koopsom: de bottomline waar we het voor hebben gedaan;
 - de wijze van betalen: hoe, wanneer en door wie wordt het bedrag betaald;
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 - uiteraard geheimhouding en non-concurrentiebeding, dat vanwege de gevoeligheid 
van de opgedane kennis over het bedrijf.

Statuten
Voor de meeste juridische bedrijfsvormen zijn statuten verplicht. In de statuten 
(of oprichtingsakte) van een onderneming zijn zaken terug te vinden over bestuur 
en algemene vergadering van aandeelhouders. De statuten spelen daarom al op 
het meest basale niveau een belangrijke rol. Dit is echter vrij summier en voorziet 
niet in allerlei speciale omstandigheden. Er wordt daarom vaak een uitgebreide 
aandeelhoudersovereenkomst gesloten om aanvullende of afwijkende afspraken te 
maken over de rechten en plichten van aandeelhouders jegens elkaar.

Aandeelhoudersovereenkomst
De aandeelhoudersovereenkomst is na de statuten het meest bepalende document voor 
de mogelijkheden die je hebt om je exit te kiezen. Uiteraard zijn elke letter en elke 
komma in het contract van belang. Maar er zijn enkele punten die in het kader van een 
exit iets meer je aandacht verdienen:
 - Drag along 

Dit is een afspraak tussen aandeelhouders; als de aandeelhoudersvergadering 
besluit de aandelen te verkopen, moeten alle aandeelhouders hun aandelen 
verkopen. Een mogelijke koper van een onderneming is soms alleen geïnteresseerd 
als hij echt een 100%-belang kan verwerven. Zonder een drag-alongregeling zou 
een kleine minderheidsaandeelhouder een grote deal kunnen blokkeren door 
zijn aandelen niet te verkopen. Voor investeerders die een meerderheidsbelang 
bezitten, kan dat uiteraard zeer ongunstig uitpakken. Het voordeel is soms ook dat 
een ondernemer de deal voor de investeerder(s) niet kan blokkeren.

 - Tag along
Tag along is belangrijk voor situaties waarin investeerders een minderheidsbelang 
hebben, iets wat vaak voorkomt. Als de ondernemer dan zijn aandelen aan een derde 
wil verkopen, dan hebben de overige aandeelhouders het recht om hun aandelen 
tegen dezelfde prijs en condities mee te verkopen.
Je kunt je voorstellen dat het een nachtmerrie zou zijn als een goede koper genoegen 
neemt met het meerderheidsbelang van de ondernemer en jouw aandelen verder 
niet nodig heeft.

 - Putoptie
Een minder vriendelijke manier van het kwijtraken van aandelen is het uitoefenen 
van een putoptie. Hiermee kan de andere partij simpelweg gedwongen worden om 
je aandelen te kopen. Het opnemen van een dergelijke optie wordt lang niet door 
iedereen als wenselijk voor een goede samenwerking gezien. Dit geldt zowel voor 
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investeerders als voor ondernemers.
 - Reciproque aanbiedingsclausule

De reciproque aanbiedingsclausule – ook wel Texas shootout genoemd – houdt 
in dat een aandeelhouder die een bod uitbrengt op de aandelen van een andere 
aandeelhouder, daarmee ook zijn eigen aandelen voor die prijs te koop aanbiedt. 
Mocht hij een onrealistisch laag bod doen, dan betekent dat automatisch dat zijn 
aandelen tegen die (te lage) prijs door een andere aandeelhouder mogen worden 
gekocht.

 - Doorstartregeling
Deze regeling is van belang bij faillissement. Als er in die situatie een doorstart 
komt, hebben de zittende aandeelhouders recht op een aandeel in de nieuwe 
onderneming.

 - Garanties en vrijwaringen
In geval van een verkoop van aandelen aan de ondernemer of een nieuwe 
investeerder worden garanties gevraagd over betalingen. Bij gehele verkoop wordt 
gestreefd naar totale vrijwaring, inclusief bestuurlijke verantwoordelijkheden – 
indien van toepassing uiteraard. 

8.13  De kooppartij
Wie moet er kopen, waarom? Zoals eerder aangegeven, losjes gesorteerd op volgorde 
van gangbaarheid:
 - de ondernemer of de onderneming;
 - een andere zittende aandeelhouder of investeerder;
 - een externe investeerder;
 - een externe onderneming;
 - beleggers.

Wie de koper is, is afhankelijk van wat voor type exit je voor ogen hebt. Het spreekt 
voor zich dat een ander type koper ook vraagt om een andere benadering. Heeft de 
onderneming meer kapitaal nodig voor verdere groei, dan wordt vaak gekozen voor het 
aantrekken van een grotere investeerder.
Het vinden van een koper blijkt voor veel informals in de praktijk vaak lastig, zo blijkt uit 
een onderzoek van BAN Nederland naar de meest genoemde struikelblokken.

Ondernemer
Als er een afspraak is die ten uitvoer wordt gebracht waardoor de ondernemer de 
aandelen (terug)koopt van jou, dan is het uiteraard volkomen helder wie je koper is. 
Vaak is er dan ook al een afspraak gemaakt over de waardering.



      HANDBOEK INFORMAL INVESTMENT138    

Andere aandeelhouder
Als de ondernemer niet bereid of verplicht is om je aandeel te kopen, dan zal vaak 
eerst worden gekeken of er een andere aandeelhouder is die interesse heeft. De 
onderhandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij je in de gaten moet 
houden dat er soms afspraken meespelen als een reciproque aanbiedingsclausule.

Externe koper
Als je als enige uit de onderneming wilt stappen en er binnen de onderneming geen 
koper te vinden is, dan zal je extern op zoek moeten gaan. Dat kan lastig zijn, afhankelijk 
van de onderneming. Het is zo dat de ondernemer vertrouwen moet hebben in een 
toetredende investeerder. Je zult dus meestal niet autonoom op zoek gaan naar een 
koper en andersom zal een toetredende aandeelhouder altijd de onderneming en de 
ondernemer goed willen leren kennen. 

De range van kopers is groot: van een informal die koopt uit emotie tot bedrijven die een 
strategisch belang willen nemen. Staat de onderneming er goed voor en is er duidelijk 
behoefte aan groeikapitaal, dan zijn de ‘usual suspects’ natuurlijk de verschillende 
participatiemaatschappijen. Als de hele onderneming te koop wordt aangeboden, dan 
wordt meestal gekeken naar een externe partij. Voor het vinden van een koper zijn er 
diverse dienstverleners die de propositie in hun netwerk kunnen uitzetten.

8.14  Waardering bedrijf
Wat een aandeel waard is, is meestal niet eenvoudig te zeggen. Waarde is een subjectief 
begrip. De uiteindelijke koopprijs is een ander verhaal. Vaak zul je wel proberen om op 
basis van een waardering tot een koopprijs voor je aandeel te komen. De verschillende 
methoden zijn in hoofdstuk 4 van dit boek uitvoerig aan bod gekomen. Houd echter 
in je achterhoofd dat zeker bij start-ups de ‘handjeklapfactor’ een grote rol speelt. Er 
vindt dan geen formele waardering plaats omdat er vaak sprake is van ‘wat de gek 
ervoor geeft’. Ziet een koper een rooskleurige toekomst voor de onderneming, dan 
zal hij bereid zijn om dieper in zijn buidel te tasten dan iemand die de status quo als 
doorslaggevend beschouwt. 

Toch is één ding belangrijk te onthouden: wat-de-gek-ervoor-geeft. Zeker bij een 
(strategische) overname is het voor de verkopende partij bijzonder moeilijk om in te 
schatten wat de waarde van de onderneming kan zijn voor het overnemende bedrijf. Dus 
wat de onderneming waard is, is grotendeel afhankelijk van context: wat doet het bedrijf, 
in wat voor situatie bevindt het zich en hoeveel is markttoegang of kostenbesparing/
synergievoordeel waard? 
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8.15  Wat is mijn aandeel eigenlijk waard?
In grote lijnen is uiteraard wel degelijk een bandbreedte bekend. Maar pas bij de exit 
weet je echt wat je aandelen waard zijn. Afgezien van het scenario van een gang naar 
de beurs zijn je aandelen vrijwel niet liquide. Daardoor is de gehele context van grote 
invloed op de waarde, of beter gezegd: op de koopprijs. Moet je om welke reden dan ook 
snel van je aandelen af, dan kun je een heel ongunstige prijs krijgen voor een deelneming 
die in potentie vele miljoenen waard is. Hoeveel geïnteresseerden zijn er? Is er voor 
de koper financiering mogelijk? Verkoop je alleen je minderheidsbelang of verkopen 
alle aandeelhouders? Is er überhaupt wel een koper? Al deze zaken zijn uiteindelijk 
bepalend voor de opbrengst.

8.16  Waar moet je op letten?
Begin bij de start!
Zoals gezegd is een goede investeerder continu alert op de gezondheid van het 
bedrijf, het momentum en alle verschillende exitmogelijkheden. Door onverwachte 
omstandigheden kan er misschien al in een heel vroeg stadium sprake zijn van een 
kans op een exit. Hoe sta je er dan in? Kun je snel beslissen en wat is de rol van de 
ondernemer in deze beslissing?

Verder moeten de contracten al vanaf de participatieovereenkomst goed ingevuld zijn 
met het oog op jouw exit. Deze overeenkomst(en) bevatten veel bepalingen die daar 
betrekking op hebben. Het is bijvoorbeeld van groot belang om niet geblokkeerd te 
worden als je wilt verkopen.

Naast deze praktische punten van aandacht is verder het waarborgen van een positieve 
waardeontwikkeling van belang. Je kunt de ondernemer helpen door af en toe mee 
te denken over beslissingen. Daarbij kan er een spanningsveld ontstaan tussen de 
kortetermijnwinst en langeretermijnwaardeontwikkeling. Deze beslissingen kunnen al 
heel vroeg in het opstartproces plaatsvinden.

Struikelblokken
Investeerders ondervinden met grote regelmaat problemen bij het realiseren van een 
exit. BAN Nederland geeft aan wat de grootste struikelblokken zijn: 
1. Het bedrijf heeft zich nog niet genoeg ontwikkeld.
2. Het is te vroeg en/of het risico is nog te hoog. Daardoor zal de animo om aandelen 

over te nemen als vanzelfsprekend niet erg hoog zijn.
3. Het blijkt lastig te zijn om kopers voor de aandelen te vinden. Niet verbazingwekkend 

dat dit een van de grootste problemen is. Je kunt je hierop voorbereiden door je 
potentiële koper vanaf de start mee te nemen als stakeholder. Hierdoor voorkom 
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je dat er beslissingen worden genomen die strijdig zijn met de verkoopbaarheid 
van je aandeel of het hele bedrijf. Een praktische manier om dit te doen is elke 
jaarvergadering een concrete lijst potentiële kopers opsommen, inclusief motivatie 
waarom het voor hen interessant kan zijn. Ook is het verstandig om al vroeg contact 
te leggen met mogelijke kopers; dit kan ook een andere relatie zijn dan koper-
verkoper, bijvoorbeeld partnerschip, toeleverancier of afnemer. Dat zorgt voor 
vertrouwen en wederzijds contact.

4. De financiële afhandeling is complex. In geval van twijfel is het verstandig om hierbij 
een adviseur te betrekken die bekend is met alle ins en outs. Als je ergens een klein 
gat laat vallen, kan dat grote consequenties hebben voor waar je het al die jaren 
voor hebt gedaan: een goede exit.

5. Lastig om zonder verlies uit te stappen. Hier valt misschien weinig meer over te 
zeggen dan: wees zeer selectief, houd continu een vinger aan de pols en wees bereid 
om bij te sturen. Een magische formule om zonder risico altijd een winstgevende 
exit te realiseren zou ‘de holy grail’ zijn. Helaas beschikken wij nog niet over deze 
formule. Wij houden ons uiteraard aanbevolen mocht je hiervoor goede suggesties 
hebben. 

Advies
De doorgewinterde informal draait zijn hand niet om voor een exit. Ben je echter niet 
zo ervaren, ontbreekt het aan tijd of mis je het netwerk, huur dan zeker een adviseur of 
intermediair in, bijvoorbeeld voor het vinden van een opvolger-investeerder. 

Waarom extern advies?
 - Routine: specialisten doen dagelijks dit werk.
 - Ontlasten: zij nemen tijdrovende taken over.
 - Een intermediair is neutraal en heeft het juiste netwerk.
 - Ze kennen de valkuilen, jij in het begin nog niet.

Het is voor de eerste exit (of eerste paar exits) dus beslist aan te raden om een specialist 
in te schakelen, bijvoorbeeld voor het juridische deel of voor het verkooptraject. Al vrij 
snel daarna zul je zelf de touwtjes in handen willen nemen, vanwege de lagere kosten 
en vooral vanwege het feit dat je zelf routine ontwikkelt en de valkuilen zelf wel kunt 
omzeilen.

Een schone zaak
We streven altijd naar het zo snel mogelijk elimineren van grote risico’s zonder veel aan 
upside potential te verliezen. In werkelijkheid kost het opstarten van een onderneming 
zoals bekend jaren en het doorgroeien naar een uitzonderlijk goede propositie ook. 
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Geduld is dus een schone zaak. 
Er zijn veel verhalen bekend van (startende) informals die na enkele jaren steeds minder 
enthousiast werden van hun investering en daardoor steeds minder frequent contact 
hadden met de ondernemer. Om er vervolgens achter te komen dat het bedrijf opeens 
zijn draai heeft gevonden en prima presteert. 
Er zijn weinig investeerders die niet weten dat de ontwikkeling van een bedrijf tijd kost. 
Begrip voor de leercurve van ondernemers is voor sommige angels wat lastiger: zij 
kennen het klappen van de zweep maar moeten accepteren dat de ondernemer soms 
nog veel moet leren en zelden de meest efficiënte weg kiest.

In de regel was de tijd tussen investering en exit voorheen gemiddeld vijf tot zeven 
jaar. Met de komst van veel ICT- en softwaregerelateerde start-ups is dit iets korter 
geworden maar ook daar bedraagt te tijdshorizon nog steeds drie tot vijf jaar. Wees dus 
niet bezorgd als er na een jaar nog steeds geen overnamebod is gekomen.

Specifieke aandachtspunten bij volledige fusie of overname
Als je samen met de ondernemer zelf actief op zoek gaat naar een overnamekandidaat, 
houd dan een aantal zaken extra in de gaten houden:
 - Misbaar worden. Een onderneming die helemaal afhankelijk is van de ‘voorman’, 

vormt een groot risico en is dus voor niemand een aantrekkelijk overnameobject. 
Als een volledige verkoop het doel is, zorg er dan voor dat de ondernemer misbaar 
wordt. Taken moeten overdraagbaar (of overgedragen) zijn en kennis moet niet 
alleen in het hoofd zitten van de ondernemer.

 - Probeer meerdere (indicatieve) biedingen te krijgen. Als er veel interesse is, kan 
er hoog onderhandeld worden. Op het moment dat er ingegaan wordt op een 
indicatieve bieding van een van de geïnteresseerden, ontstaat meestal exclusiviteit 
voor één partij, waardoor de onderhandeling over een kleine bandbreedte gaat.

 - Het ‘synchroniseren’ van biedingen door geïnteresseerden is een zeer belangrijk 
element. Hier en daar moet er wat vertraagd of juist versneld worden, aangezien 
optimalisatie van biedingen sterk afhankelijk is van hoeveel belangstellenden er 
zijn.

Kort overzicht mogelijk proces van exit
 - Bepaal de vorm van exit: zelf of samen.
 - Bepaal het type kopers bij exit: 

• economische koper – wil zo weinig mogelijk betalen;
• strategische koper; 
• emotionele koper – bereid de beste prijs te betalen.

 - Stel (jaarlijks opnieuw) een lijst met potentiële kopers op, inclusief motivatie 
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waarom het voor hen interessant kan zijn. 
 - Maak het bedrijf ‘schoon’; zorg ervoor dat alles zowel financieel als op de werkvloer 

netjes op orde is.
• Maak het bedrijf overdraagbaar door goede documentatie.
• Maak het bedrijf toegankelijk door universele en ‘industry standard’-oplossingen 

te hanteren.
 - Zorg voor een algemeen bericht naar de lijst met potentiële kopers.
 - Spreek af met geinteresseerden.

• Geef een informatiemap waar je zichtbaar aandacht aan hebt besteed.
 - Bij succes komen er meerdere indicatieve biedingen.

• Is er veel interesse, dan heb je een sterke onderhandelingspositie. 
 - Er komt een fase van onderhandelen en exclusiviteit.
 - Serieuze bieders doen due diligence. Nodig ze uit en zorg ervoor dat ze zich welkom 

voelen.
 - Een alternatief hiervoor is toegang geven tot een overzichtelijke onlinedatabase.

• Een voordeel is dat je serieuze bieders beperkte tijd kunt laten inloggen, 
bijvoorbeeld maximaal twee weken.

• Je kunt online nauwkeurig volgen wat bieders precies doen, waar letten ze op, 
waar niet?

 - Er is een intentie om definitieve contracten op te stellen.
 - Er is in een positief geval een deal.
 - Er is een fase van overdracht.

Lees de bijsluiter!
Een exit heeft ook bijwerkingen. Houd rekening met euforie en trots, teleurstelling, 
verlatingsangst, hartkloppingen, een onbevredigd gevoel of gewoon blijdschap. Soms 
kaapt de ondernemer alle eer en lijken al die uren die je erin hebt gestopt niet te worden 
gewaardeerd. Dit alles kan eventueel resulteren in verlies aan eetlust, angst voor nieuwe 
investeringen of juist overmoed en zelfoverschatting. Dit kan van tijdelijke aard zijn. Bij 
gebrek aan gespecialiseerde adviseurs voor investerings- en exitslachtoffers is het fijn 
om af en toe ervaringen uit te wisselen met collega-investeerders. 

Houd vanaf het begin af aan rekening met alle zaken die in dit hoofdstuk worden 
genoemd, dan vergroot je de kans op een mooi verhaal van participatie tot exit.
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Marcel Broersma
Praten over een exit is nog altijd redelijk taboe. Vaak ontstaat er onrust zodra het 
onderwerp ter sprake komt. Bovendien zijn veel ondernemers niet bezig met hun 
toekomstige exit. Marcel Broersma vindt het een gemiste kans, maar wel begrijpelijk. 
‘Het is een dilemma. Je moet jezelf als ondernemer ‘misbaar’ maken voor je eigen 
bedrijf, terwijl je er tegelijkertijd je hele ziel en zaligheid in legt.’

Marcel Broersma is eigenaar en directeur van Peak Value. Peak Value helpt 
ambitieuze ondernemers hun groeidoelstellingen te realiseren door hen bij te 
staan met expertise, managementcapaciteiten en investeringen. Voorheen richtte 
Broersma Flex Group op. Die onderneming groeide binnen een aantal jaren uit naar 
een bedrijf met zo’n vijfhonderd man, en na jaren hard werk volgde een financieel 
zeer succesvolle exit.

Al tijdens zijn studie deed Broersma de nodige praktijkervaring op bij Randstad. Daar 
ontdekte hij dat de boeken lang niet het hele plaatje vertelden. Eind 1997 wilde Broersma 
voor zichzelf beginnen. Hij verdiende zijn startkapitaal bij Randstad en begon op 1 
januari 1998 met een compagnon en zijn secretaresse het detacheringsbureau Flex. 
Na een fusie met DPA en daaropvolgende gedroomde beursnotering vond Broersma 
zich terug in de raad van bestuur van DPA Flex. Het was een positie waar Broersma niet 
gelukkig van werd. Niet veel later verkocht hij, met pijn in het hart, zijn aandelen.

Broersma nam een sabbatical van een jaar, maar kwam daar, tevens op aandringen van 
zijn familie, na drie maanden op terug. Na succesvolle maar onbevredigende avonturen 
in de vastgoedwereld begon Broersma samen met studievriend Guido Mangert Peak 
Value. Met dat bedrijf investeert hij als informal in verschillende ondernemingen, waarbij 
de ondernemer steevast het belangrijkste onderdeel van het plaatje is. ‘Gedreven 
ondernemers met passie kunnen impact maken; daarom is het belangrijk om met de 
juiste mensen in zee te gaan.’

Peak Value organiseert af en toe bijeenkomsten over het onderwerp exit. Sommige 
ondernemers hangen liever niet aan de grote klok dat ze daar überhaupt zijn geweest, 
weet Broersma. Het plannen van een exit is desalniettemin een van de belangrijkste 
zaken waar je als ondernemer en als investeerder mee te maken hebt. 

‘Bij een exit gaat het net zo goed om de verpakking als om de inhoud. Hoe zorg je ervoor 
dat de strik om de verpakking de waarde van het geheel omhoog haalt? Als je zorgt voor 
transparantie, daarnaast de zaak ook eens bekijkt vanuit het perspectief van de koper 

Interview
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en ook nog aan de mensen in het bedrijf denkt, ben je een heel eind op weg.’
Wellicht nog belangrijker voor een succesvolle exit is de timing. Broersma spreekt 
van een ‘window of opportunity’. ‘Soms moet je in het proces kunnen vertragen om 
verschillende partijen te verzamelen en je waarde te verhogen. Maar op een gegeven 
moment is de tijd voor een overname rijp, en dan moet je zorgen dat je het juiste moment 
aangrijpt om zaken te doen. Vooral grote partijen hebben lange agenda’s, als je daar 
vanaf valt, kan een zeker lijkende deal ineens verdwenen zijn.’

‘Bij een exit gaat het net zo goed om de verpakking 
als om de inhoud.’

Tijdens zijn studie leerde Broersma dat negen van de tien overnames en acquisities 
mislukken. Dat heeft tal van oorzaken. Niet zelden zitten de ego’s en emoties van de 
betrokken partijen in de weg. Ondernemers en betrokken investeerders zitten met 
veel emotie aan de onderhandelingstafel, soms hebben ze het gevoel dat ze hun kindje 
verkopen. Volgens Broersma is een externe adviseur en onderhandelaar eigenlijk 
pure noodzaak. ‘Iemand die afstand neemt en op een zakelijke wijze jouw belangen 
vertegenwoordigt.’

Als investeerder maakte Broersma de andere kant van het verhaal ook een keer mee. 
Een ondernemer moest vertrekken bij zijn bedrijf, maar wilde niet. Op dat moment 
komt het aan op geduld en overtuigingskracht. Uiteindelijk is de ondernemer er toch 
uitgestapt, iets waar hij zelf nu bijzonder content mee is. Daarin ligt voor Broersma de 
reden verscholen om informeel te investeren. ‘Ik doe dit om ondernemers te kunnen 
helpen en om een impact te kunnen maken. Het is op z’n Rotterdams hard werken, 
maar altijd met een glimlach.’
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Eddy Megens
Eddy Megens werkte jarenlang bij grote bedrijven zoals de VDL Groep en Stork, totdat hij 
in 2008 het roer volledig omgooide. Hij ging in zijn eentje de start-up ColPac Collapsible 
Containers bestieren. Hij nam een bescheiden aandeel in de onderneming en maakt nu 
lange dagen om de onderneming tot een succes te maken.

Eddy Megens is een ingenieur met de nodige ervaring in de commerciële wereld. 
Die twee werelden combineert hij om ColPac uit te bouwen. ColPac maakt diverse 
relatief kleine inklapbare containers die de transport- en opslagkosten van veel 
bedrijven drastisch kunnen verminderen.

ColPac is tot stand gekomen dankzij investeringen van verschillende partijen. Het gaat 
om het regionale fonds Brainport Development, een fonds van VDL en de inleg van 
de twee oorspronkelijke bedenkers en oprichters van ColPac. Megens zelf heeft een 
bescheiden aandeel in de onderneming gekocht en is dus mede-eigenaar. Tijdens de 
onderhandelingen werd al snel duidelijk dat alle partijen wilden dat Megens aandelen 
nam. Megens: ‘Voor mij was het een mooie kans om me in te kopen. Nu zit ik er ook echt 
in als ondernemer. Dit is geen negen-tot-vijfbaan; ik ben er altijd mee bezig. Mocht alles 
goed gaan, dan neem ik bij een volgende mogelijkheid misschien nog meer aandelen.’

Brainport Development heeft een duidelijke doelstelling, namelijk de werkgelegenheid 
in de regio Eindhoven bevorderen. De organisatie is overigens de drijvende kracht achter 
het uitroepen van Eindhoven als ‘slimste regio ter wereld’. VDL heeft een fonds in het 
leven geroepen om start-ups te helpen groeien. De VDL (Van der Leegte) Groep was 
bijna zestig jaar geleden de start-up van Pieter van der Leegte senior. Zijn zoon Wim, 
de huidige grote baas bij VDL, liet het bedrijf groeien naar een omzet van meer dan een 
miljard. Uit de geschiedenis van het bedrijf vloeit de belangstelling voor het helpen van 
startende ondernemers voort.

Naast deze twee fondsen zitten er drie particulieren in ColPac: de twee oprichters van 
het bedrijf en Megens zelf. De twee oprichters zijn nog altijd bijzonder geïnteresseerd 
in ColPac, maar laten de dagelijkse gang van zaken over aan Megens. Daarom moet 
deze ondernemer om de zoveel tijd aan verschillende aandeelhouders rapporteren. Hij 
ontwikkelt zo in razend tempo ervaring met verschillende typen investeerders. 

Blik van een ondernemer
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Megens lijkt bijzonder gelukkig in de zakelijke relaties die hij met de investeerders 
heeft. Geen van de investeerders bemoeit zich met de dagelijkse gang van zaken, en 
dat garandeert een bepaalde noodzakelijke mate van rust en vrijheid die Megens nodig 
heeft om te ondernemen. Megens: ‘Tegelijkertijd hou ik de investeerders wel op de 
hoogte. Ik zorg ervoor dat de boeken altijd kloppen en dat er altijd transparantie is. 
Die openheid is een van de belangrijkste zaken voor elke ondernemer die een goede 
verstandhouding wil met zijn investeerders. Dat geldt misschien des te meer wanneer 
het gaat om informele investeerders die er met hun eigen geld in zitten.’

‘Die openheid is een van de belangrijkste zaken 
voor elke ondernemer die een goede verstandhouding 

wil met zijn investeerders.’

Het meeste voordeel haalt Megens uit het netwerk en het enthousiasme van de 
investeerders. Op dit moment is Megens na een behoorlijke maar zeer gedegen periode 
van onderzoek en ontwikkeling vol aan het inzetten op de verkoop. ‘Deze periode is net 
een achtbaan. Het ene moment haal je een vette order binnen en zit je op rozen. Een 
dag later kun je ineens een grote afhaker hebben en ben je in mineur. Daardoor leer je 
wat doorzetten is. Als ondernemer moet je geloven in je eigen producten, maar vooral 
ook naar buiten blijven kijken.’ 
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Je bent aangekomen bij het nawoord. Misschien heb je de makkelijke route genomen en 
de ingewikkelde  stukken overgeslagen, misschien heb je elke letter gelezen. Hopelijk 
is het gelukt om een aantal van de wetten, geschreven of ongeschreven, die de wereld 
van informal investment omschrijven, te leren en beter te begrijpen. Het plezier dat 
informals beleven tijdens het investeren , als je het goed doet, is toch wel de ‘X-factor’ 
van informal investment. Het plezier is de reden dat goede informals de ene na de andere 
investering doen. Als het ons gelukt is om je te enthousiasmeren om toe te treden tot 
of te blijven in de uitdagende wereld van het informele investeren willen we je nog wel 
waarschuwen: beschouw dit boek niet als een kookboek met geheide succesrecepten. 
Elke investering is uniek, net als ieder mens en ieder rendement. Luister naar je zesde 
zintuig, het heeft wat te melden. Vertrouw jezelf en durf die stappen vooruit te zetten. 
For you the game has just begun!

Nawoord
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ABN AMRO Informal Investment Services
www.informalinvestment.nl
Oprichtingsjaar 1999
Aangesloten informals 350

Informal Investment Services is de matchingservice van 
ABN AMRO op het gebied van vraag naar, en aanbod van,  
risicokapitaal en coaching. Wij brengen ondernemers graag 
in contact met ons omvangrijke netwerk van investeerders. 
Dit zijn succesvolle (ex-)ondernemers of topbestuurders 
die ondernemingen kunnen bijstaan met: kapitaal, kennis,  
ervaring en contacten. Wij bieden twee diensten: Informal Investment 
Match, voor risicokapitaal en een coachende inbreng, en CoachMatch 
voor alleen een coachende inbreng.

Voorkeuren 
Alle financieringsfasen welkom
Alle sectoren welkom
Participatiebedrag: € 100.000 - € 3.000.000

INDEX	NETWERKEN  151    



TIIN Capital B.V.
www.tiincaptal.nl
Oprichtingsjaar 1998
Aangesloten informals 600

TIIN Capital (The Informal Investor Network) investeert en ondersteunt 
ondernemers; naast geld is begeleiding en ondersteuning nodig om te 
komen tot een succesvolle participatie. 

TIIN Capital investeert via drie fondsen: Buyout & Growth 
Fund, TechFund en TIIN TechFund 2. Naar verwachting 
zullen daar in de nabije toekomst twee fondsen aan worden  
toegevoegd. Medio 2011 heeft TIIN Capital als fondsmanager 
35 miljoen euro onder beheer en maakt gebruik van een  
netwerk van bijna 600 informal investors. Hierbij is ondernemerschap, 
kennis van de markt & technologie (uit het netwerk) en kapitaal van 
grote toegevoegde waarde voor de participaties. Als ondernemende 
investeerder geeft TIIN Capital versnelling aan technologiebedrijven met 
actieve groei en buy & build-strategieën. Het fondsmanagement heeft 
gezamenlijk meer dan 100 jaar ondernemers- en investeringservaring. 
In de laatste zeven jaar zijn in totaal ruim 50 participaties  
gerealiseerd.

Voorkeuren
Financieringsfasen: groei, MBI, MBO  
(management buy-in & - out)
Sectoren: technologie, maakindustrie, medische technologie en ICT in 
de breedste zin van het woord.
Participatiebedrag: € 300.000 - € 2.000.000
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De Investeerdersclub
www.deinvesteerdersclub.nl
Oprichtingsjaar 2009
Aantal aangesloten informals 45

“Het meest informele informalsnetwerk van Nederland.” Investeren 
gaat volgens ons over vertrouwen en fun. Dit lukt het beste in een 
informele setting,waar investeerders elkaar kennen. Plezier en deals 
gaan volgens ons hand in hand. Onze club bestaat uit actieve informals 
met uiteenlopende interesses, kennis en expertise. Onderling delen we 
deze ervaring en leads. De club wordt gerund voor en door investeerders. 
Ondernemers nodigen we graag uit voor een kop koffie of 
thee. Tijdens onze Coffee, Tea and Investment-sessies bieden 
we de mogelijkheid om kennis te maken met elkaar, met 
ons en informal investment in het algemeen. Voor kansrijke 
ondernemers en (startende) investeerders organiseren we ook  
trainingen. Uiteindelijk matchen we slechts de beste proposities 
aan onze actieve investeerders. Wij zijn een groeiende club met een 
breed netwerk. We werken onder meer samen met universiteiten, 
incubators en ontwikkelingsorganisaties als het gaat om het opzetten 
van nieuwe cirkels en het organiseren van grote activiteiten. Bij De 
Investeerdersclub vind je eerlijke feedback, informele bijeenkomsten, 
actieve investeerders in kleinschalige cirkels en een breed netwerk.

Voorkeuren
Financieringsfasen: seed, start en groei
Sectoren: ICT, innovatie, sociaal, duurzaam, productie en dienstverlening
Participatiebedrag: € 50.000 - € 500.000
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Informal Capital Network B.V.
www.informalcapital.net
Oprichtingsjaar 2003
Aangesloten informals 400

Informal Capital Network (ICN) selecteert investeringsmogelijkheden 
voor de bij haar aangesloten informal investors. ICN investeert zelf 
altijd mee. De expertise ligt vooral in het begeleiden van snelgroeiende 
bedrijven en bedrijven in een turnaround. Bij groei-investeringen 
accepteert ICN ook een minderheidsbelang. Eén van de selectiecriteria 
is daarbij een sterk management, terwijl bij turnaround-investeringen 
altijd het management door ICN bijgestaan en wordt versterkt.

Voorkeuren 
Financieringsfasen: groei, MBO, turnaround
Sector(en): productie, groothandel, ICT, dienstverlening
Participatiebedrag: tot € 1.000.000
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BiD Network
www.bidnetwork.org
Oprichtingsjaar 2005
Aangesloten informals 115

Netwerk voor ondernemers die zakendoen in ontwikkelings-
landen en een bedrijf willen opstarten of uitbreiden.
Bij BiD Network kunnen zij terecht voor: businessplan- 
formats, persoonlijke feedback op hun plan, gratis coaching en 
uiteindelijk toegang tot ons netwerk van investeerders.

Voorkeuren
Alle financieringsfasen welkom
Alle sectoren welkom
Participatiebedrag: € 10.000 - € 1.000.000
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Flevolands Informal Investors Netwerk (FLIIN)
www.omfl.nl
Oprichtingsjaar 2007
Aangesloten informals ca. 60

Netwerk van informal investors opererend onder regie van de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV (OMFL). De OMFL matcht haar 
informals met innovatieve bedrijven die risicokapitaal nodig hebben 
voor hun (door)start in Flevoland. De informals, die zijn aangesloten 
bij het FLIIN, hebben vooral belangstelling voor productiebedrijven. 
Denk bijvoorbeeld aan life sciences, nieuwe materialen, ICT-niches en 
nieuwe media. Ondernemers, actief in horeca, landbouw en detail-/
groothandel hoeven zich niet bij de OMFL te melden. Voor de OMFL is 
de factor werkgelegenheid een belangrijk aspect bij de beoordeling of 
een ondernemingsplan voor pitchen in aanmerking komt. Cruciaal is 
echter, dat een plan voldoende is uitgekristalliseerd.

Voorkeuren
Financieringsfasen: groei is primair, daarna start
Sectoren: productiebedrijven in life sciences, nieuwe materialen, ICT-
niches en nieuwe media.
Participatiebedrag: € 50.000 - € 500.000
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Meesters van de Toekomst
www.meestersvandetoekomst.nl 
Oprichtingsjaar 1996
Aangesloten informals 230

Meesters van de Toekomst is het business angels-netwerk van 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland, kortweg Oost NV. 
Doelstelling is het realiseren van maximale toegankelijkheid 
van privaat risicokapitaal voor kansrijke bedrijven in de 
provincies Gelderland en Overijssel. Hiervoor worden regelmatig 
matchingsbijeenkomsten georganiseerd. Trainingen en workshops 
worden aangeboden aan ondernemers en novice business angels 
om beter geëquipeerd de risicokapitaalmarkt te kunnen betreden. 
Meesters van de Toekomst is een onafhankelijk netwerk en heeft 
een goede samenwerking met participatiemaatschappijen en overige 
financieringsinstellingen. Hierdoor bestaan goede mogelijkheden 
voor aanvullende financiering. Meesters van de Toekomst is 
partner in de valorisatieprogramma’s van Universiteit Twente  
(Kennispark Twente), Radboud Universiteit (HealthValley) en 
Wageningen Universiteit UR (Start Life Arena).

Voorkeuren
Financieringsfasen: start- en groeifase
Sectoren: agro food, life sciences, medische technologie, hightech- en 
maakindustrie
Participatiebedrag: € 50.000 - € 1.000.000
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MIND HUNTER Corporate Finance & Capital Search
www.mindhunter.com
Oprichtingsjaar 2006
Aangesloten informals: MH contactenbase van 
duizenden kapitaalverstrekkers

Wij zijn er voor ondernemers en kapitaalverstrekkers (business angels, 
management buy-in, family offices, venture capital en andere partijen), 
die voor het zoeken èn invullen van een financieringsbehoefte bewust 
kiezen voor samenwerking met ons. Samen creëren we de juiste match: 
nationaal, in de Benelux en internationaal.

MIND HUNTER Corporate Finance & Capital Search ontvangt jaarlijks 
1.500 financieringsaanvragen en heeft altijd minstens 50-60 actuele 
projecten. De ervaring leert dat we 90 procent van onze projecten 
gefinancierd krijgen. MIND HUNTER Participations is het venture 
capitalfonds die bij voorkeur als co-investeerder optreedt.

Voorkeuren
Alle financieringsfasen welkom
Alle sectoren welkom
Participatiebedrag: vanaf € 100.000
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Women Professionals Group
www.womenprofessionalsgroup.com
Oprichtingsjaar 2010

Women Professionals Group richt zich op vrouwelijke ondernemers, 
bestuurders en commissarissen en vrouwelijke investeerders. Women 
Professionals Group ondersteunt deze vrouwen door middel van 
advies, kennis en opleiding. Wij verbinden (vrouwelijke) investeerders 
met vrouwelijke ondernemers. Women Professionals Group biedt via 
haar LinkedIn-group tevens een discussieplatform aan vrouwelijke 
ondernemers.

Wij ondersteunen vrouwen bij het realiseren van hun financierings-
behoefte op een verantwoorde wijze door middel van:

1. Advisering ondernemingsplannen, investeringsaanvragen, MBI- en 
MBO-vraagstukken, verkoop en liquidatie van ondernemingen

2. Advisering groeistrategie en bedrijfsvoering 
3. Workshops over: leiderschap, financieringsmogelijkheden en het 

beoordelen van investeringen, het schrijven van businessplannen 
en de presentatie ervan.

4. Mentoring, coaching en sparring voor zowel ondernemers als 
investeerders

5. Sociaal maatschappelijke informatie voor vrouwen in achterstands-
posities die willen ondernemen.

Voorkeuren
Financieringsfasen: start, groei, MBI, MBO
Alle sectoren welkom
Participatiebedrag: € 25.000 - € 300.000
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Money Meets Ideas
www.moneymeetsideas.nl
Oprichtingsjaar 2002

Money Meets Ideas is een informal investing platform waar 
particuliere investeerders en ondernemers hun ambities op 
het gebied van investeren en ondernemen kunnen invullen. Op 
kleinschalige bijeenkomsten komen kapitaalvraag en -aanbod 
bij elkaar. U kunt als informal investor risicodragend kapitaal, 
kennis en expertise ter beschikking stellen aan ondernemers.  
U bent dan nauw betrokken bij de ondernemer en zijn bedrijf. En u biedt 
jonge expanderende ondernemingen de mogelijkheid om te groeien. Op 
Money Meets Ideas maakt u kennis met gedreven ondernemers en hun 
hoogwaardigere plannen.

Als het eigen vermogen of een bancaire financiering tekort schiet, kan 
een informal investor in veel gevallen een oplossing bieden. Of het nu 
voor productontwikkeling of marktintroductie is of om de groei van uw 
onderneming bij te benen. Bovendien kunt u een beroep doen op de 
kennis, ervaring en het netwerk van de informal investor. Op Money 
Meets Ideas ontmoet u enthousiaste informal investors met oog voor 
succes en veel ondernemerservaring.

Voorkeuren
Financieringsfasen: elke fase, met focus op start en groei
Sectoren: diverse; van cleantech, IT, maakindustrie, healthcare tot 
franchise
Participatiebedrag: € 100.000 - € 1.500.000
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NextStage
www.nextstage.nl
Oprichtingsjaar 2004
Aangesloten informals 100+

Stichting NextStage is een open netwerkorganisatie voor en door: 
innovatieve ondernemers, investeerders en experts. NextStage 
organiseert:

• Investormatchbijeenkomsten (presentatie van bedrijven aan 
informals en fondsen)

• Netwerkevents met interessante sprekers en elevator pitches
• Voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en trainingen
• Reizen naar Silicon Valley

Het platform wordt gesponsord door bedrijven, investeerders en 
kennisinstellingen. Deze partners ondersteunen door hun persoonlijke 
inzet en/of door het leveren van een financiële bijdrage. Alle partners 
hebben expertise van innovatieve (groei)bedrijven.

Voorkeuren
Financieringsfasen: seed, start en groei
Sectoren: innovatief (in de brede zin), waarvan het overgrote deel ICT 
(software, apps, games, mobiel/telecom, etc.) maar ook greentech en 
innovatieve maakindustrie
Participatiebedrag: € 50.000 - € 1.000.000
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Investormatch.nl
www.investormatch.nl
Oprichtingsjaar 2010
Aangesloten informals 500+

Investormatch is het grootste multimediale platform voor durfkapitaal in 
Nederland. Wij bieden ondernemers die op zoek zijn naar risicodragend 
vermogen direct toegang tot ruim 500+ investeerders. Anderzijds 
bieden we onze investeerders een aanbod van tientallen interessante 
proposities en investeringsprojecten. 
Investormatch bestaat uit een website, een wekelijkse nieuwsbrief en 
brengt elk kwartaal een eigen magazine uit over groei, innovatie en 
durfkapitaal. Daarnaast organiseert Investormatch regelmatig events 
en matchtingsbijeenkomsten waar ondernemers en investeerders 
zichtzelf kunnen presenteren en elkaar ‘live’ kunnen ontmoeten.

Naast het gewone basislidmaatschap kunnen zowel ondernemers als 
investeerders kiezen voor een Pluspakket waarbij ook persoonlijke 
begeleiding, training, screening en uitnodiging voor kleinschalige 
matchingsbijeenkomsten is inbegrepen.

Voorkeuren
Financieringsfasen: start, groei & doorgroei
Sectoren: Cleantech, Media & technologie, ICT,  
Healthcare services
Participatiebedrag: € 50.000 – € 2.500.000
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Koenraads is ondernemer en investeerder. Hij studeerde cum laude 
af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft met zakenpartner 
Hendrik Halbe verschillende bedrijven opgericht. Het is begonnen bij 
Halbe&Koenraads Consultancy, een bedrijf waarmee kennisinstellingen 
in Nederland ondersteund worden bij het commercialiseren van kennis 
en het stimuleren van ondernemerschap. Tussendoor hebben ze 
samen geprobeerd de kosten van doneren in Nederland te verlagen 
met De Doneerkaart en recentelijk is daar een bedrijf in gezonde 
overwerkmaaltijden bijgekomen: Chef in a Box. Daarnaast heeft Erwin 
vanuit Halbe&Koenraads Ventures actief in verschillende markten 
geïnvesteerd en is hij lid van en nauw betrokken bij de InvesteerdersClub. 
Hij investeerde onder andere in een bedrijf in open traineeships en een 
bedrijf in e-learning. Zijn voorlaatste boek Internationalisation of SME’s: 
A Global Perspective dateert uit 2008; hij schreef dit na afronding van 
zijn studie Economie en is sindsdien het schrijven niet meer uit het oog 
verloren. 

@Koenraads 

nl.linkedin.com/in/erwinkoenraads

Over de auteur
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Co-auteurs

Dit boek is geschreven in samenwerking met ondernemers en investeerders. Zij maken 
informal investment dagelijks mee en hebben, voor uw kennis en leesplezier, hun 
kennis en ervaring op papier gezet. In willekeurige volgorde:

Robbert Gangadin 
Studeerde industrieel ontwerpen in Delft en richtte in 2003 met Jasper 
Gremmen de reiscommunity WaarBenJij.Nu op, waarvan hij in 2009 een 
meerderheidsbelang verkocht aan een investeerder. In 2010 startte 
Gangadin socialmedia-outsourcingbedrijf DailyDialogues, met een 
dochteronderneming in Paramaribo. Hiernaast was – en is – Gangadin als 
investeerder betrokken in verschillende internetstart-ups. 

@RobbertGangadin

nl.linkedin.com/in/robbertgangadin

Martijn Blom
Van huis uit sociaal geograaf uit Utrecht. Na zijn studie is hij bij JongeHonden 
snel besmet geraakt met het ondernemerschapsvirus. Samen met 
compagnon Gert van Veldhuisen bouwde hij die organisatie op tot het bedrijf 
dat het nu is. Met Gert richtte hij in 2007 Droomzaken bv op waarmee zij in 
kansrijke start-ups participeren. Over de jaren heeft Droomzaken in circa 
acht bedrijven geïnvesteerd; in vijf daarvan zijn ze nog actief. Samen met 
Keith Wallace richtten Blom en Veldhuisen in 2009 De Investeerdersclub 
op, een netwerk van investeerders die kennis, ervaring en proposities met 
elkaar delen. Op dit moment (2012) kent deze organisatie drie clubs met 
in totaal ruim vijftig investeerders die samen goed zijn voor zo’n tien deals 
per jaar.

@droomzaken en @deinvestclub
nl.linkedin.com/in/martijnblomdroomzaken

René van Leeuwen
René is een jonge freelance journalist met een kritische blik en scherpe 
pen. Onder zijn opdrachtgevers zijn verschillende universiteitsbladen en 
(zakelijke) websites. In 2012 maakt hij zijn master in de organisatiesociologie 
af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 
nl.linkedin.com/in/rene-van-leeuwen
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Keith Wallace
Keith is een Schot met passie voor Europa. Na zijn afstuderen startte 
hij zijn eerste consultancybedrijf en kwam terecht in de hoogtijdagen 
van de DotCom. Toen de internetbubbel knapte, verhuisde hij met een 
nieuwe missie naar New York: collega-ondernemers ervoor te behoeden 
in de burn-rateval te trappen waar hij zelf slachtoffer van is geworden. 
Keith investeerde met vrienden en werd lid van een van de grootste 
informale netwerken in Nederland waarna hij met Martijn Blom en Gert 
van Veldhuisen De Investeerdersclub – ‘Hollands most informal investors 
club’ – oprichtte. Het is de persoonlijke missie van deze bon vivant om het 

plezier terug te brengen in de wereld van informal investment!

@kaldw en @deinvestclub
nl.linkedin.com/pub/keith-wallace/0/125/583

Florian Schumacher
Florian is betrokken bij informal investment sinds zijn afstuderen, het 
begon bij BAN Duitsland. Hij werkte daarna bij Finance South East in de 
UK en bijbehorende BAN South East Capital Alliance (SECA) en richtte de 
Kent Investor Club op. Naast zijn werkzaamheden als matchmaker was hij 
verantwoordlijk voor het transnationale Ready for Equity! project gericht 
op het ontwikkelen en geven van trainingen aan ondernemers op zoek naar 
informal investment kapitaal, hier is later de Ready for Equity Academy 
uit voortgekomen met trainingen door heel Europa. Florian is als start-up 
consultant en business plan coach een ervaren spreker en trainer rond 

informal investment.

de.linkedin.com/in/floschumacher
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Investeren is geen exacte wetenschap! Net als ondernemen, moet je 
het ervaren. Dat betekent niet dat je blind het avontuur tegemoet moet 
gaan en maar moet hopen op succes. Er is genoeg te doen om de kans 
op succes te vergroten en te leren van de dure fouten van anderen. 

Dit handboek biedt informal investors die willen starten of recent gestart 
zijn met investeren, inzicht in het investeringsproces en alle belangrijke 
thema’s die hierbij aan bod komen. Je vindt door het boek verspreid ook 
interviews met ervaren investeerders die hun visie op de verschillende 
thema’s delen. Tenslotte bevat het boek de nodige praktische tips en 
trucs om het leven van een investeerder niet alleen makkelijker, maar 
vooral ook leuker te maken! 

www.handboekinformalinvestment.nl 
www.bannederland.nl

‘Praktisch, leerzaam en prettig leesbaar opgeschreven. Een 
goede start voor iedere (beginnende) investeerder die zijn 
vak serieus neemt.’

Peter Rikhof | oprichter Investormatch.nl en uitgever/editor-in-chief Brookz
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