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Slechts weinigen weten zo goed als Lars Krull wat nodig is voor de op-
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Denemarken als vijftienjarige al een internationaal IT-bedrijf op, dat hij na
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sector topposities bekleed. In 1999 kreeg hij bij de BankInvest Group de
risicokapitaalinvesteringen in informatietechnologie onder zich. In juli 2002
verliet hij BankInvest.

Als ex-ondernemer en professioneel belegger beschikt Lars Krull over uit-
gebreide ervaring in bedrijfsoprichting, overnames, bedrijfsbeheer,
bedrijfsplannen, samenwerking met adviseurs en andere ondernemingsac-
tiviteiten.

Jaarlijks gaan er honderden bedrijfsplannen en ondernemingsideeën over
zijn bureau, die niet allemaal de toets der kritiek kunnen doorstaan.

Gate2Growth maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheid om de ervarin-
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Antwerpen/Kopenhagen, januari 2003
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Het Gate2Growth Initiatief

Gate2Growth.com biedt toegang tot netwerken van financiers, deskundigen
in bedrijfsgroei en andere dienstverleners. De site werd in 2002 geopend
en is het resultaat van een groot pan-Europees initiatief ter ondersteuning
van ondernemers, dat door de Europese Commissie wordt ondersteund via
het programma Innovatie/MKB. Ondernemers vinden op
www.Gate2Growth.com een breed scala van diensten voor de oprichting,
financiering en ontwikkeling van hun onderneming. Doel van het initiatief is
het doorzichtiger maken van de markt en het vergroten van de mogelijkhe-
den voor Europese ondernemers en investeerders om met elkaar in contact
te treden en nieuwe Europese groeiondernemingen op te richten.

www.Gate2Growth.com is als portaal ook een uitstekend instrument voor
de vele dienstverleners en organisaties in Europa die ondernemers helpen
bij het opbouwen van hun bedrijf.

De website biedt ondernemers een aantal nuttige diensten, waaronder een
beveiligde werkplek op het internet, de dataruimte, en de mogelijkheid om
te controleren of een bedrijfsplan compleet is alvorens het aan een inves-
teerder voor te leggen. Ook is op de site een internetdienst te vinden waar-
bij een korte projectbeschrijving wordt gekoppeld aan investeerderspro-
fielen uit de Gate2Growth-databank. Het Gate2Growth-Initiatief omvat ook
de organisatie van workshops, opleidingen en andere evenementen voor
ondernemers.

Als u zich gesteld ziet voor de problemen en uitdagingen die Lars Krull in
zijn tekst noemt, kunt u in veel gevallen op www.Gate2Growth.com terecht
voor hulp. Op diezelfde site kunt u via een bedrijfsplananalyse ook nagaan
of u al gereed bent om naar een investeerder te stappen. Maar ook als u
kritische opmerkingen wilt maken over ons en onze diensten – zoals Lars
Krull in bepaalde delen van zijn boekje doet – bent u van harte welkom.

Meer informatie vindt u op www.Gate2Growth.com.
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Inleiding door de auteur

Lars Krull

Als risico-investeerder worden mij vaak de volgende twee vragen gesteld:
Waarin verschilt een goed bedrijfsplan van een slecht? En waarom vinden
sommige ondernemingsideeën wel en andere geen instemming bij inves-
teerders? Onder andere omdat ik tijdens mijn dagelijkse werk zelden tijd
heb om deze vragen uitgebreid te beantwoorden, heb ik dit geschreven.

Deze publicatie is bedoeld om inzicht te geven in de denkprocessen van
een risico-investeerder, die een ondernemingsidee eerst beoordeelt al-
vorens hij besluit om er al dan niet in te investeren. In dit opzicht is het in
de eerste plaats bedoeld voor de vele ondernemers die een onderneming-
sidee hebben en overwegen om risicokapitaal aan te trekken, maar niet
weten welke eisen aan een aanvraag worden gesteld. Ook voor on-
dernemers die geen risicokapitaal nodig hebben, kunnen de gegeven ad-
viezen echter van pas komen.

Ten tweede kan deze publicatie worden gezien als een uiteenzetting over
de assumpties van een uitvoerbaar ondernemingsconcept, vanuit het
gezichtspunt van een risico-investeerder. Als zodanig is het ook gericht op
alle anderen met belangstelling voor ondernemingsprojecten, zoals advo-
caten, accountants, zakenmensen, bankiers en andere adviseurs. Ik hoop
dat zij er allemaal baat bij zullen hebben.

Succes!

Lars Krull, Kopenhagen, januari 2003
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Hoofdstuk 1

Risicokapitaal – waarom en wanneer?

Een groeiende onderneming heeft kapitaal nodig – en vaak veel kapitaal.
Als u niet beschikt over een onbeperkte hoeveelheid spaargeld of over on-
beperkte middelen van vrienden of kennissen, maar wel over een perfect
ondernemingsidee dat wacht op uitvoering, wat zijn dan uw mogelijkheden?
Voor sommigen ligt de oplossing in het aantrekken van risicokapitaal.

Risicokapitaal is risicodragend vermogen
dat wordt geïnvesteerd in uw onderneming
of ondernemingsidee door professionele
beleggers die in ruil daarvoor een belang in
uw onderneming krijgen. Een risico-
investeerder streeft naar een aanzienlijk
hoger rendement op zijn investering dan
normaalgesproken van een beleg-
gingsportefeuille mag worden verwacht. In
tegenstelling tot veel andere soorten beleggers investeert een risico-
investeerder bij voorkeur in de startfase van een onderneming, als er nog
geen concrete groeiresultaten zijn, zodat hij op lange termijn het hoogst
mogelijke rendement kan behalen.

Maar risicokapitaal investeren betekent meer dan alleen geld geven. Er
ontstaat een partnerschap tussen u en de risico-investeerder, met als
gezamenlijke doelstelling het versnellen van het groeitempo van uw on-
derneming, zodat u de vruchten van uw idee kunt plukken.

Veel grote ondernemingen zijn in het begin gefinancierd met risicokapitaal,
toen het ondernemingsconcept nog slechts een schets op een tekenbord
was. Dit geldt voor Microsoft, Lexmark, Compaq, Sun, Intel, Amgen,
Genentech en vele andere. De markt voor risicokapitaal heeft in Noord-
Amerika een lange geschiedenis en functioneert daar tot voordeel van
zowel het bedrijfsleven als de beleggers. In Europa daarentegen bevindt
deze markt zich nog steeds in het beginstadium.

Waarom risicokapitaal aantrekken?

Ondernemingen die duidelijk in aanmerking komen voor risicokapitaal heb-
ben twee zaken gemeen: zij hebben het potentieel om in snel tempo uit te
groeien tot krachtige spelers op hun markt en zij zijn actief op terreinen die
hoog op het voorkeurslijstje van risico-investeerders staan, zoals groei-
markten en biotechnologie.

Met andere woorden: indien uw onderneming in een groeimarkt opereert
en/of uw ondernemingsidee zo goed is dat het uitzicht biedt op hoge
groeicijfers en een hoog rendement voor beleggers, dan komt uw on-
derneming in aanmerking voor risicokapitaal.

Geld gaat daarnaartoe
waar het nodig is en
blijft waar het het best
wordt behandeld.

Walter Wriston
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Het is echter geen gemakkelijke opgave om aan het groeicriterium te
voldoen. De meeste risico-investeerders zien graag een langetermijnren-
dement over vijf à acht jaar van meer dan 50%. Vijf tot acht jaar is het nor-
male tijdschema voor een investering van risicokapitaal. Als uw on-
derneming dat rendement niet binnen deze termijn kan opbrengen, zult u
moeilijk risicokapitaal kunnen aantrekken, omdat het mogelijke rendement
dan niet opweegt tegen het beleggingsrisico. Dus zult u op zoek moeten
gaan naar andere financiering. Aan de andere kant kan risicokapitaal nu
precies zijn wat nodig is om een goed idee van de grond te krijgen. Als aan
het groeicriterium is voldaan, kan in principe iedereen risicokapitaal aan-
trekken.

Maar toch...

Risicokapitaal is slim geld, omdat de verstrekker ervan niet alleen kijkt naar
het kortetermijnrendement, maar ook naar het langetermijnpotentieel en de
mogelijkheid om in partnerschap met u groei te creëren. De kracht van een
risico-investeerder ligt in de combinatie van knowhow en kapitaal.

Als u alleen maar bij een investeerder aanklopt omdat u van een bank geen
ongedekte lening kunt krijgen, zal dat bezoek zeker op een teleurstelling
uitlopen. De uitdaging voor een risico-investeerder is om van uw on-
derneming, samen met u, een succesverhaal te maken.

Wat mag u van een risico-investeerder verwachten?

Een van de belangrijkste voordelen van risicokapitaal is dat deze finan-
cieringsvorm snelle groei en verandering ondersteunt. Als ondernemer kunt
u altijd kiezen voor een strategie gericht op langzamere groei, waarbij de
ontwikkeling van het bedrijf gelijktijdig met de stijging van de opbrengsten
verloopt. U loopt dan wel het risico dat u door uw concurrenten wordt inge-
haald en niet u maar zij de vruchten plukken. Dit risico is met name groot
wanneer u op een snelgroeiende markt opereert.

Net als alle andere potentiële partners vertonen risico-investeerders onder-
ling grote verschillen. Veel risico-investeerders die zich op startende on-
dernemingen richten, investeren in de regel minder dan 1 miljoen euro.
Slechts ongeveer 30% investeert bij voorkeur meer dan 2 miljoen euro. Een
nog kleiner percentage wil meer investeren. Toch zijn er ook investeerders
die meer dan 5 miljoen euro investeren in projecten waarmee in het verle-
den aantoonbaar goede resultaten zijn behaald.

Niet elke investeerder voldoet. U hebt er een nodig die aanbiedt wat u no-
dig hebt om uw onderneming op te bouwen. Het vergelijken van aanbiedin-
gen van risico-investeerders is niet gemakkelijk. Het is belangrijk om er een
te vinden die kan helpen om uw product of dienst beter verhandelbaar te
maken. Als uw onderneming floreert op de markt, zal zij in de loop van de
tijd ook in waarde stijgen.
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Zoals gezegd verstrekt een risico-investeerder in de regel niet alleen kapi-
taal maar ook knowhow. Natuurlijk zijn er ook risico-investeerders die al-
leen maar het kapitaal overhandigen en vervolgens als passieve toezich-
thouders optreden. Dat zijn er echter niet veel. De meeste risico-
investeerders gaan alleen in zee met een onderneming die zij kunnen hel-
pen ontwikkelen. Zij willen invloed, maar zijn ook bereid tot en geïnter-
esseerd in het helpen van de onderneming en het ondersteunen van de
ontwikkeling ervan, bijvoorbeeld als leden van de raad van bestuur of door
managementondersteuning, netwerkcontacten, krediet-overeenkomsten of
advisering.

Een goede risico-investeerder werkt nauw met het management samen en
ziet zijn rol in de onderneming als meer dan alleen maar een toezich-
thouder die zijn investering bewaakt. Hij draagt actief bij tot het vergroten
van de waarde van de onderneming voor u en uw partners. Als onderne-
mer hebt u niet zozeer behoefte aan toezichthouders als wel aan ervaren
personen die als klankbord fungeren en bereid zijn om hun netwerken en
knowhow met u te delen. Na investering van het kapitaal mag u van de
investeerder verwachten dat deze zich houdt aan de gemaakte afspraken
over diens bijdrage aan de onderneming. Die bijdrage kan bijvoorbeeld
bestaan uit:

• het verschaffen van startkapitaal;
• het samenstellen van een goede en evenwichtige raad van bestuur;
• het aantrekken van nieuwe managers en belangrijke medewerkers;
• het helpen met het aantrekken van kapitaal in de latere ontwik-

kelingsfasen;
• het fungeren als klankbord voor strategische en tactische kwesties;
• het overnemen van concurrenten;
• het internationaliseren van de onderneming voorafgaande aan een ge-

plande beursgang;
• het verlenen van advies over het exitscenario (geleidelijke beëindiging

van het partnerschap wanneer de tijd rijp is);
• het verstrekken van informatie over de concurrentie;
• het herstructureren van de onderneming als de bedrijfsstrategie onsuc-

cesvol blijkt.

In mijn werkzaamheden als risico-investeerder heb ik mij met al deze on-
derdelen beziggehouden. In veel gevallen zijn wij ook erg gespitst op het
maken van afspraken over het exitscenario, d.w.z. over de wijze waarop
het partnerschap op de lange termijn tot ieders tevredenheid geleidelijk kan
worden beëindigd. Daarbij doet het er niet toe of als doelstelling een
beursgang wordt gehanteerd of gewoon een bepaald groeicijfer. Wij geven
er vaak de voorkeur aan om te beginnen met een betrekkelijk groot eigen-
domsbelang om vervolgens, wanneer de investering renderend is ge-
bleken, het belang geleidelijk aan de ondernemer terug te geven. Wij vin-
den het belangrijk dat ons gezamenlijke project ons iets blijft opleveren.
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Risicokapitaal in verschillende ontwikkelingsfasen

Wat ontwikkelingsfasen betreft, onderscheiden risico-investeerders ruwweg
drie soorten kapitaalinbreng:

• zaai- en startkapitaal – verstrekt tijdens de voorbereiding of in de be-
ginfase van een onderneming door investeerders die vanaf het prille
begin bij de oprichting van een onderneming betrokken willen zijn;

• groeikapitaal – verstrekt door investeerders die zich richten op in-
vesteringen in ondernemingen die voor de overstap naar een volgende
ontwikkelingsfase staan;

• structuurkapitaal – verstrekt door investeerders die door een buy-out of
een buy-in de controle over een onderneming verwerven en er vervol-
gens voor zorgen dat de onderneming de juiste en waardevolste struc-
tuur krijgt.

Slechts enkele investeerders, zoals BankInvest, zijn in alle drie de fasen
actief.

Als afronding van deze inleidende opmerkingen is het belangrijk om te be-
nadrukken dat geen enkele risico-investeerder van u verwacht dat u het
allemaal alleen doet. Wel moet u bereid zijn om de voor het opbouwen van
een duurzame onderneming noodzakelijke energie, aandacht en middelen
in uw bedrijf te steken. Dit is een essentiële voorwaarde voor partnerschap.

Risico-investeerders zijn gewoon om risico's te nemen en onder onzekere
omstandigheden te werken. Al te vaak wordt dit echter gezien als een uit-
nodiging om oppervlakkig geformuleerde ideeën en dromen voor te leggen.
Als u niet doelgericht bent en niet weet waar u naartoe wilt met uw on-
derneming, hoe zou een investeerder dan moeten weten hoe u te helpen?
Een risico-investeerder is uw grootste motivator, maar ook uw strengste
criticus.

De investering van risicokapitaal betekent niet alleen dat uw onderneming
en ondernemingsidee worden gesteund, maar ook dat u als partner wordt
aanvaard en deuren opengaan. De mening die anderen over uw bedrijf
hebben, zal waarschijnlijk aanzienlijk verbeteren omdat een investering
impliceert dat een gerespecteerde risico-investeerder borg staat voor uw
bedrijf en heeft besloten om het op gang te helpen. Vervolgens zullen ook
andere commerciële partners niet aarzelen u krediet te verlenen of een
overeenkomst met u aan te gaan. Met andere woorden, de investeerder
helpt u vaste voet te krijgen. U bent het waarschijnlijk met mij eens dat dit
van kapitaal belang is.
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Een leerperiode

Risicokapitaal is niet alleen een stimulans voor uw bedrijf, maar ook het
begin van een opwindende en leerzame periode, waarin u de kans krijgt
om met de allerbeste adviseurs aan de ontwikkeling van uw onderneming
te werken. Waarom probeert u het niet eens?

Veel zakenmensen zeggen dat als u niet hebt geprobeerd om een eigen
onderneming te voeren, u een belangrijk aspect van het leven hebt gemist,
ook al beschouwen uw partners u als een goede manager of assistent. Het
runnen van een eigen onderneming betekent dat u een huis bouwt voor
uzelf, en dat is absoluut de moeite van het proberen waard, of u nu sokken
verkoopt of in ondernemingen deelneemt. Er zijn tal van theoretici met
ideeën over het voeren van een onderneming, maar hun inzichten wegen
nooit op tegen praktijkervaring.

Iets creëren, iets aanpakken, verantwoordelijkheid dragen voor anderen,
niet in staat zijn om er morgen het bijltje bij neer te leggen, dat is het leven.
Tegenwoordig zijn veel mensen bang om de sprong te wagen naar zelf-
standig ondernemerschap. Zij worden afgeschrikt door het risico, maar ver-
geten de vreugde en vrijheid die het biedt. Hopelijk hebt u die moed wel.
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Hoofdstuk 2

Waar het een risico-investeerder om te doen is

De eerste stap is de moeilijkste en als ondernemer hebt u soms het gevoel
dat degenen die u eigenlijk zouden moeten helpen – adviseurs, banken,
leveranciers enz. – u juist belemmeren om
vooruit te komen. Zij hebben een ander doel
dan u. Banken zijn voornamelijk geïnter-
esseerd in kredietwaardigheid en kredie-
trisico, juristen concentreren zich op juridische
details, accountants hebben alleen oog voor
rekeningen enz.

Wanneer het erom gaat uw wensen voor de
onderneming te verwezenlijken, dan is een
risico-investeerder uw nauwste bondgenoot,
omdat hij uw ambities deelt: het opbouwen
van een succesvolle, bloeiende en duurzame onderneming die mettertijd in
waarde zal toenemen. Hij neemt geen genoegen met losse gegevens,
maar wil een volledig beeld. Bovenal wil hij u helpen om uw doel te
bereiken en uw dromen werkelijkheid te laten worden.

Niettemin kan het nuttig zijn om precies te weten hoe een risico-
investeerder over bepaalde essentiële elementen van een onderneming-
sconcept denkt. Als ondernemer moet u weten waar de investeerder bij het
beoordelen van uw onderneming op let, welke evaluatiecriteria hij hanteert.

De drie sleutelwoorden

Voor welke risico-investeerder u ook kiest, er zijn een aantal punten die
steeds weer de revue passeren bij het beoordelen van een investering-
sproject. Deze punten staan zonder twijfel aan de basis van succes – of het
uitblijven daarvan – en vormen derhalve de basis van de beoordeling van
een ondernemingsconcept:

• Beschikken u en uw managementteam over de noodzakelijke
kwaliteiten om dit idee uit te voeren?

• Is uw idee slechts het resultaat van een eenmalige opwelling of ligt er
een goed doordacht plan aan ten grondslag, met overlevingskansen
voor de lange termijn?

• Speelt u met uw strategie in op een gedocumenteerd gat in de markt?
• Zijn u en uw managementteam in staat om de kasstromen en opbreng-

sten te beheren?
• Zijn u en uw managementteam in staat om de groei van het bedrijf in

goede banen te leiden?

Wij moeten elkaar
zien als investeer-
ders in hetzelfde
project die hetzelfde
doel voor ogen heb-
ben: dromen werke-
lijkheid laten worden.
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Deze overwegingen kunnen worden samengevat in drie kerncriteria: man-
agement, voordelen en opbrengsten. Iedere onderneming die op zoek is
naar risicokapitaal zal ontdekken dat er alleen wordt geïnvesteerd als het
vaststaat dat het ondernemingsconcept aan deze criteria voldoet.

Voor u als ondernemer betekent dit dat u uw bedrijfsplan, organisatie, pre-
sentatie enz. van meet af aan voortdurend moet beoordelen op basis van
de volgende vraag: zijn onze plannen in overeenstemming met de drie
kerncriteria? Bij alles wat u doet, moet u zich deze vraag stellen. En de
criteria moet u in uw slaap kunnen opdreunen!

Voordat u uw idee presenteert, moet u goed nadenken over de vraag wie
de leiding over de onderneming zal hebben, of de onderneming voorziet in
een marktbehoefte, en wat de opbrengsten zal genereren. Een andere
praktische vraag, die veel mensen over het hoofd zien, betreft de uitvoer-

ing: Hoe denkt u de markt te penetreren en
tegelijkertijd zorg te dragen voor het dagelijks
beheer van uw onderneming? En hoe krijgt u
de boot te water? Al deze aspecten zullen
nauwkeurig door de investeerder worden
onderzocht.

Bij wijze van start is het wellicht een goed
idee dat u probeert u een beeld te vormen
van de harde werkelijkheid die u wacht na de
lancering van het idee. Het is misschien wel
goed om zich van tevoren een beetje zorgen
te maken. Vaak krijgt men daardoor een wat
realistischer beeld. U zou u bijvoorbeeld als

aanvulling op de al genoemde vragen nog de volgende elementaire vragen
kunnen stellen:

• Hoe groot is de potentiële markt voor mijn product en/of onderneming?
• Waar behaal ik mijn omzet mee?
• Wat zijn de grootste kostenposten en zijn die redelijk?
• Zal de onderneming geld opbrengen, en zo ja, wanneer?
• Wat zijn de verwachte kasstromen?

Als u deze vragen niet zelf kunt beantwoorden, is uw idee misschien (nog)
niet uitvoerbaar. Alle ondernemingsideeën ontwikkelen zich voortdurend;
voor een investeerder is dat elementaire kennis. Het is maar zelden mo-
gelijk om vooraf alles te weten of vanaf de allereerste dag alle mogelijke
gevolgen van een actie te voorzien. Daarom is het belangrijk om een plan
helemaal door te denken en het concept aan kritische vragen te onderwer-
pen. Als u het niet doet, doet de investeerder het wel, en dat is riskant als u
een partnerschap wilt beginnen.

Samenkomen is een
goed begin en sa-
menblijven is voor-
uitgang, maar over
langere termijn sa-
menwerken is een
teken van succes.

Henry Ford
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Management

Het is geen toeval dat "management" van de drie kerncriteria als eerste is
genoemd: wanneer een investeerder een voorstel beoordeelt, staat man-
agement hoog op zijn lijst van aandachtspunten. Daarom besteden wij uit-
gebreid aandacht aan een beschrijving van de attitudes die ten aanzien van
management bestaan. Een investeerder besteedt veel aandacht aan het
management van een onderneming, en daar is natuurlijk een goede reden
voor.

Vaak wordt gezegd dat het waardevolste bezit van een bedrijf bij sluiting-
stijd de deur uitgaat. Wanneer wij praten over bedrijven die erg kennisin-
tensief zijn, is dat zeker juist. En het is met name juist wanneer wij praten
over het management. In kleine en middelgrote ondernemingen werken
mensen bij de oplossing van veel problemen nauw met elkaar samen en
zijn het uiteindelijk de mensen achter de schermen die de beslissingen ne-
men. Als uw managementteam optimaal is samengesteld, kunnen won-
deren gebeuren. In het tegenovergestelde geval, als de verkeerde mensen
in het team zitten, kan de onderneming kopje onder gaan. Een investeerder
weet dat de slaagkansen evenredig zijn aan de kwaliteit van het manage-
ment.

Wat kenmerkt een goed managementteam? Hoewel er evenveel antwoor-
den op deze vraag als ondernemingen zijn, concentreert een risico-
investeerder zich op vijf specifieke punten. Bij het samenstellen van een
team moet u steeds rekening houden met deze punten. Als een investeer-
der de beschrijving van het management leest, probeert hij antwoord te
vinden op de volgende vragen:

• Is het team evenwichtig?
• Hebben de leden (voldoende) ervaring?
• Is er documentatie waaruit blijkt dat zij het plan kunnen uitvoeren?
• Zijn er tekenen die erop wijzen dat zij hard en vastberaden hebben

gewerkt en dat ook zullen blijven doen?
• Zijn zij succesvol geweest met eerdere projecten?

Het is misschien een cliché, maar succes wordt behaald door de juiste
mensen op de juiste plek te zetten. Dat geldt zeker voor groeisectoren. De
basis voor een investeringsbeslissing is de overtuiging van de investeerder
dat de personen die aan het roer staan voldoende in huis hebben om het
bedrijfsplan uit te voeren. Alles staat of valt met het vertrouwen in het man-
agement.

Managementstructuur, eigendomsbelangen en verwachtingen

Als het ondernemingsidee niet alleen van uzelf is, is het belangrijk dat u
met uw partner(s) nadenkt over de toekomstige managementstructuur van
de onderneming. In te veel startende ondernemingen wordt de samenstel-
ling van het managementteam en de toewijzing van verantwoordelijkheden
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aan het toeval overgelaten. Zonder duidelijke managementstructuur
bestaat het gevaar dat de verkeerde persoon op de verkeerde plaats ter-
echtkomt. Het is dan niet gemakkelijk om die persoon te verwijderen!

Veel ondernemingen worden opgericht door goede vrienden of echtgeno-
ten, omdat het verleidelijk is om een nieuw project te beginnen met iemand
in wie u vertrouwen hebt. Maar dat betekent ook dat iedereen verwacht
evenveel te zeggen te hebben als de anderen. De meeste risico-
investeerders menen dat management in groepsverband alleen maar be-
tekent dat iedereen alles zelf nog eens overdoet. Efficiënt management is
niet democratisch. Een schip heeft maar één kapitein en dat is ook voor
een onderneming beter. Daarom moet er voor de start van de onderneming
overeenstemming bestaan over wie aan het roer gaat staan. De risico-
investeerder verwacht ook dat de contacten via deze persoon zullen verlo-
pen.

Tijdens het structureringsproces komt u misschien tot de conclusie dat u
alleen maar de maker van het idee wilt zijn en de bedrijfsvoering aan ie-
mand anders wilt overlaten. Daar is absoluut niets mis mee, integendeel, u
doet er goed aan dat volkomen duidelijk te maken. Het zal bij iedere risico-
investeerder respect afdwingen.

Omdat onenigheid binnen het managementteam tot tal van problemen kan
leiden, is het belangrijk om meteen een helder exitplan te formuleren.
Vooraf moet een plan worden opgesteld voor het geval dat de partners het
niet eens kunnen worden over de koers van de onderneming. Onenigheid
en ergernis vergen ontzettend veel energie en zullen de vooruitgang van de
onderneming ernstig belemmeren.

Een heldere formulering van de verwachtingen is ook belangrijk als het
gaat om eigendomsbelangen. In veel te veel nieuwe ondernemingen
bestaan daarover geen heldere afspraken. Vrienden, collega's of familiele-
den die in een vroeg stadium adviezen en hulp hebben gegeven, ver-
wachten daarvoor later vaak een (klein) belang in het bedrijf. Als u niet aan
die verwachtingen tegemoetkomt, krijgt u vast met problemen en boze ton-
gen te maken – of u die verwachtingen nu redelijk vindt of niet. Goedaar-
dige mensen beloven te veel personen vaak te veel en te vroeg, en wat als
een aardig gebaar bedoeld was, komt dan als een boemerang terug.
Geldgerinkel kan de doodsklok van een bloeiende onderneming blijken.

Verzeker u ervan dat iedereen die bij de onderneming betrokken is, over
alle zaken dezelfde verwachtingen heeft, en doe geen vage beloften over
winstdeling, opties of warrants. Beloof niemand iets voor definitief is gere-
geld hoe de werknemers en anderen van het toekomstige succes van de
onderneming zullen profiteren.

Een ander probleem van het beloven van aandelen, opties, warrants enz. is
dat het de aandacht van de hoofdzaken afleidt. In al te veel bedrijfsplannen
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is de motivatie bijna geheel op opties gebaseerd, niet op goed manage-
ment.

De moraal van dit alles is natuurlijk dat het een uitdaging en een doorlo-
pend proces is om van een managementteam een dreamteam te maken.
Dat is geen eenmalige gebeurtenis. U wilt natuurlijk dat uw manage-
mentteam en uzelf bij elkaar blijven. Daarom moet u uw partners zorgvuldig
selecteren met het oog op een evenwichtig team. Vervolgens moet u actief
werken aan een managementstijl en een cultuur waarin de onderneming
met visie wordt bestuurd en tegelijkertijd efficiënt blijft draaien. Dit is met
name een uitdaging bij groeiondernemingen, waar het managementteam
efficiënt moet functioneren en de onderneming aan veranderingen op de
markt moet kunnen aanpassen.

Evenwichtig management

Het opzetten van een evenwichtig managementteam is over de jaren heen
voor veel ondernemers een bron van voortdurende zorg geweest en is
meer kunst dan kunde. Hoewel het een goed idee is het management
samen met anderen te doen (wat vaak gebeurt), is het niet zo goed als alle
leden van het managementteam dezelfde vaardigheden en kwalificaties
hebben. De meeste risico-investeerders gaan met name na of de leden van
een managementteam over een breed scala van kwaliteiten beschikken.
Veelzijdigheid wordt positief beoordeeld.

Een evenwichtig managementteam stelt een onderneming in staat om alle
soorten problemen samen aan te pakken. Een managementteam moet dus
zijn samengesteld uit leden met:

• visie (Waar gaat de onderneming naartoe?);
• verkoop- en marketingexpertise (Hoe verkopen wij het product?);
• operationele ervaring (Hoe worden de besluiten efficiënt uitgevoerd?).

Deze drie kwaliteiten komen zelden in een en dezelfde persoon voor. Ie-
mand met visie kan een onderneming oprichten; maar om die onderneming
krachtig genoeg te maken om te overleven zijn mensen nodig die ervoor
kunnen zorgen dat beslissingen worden uitgevoerd. Maar ook die zijn van
generlei nut als niemand voor de marketing wil zorgen. Voor een goed
management moet men beseffen dat een duurzaam geheel van details aan
elkaar hangt.

Helaas is het niet ongebruikelijk dat starters zich slechts op een van deze
aspecten richten. Dat is onvoldoende, omdat er dan altijd wel iets
ongedaan blijft, of u nu wel of geen risicokapitaal hebt weten te verwerven.
Een leider met visie kan een investeerder er misschien wel toe krijgen dat
hij in zijn onderneming investeert, maar als het personeel niet over de
noodzakelijke deskundigheid en middelen beschikt, is het onwaarschijnlijk
dat het project verder komt dan de implementatiefase. Er zijn tal van voor-
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beelden van gevallen waarin de ondernemers zo gefixeerd zijn op de tech-
nologie dat zij vergeten dat het beste product ook moet worden verkocht.

Is ervaring nodig?

Het is geen geheim dat risico-investeerders bij voorkeur investeren in on-
dernemingen met medewerkers die al eerder succes hebben geboekt. Als
u zulke mensen in uw team hebt, is dat altijd een pluspunt. Maar hoewel
ervaring en (aantoonbaar) succes altijd positief worden beoordeeld, moet u
niet gaan wanhopen als u nog geen tijd hebt gehad om veel ervaring op te
doen. Goed management berust evenzeer op kwaliteiten als het vermogen
om dingen voor elkaar te krijgen, volhardendheid en de wil om de handen
uit de mouwen te steken als op deskundigheid. Denk daaraan bij het
beschrijven van uw team.

Risico-investeerders zijn steeds op zoek naar dynamische personen die in
staat zijn om problemen op te lossen en kunnen zich niet altijd beperken tot
projecten die alleen door mensen met ervaring worden geleid. Dat is alge-
meen bekend. Risico-investeerders investeren over het algemeen echter
graag in mensen die zich uit de slag kunnen trekken. Als u een dynamisch
type bent, laat u dat dus beter zien.

Verbeteren van het managementteam

Als het uw managementteam op bepaalde terreinen aan ervaring ont-
breekt, moet u die ervaring buiten het bedrijf halen. Een goede manier om

expertise en know-how op te bouwen is men-
sen aan te trekken met de juiste kwalificaties
om het team aan te vullen. U kunt hen bi-
jvoorbeeld lid van de raad van bestuur maken
of u kunt een groep externe adviseurs in-
schakelen op wie u naar behoefte een beroep
kunt doen. Met name voor de juridische,
boekhoudkundige en IT-aspecten kan zo'n
groep van nut zijn. Bij de selectie van ad-
viseurs moet u zorgvuldig te werk gaan. Kies
bedrijven of personen die gewend zijn om met

kleine ondernemingen te werken. Voordat u adviseurs in de arm neemt,
kunt u het best eerst vragen naar referenties van andere bedrijven die zij in
dezelfde levensfase hebben geadviseerd.

Als starter hebt u in de meeste gevallen een of meer adviseurs nodig. Het
wordt zeer positief beoordeeld als een adviseur een partner in uw project
wordt. Het laat de risico-investeerder zien dat u over een netwerk beschikt
en een idee kunt verkopen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om mensen
met de juiste expertise aan te trekken, zeker niet wanneer u jong bent en
nog niet beschikt over een vast netwerk. Het is vaak hard werken om de
juiste mensen voor een idee te enthousiasmeren. Als u geen adviseurs of

Management is zor-
gen dat iets goed
wordt gedaan.

Leiderschap is zor-
gen dat iets goeds
wordt gedaan.



Op zoek naar risicokapitaal?                     18 Inspiratie en advies van een risico-investeerder

goede bestuursleden hebt kunnen vinden, kunt u er zeker van zijn dat de
risico-investeerder er wel enkele weet.

Wanneer het bedrijf een vennootschap wordt, moet er een raad van bes-
tuur komen. Een raad van bestuur kan een formele manier zijn om ad-
viseurs aan u te binden. Een goed samengestelde raad van bestuur is
evenzeer van belang als een goed samengesteld managementteam. De
bestuursleden moeten goede communicatievaardigheden hebben en weten
te adviseren. In de ogen van een risico-investeerder is een goed bestuur-
der iemand die enthousiast is over het idee achter uw onderneming en die
meent dat hij u kan helpen om de onderneming te verbeteren en in waarde
te doen stijgen. Behalve mensen met vaktechnische expertise zouden in de
raad van bestuur ook personen moeten zitten met expertise op het gebied
van management, financiën en marketing.

Net als voor het managementteam geldt ook voor de raad van bestuur dat
elk van de leden een nieuwe dimensie aan de activiteiten zou moeten
toevoegen. Op die manier hebben alle leden voortdurend het gevoel dat zij
bijdragen tot het vergroten van de waarde van de onderneming en is ver-
zekerd dat zij volledig bij de onderneming zijn betrokken. Helaas komt het
in traditionele ondernemingen maar al te vaak voor dat de expertise van de
raad van bestuur die van het management onvoldoende aanvult en dat de
bestuurders primair als toezichthouders functioneren. Noch de aandeel-
houders noch de onderneming zijn hierbij gebaat.

Daarnaast behoort het tot de algemene taken van zowel de externe ad-
viseurs als de bestuurders om tijdens de vergaderingen als klankbord te
fungeren en constructieve kritiek te leveren. Ook buiten vergaderingen
moeten zij beschikbaar zijn voor het geven van bijstand en advies.

In de raad van bestuur zitten vaak juristen. Het is echter de vraag of een
jurist bij het bedrijf moet worden betrokken door hem lid te maken van de
raad van bestuur. U kunt altijd iemand bellen als u juridische bijstand nodig
hebt. De aanwezigheid van een jurist in de raad van bestuur is dus niet
nodig om van rechtsbijstand verzekerd te zijn en steunt het operationele
doel van de onderneming in de regel niet.

Duurzame voordelen

Hoe belangrijk het managementteam ook is, de basis van elk concept is
natuurlijk een verkoopbaar product en een geschikte doelgroep. Zelfs het
beste idee leidt nergens toe als niemand er geld in wil steken. Een vraag
waaraan een risico-investeerder veel gewicht toekent wanneer hij een on-
dernemingsidee beoordeelt, is of in dat idee duurzame voordelen besloten
liggen voor de klanten op de markt waarop u wilt opereren. Uw marktpo-
tentieel moet goed zijn, niet alleen nu, ook op de lange termijn.

Sommigen geloven dat een gat in de markt alleen wordt ontdekt door ie-
mand met een bijzonder talent en dat voor succes altijd een behoorlijke
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portie geluk nodig is, vooral bij innovatieve producten, maar dat wil nog niet
zeggen dat het waar is. Het fundamentele verschil tussen mensen van wie
hun onderneming een succes is en mensen die hun onderneming zien
mislukken, is een grondige kennis van de markt. Hoe meer u weet over uw
klanten en hun gedrag, en over uw concurrenten en hun producten, des te
groter de kans is dat u op de markt duurzame voordelen kunt creëren en
risicokapitaal ontvangt.

Voordat u naar een risico-investeerder stapt, is het doorgaans een goed
idee om een grondig marktonderzoek te doen. U komt veel overtuigender
over als duidelijk is dat u uw markt en concurrenten uitgebreid hebt onder-
zocht. Bovendien is dat een onderdeel van het voorbereidende werk dat
risico-investeerders van u verwachten voordat u voor risicokapitaal aank-
lopt. Een grondige kennis van de markt minimaliseert ook uw eigen risico –
 het risico om te worden verrast. Niets is zo frustrerend als een hoop ener-
gie te steken in het op de markt brengen van een product en vervolgens te
zien hoe dat product op de schappen onder het stof komt te liggen.

Waar zal het geld vandaan komen? De klanten, natuurlijk!

Hoewel het misschien een betrekkelijk eenvoudige taak lijkt, is het voor
veel ondernemers vaak opmerkelijk moeilijk om aan te geven waarom de
mensen nu juist hun product zouden moeten kopen. Uit de onderneming-
sconcepten van veel ondernemers blijkt vaak dat men gebiologeerd is door
de kwaliteiten van het eigen product. Het gevolg is dat ze volstrekt
ongevoelig zijn voor feiten die erop wijzen dat er geen vraag is naar het
product. Een dergelijke attitude is voor een risico-investeerder onaan-
vaardbaar.

Denk eraan dat het hebben van klanten een van de belangrijkste voor-
waarden voor succes is en dat u de risico-investeerder ervan moet overtui-
gen dat aan die voorwaarde is voldaan.

Wanneer de risico-investeerder uw marktbeschrijving leest, wil hij antwoord
krijgen op de volgende vragen over uw (potentiële) klanten:

• Wie zijn de klanten en waar bevinden zij zich?
• Hebben zij voldoende koopkracht?
• Wat zijn zij bereid te betalen?

Het spreekt voor zich dat u moet weten waar uw potentiële klanten zich
bevinden. Dat is niet alleen belangrijk om een doelgerichte marketing mo-
gelijk te maken, maar ook om een manier te vinden waarop u uw klanten
op een kostenbewuste wijze kunt benaderen. Bij het onderzoek naar de
koopkracht moet u zich afvragen of uw product betaalbaar is en of er
voldoende vraag naar is. Last but not least is het belangrijk dat u weet wat
de productvoorkeuren van uw potentiële klanten zijn en waarom zij het ene
product boven het andere prefereren. Dat is met name belangrijk als u in
een later stadium aanvullende producten of diensten zou willen aanbieden.
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Afhankelijk van het type onderneming zijn er
nog andere voorwaarden voor marktsucces
die de moeite van het overdenken waard zijn.
Nieuwe ondernemingen zijn bijvoorbeeld
vaak afhankelijk van nieuwe technologie,
hetzij omdat zij een nieuwe technologie intro-
duceren of omdat de ontwikkeling en het suc-
ces van een onderneming afhangen van de
vraag of een nieuwe technologie wordt aan-

vaard en ingang vindt (bv. WAP-ondernemingen). De vraag is dan hoe
waarschijnlijk het is dat de nieuwe technologie ingang vindt bij de klanten.

Bij uw speurtocht naar informatie over potentiële klanten is het vaak nuttig
om de gegevens van reeds uitgevoerde marktenquêtes te bestuderen of
officiële statistieken of doelgroepstatistieken te raadplegen. U kunt ook zelf
een marktenquête laten uitvoeren. Let er wel op dat de steekproef echt
representatief is.

Zoals gezegd gaan opvallend veel mensen ervan uit dat de klanten vanzelf
komen als zij eenmaal een onderneming zijn begonnen. Misschien is dat in
uw geval wel zo, maar de meeste risico-investeerders raken toch niet echt
onder de indruk van dit soort argumenten, tenzij u er toevallig een ontmoet
die op uw terrein gespecialiseerd is.

Branche en mededinging

Net zoals u een analytische en realistische attitude moet hebben jegens uw
klanten, moet u die hebben jegens uw potentiële concurrenten. Houd
rekening met hun mogelijke reacties. Concurrentie is een hinderlijk ge-
geven waaraan niet te ontkomen valt, zelfs niet als u een uniek product
hebt. Slechts zelden zult u de markt voor u alleen hebben. Bij het beoor-
delen van de branche en de potentiële concurrentie zal een risico-
investeerder in de eerste plaats een antwoord op de volgende vragen wil-
len hebben:

• Hoe groot is de branche?
• Wie zijn de grootste concurrenten?
• Hoe gezond is de branche?
• Zijn er mogelijkheden om de markt te delen, anders gezegd: kan een

niche worden gecreëerd?

Juist omdat u nieuw bent op de markt, moet u niet alleen weten wie uw
vrienden, maar ook wie uw vijanden zijn. Voor een risico-investeerder is het
vaak zeer belangrijk dat het potentieel van uw onderneming voor het
marktsegment waarop u gaat opereren, zo groot mogelijk is. Anders zal uw
onderneming nooit een kans maken en gaat de investering verloren. U kunt
er ook zeker van zijn dat u door uw concurrenten in de gaten zult worden

Markten zijn net pa-
rachutes: zij werken
alleen als zij open
zijn.

W.H. Hansen
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gehouden zodra u de markt bent binnengedrongen. Wees hen dus voor en
begin alvast met hen gade te slaan.

Uniek zijn en het gevecht om marktaandeel

Veel ondernemers gaan ten onrechte uit van de veronderstelling dat risico-
investeerders alleen willen investeren in een onderneming met een uniek
product of een uniek verkoopidee. Risico-investeerders zien weliswaar
graag nieuwe ideeën en ieder idee/product moet zich voldoende van an-
dere onderscheiden, maar dat betekent nog niet dat ze alleen in on-
dernemingen investeren die iets nieuws hebben uitgevonden.

Een ondernemingsidee dat is gebaseerd op de optimalisering van
bestaande producten, processen of diensten kan voor een risico-
investeerder evenveel potentieel hebben als een volstrekt nieuw, revolu-
tionair idee, als het groeipotentieel maar voldoende is. Dat neemt niet weg
dat risico-investeerders niet echt blij zijn met concepten die niets aan al
bestaande ideeën toevoegen of waarbij het product een sterke gelijkenis
vertoont met bestaande producten. In dergelijke gevallen is het moeilijk om
marktaandeel te verwerven en kan men vaak op harde concurrentie
rekenen.

De meeste risico-investeerders beginnen niet graag aan een te felle con-
currentiestrijd, omdat de kans op succes omgekeerd evenredig is aan het
aantal marktdeelnemers. Een te felle concurrentiestrijd kan ook betekenen
dat de onderneming weinig ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Zeker
wanneer de concurrenten een sterke marktpositie hebben, kan het moeilijk
zijn om investeerders te interesseren. Zelfs als u een besturingssysteem
hebt uitgevonden dat Microsoft Windows verre in kwaliteit overtreft, is het
onwaarschijnlijk dat een risico-investeerder in een markt zal investeren
waar de grote partijen alles in het werk zullen stellen om u uit te kleden
zodra u de markt betreedt.

De parel aan de kroon: winst

Uiteindelijk draait het allemaal om de winst, zowel voor u als de investeer-
der. Als u een duurzaam concurrentievoordeel hebt behaald en over een
goed managementteam beschikt, zal dat team met een goed bedrijfsplan in
de hand doorgaans wel in staat zijn om uw visie in een financieringsplan te
vertalen dat de basis vormt voor een winstgevende onderneming.

Een onderneming die omzet maakt, is niet automatisch ook winstgevend.
Misschien is de omzet van de onderneming niet onmiddellijk zo hoog dat er
nettowinst wordt geboekt. Vandaar dat de risico-investeerder veel aandacht
zal besteden aan de vraag of het financiële deel van het concept coherent
is. Als dat niet zo is, zal hij met zijn investering geen rendement behalen.
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Enkele hoofdvragen zijn:

• Zijn de kasstromen onder controle?
• Zijn de kosten redelijk?
• Worden voor de toekomst extra uitgaven verwacht?

Financieel beheer vraagt voor alles om disci-
pline, een van de eigenschappen die een
risico-investeerder van zijn partners verwacht.
Maar hoewel een investeerder verlangt dat de
financiën onder controle zijn, betekent dat niet
dat u het financieel beheer helemaal zelf moet
doen.

Bij sommige ondernemers breekt het zweet uit
als zij aan het financiële beheer denken,
vooral als zij vinden dat hun sterke punten
elders liggen, bijvoorbeeld op het terrein van

technische knowhow. Wanhoop echter niet, want er is volop hulp in de
vorm van accountants en andere financiële adviseurs. Soms kan het nodig
zijn om het management aan te vullen met iemand met financiële expertise.

Wat moet u doen?

Nu u weet hoe risico-investeerders werken, zult u zich afvragen hoe u zelf
de zaken moet aanpakken. Als er één raad is die u zich ter harte moet ne-
men, is het wel dat u kritisch moet staan tegenover uw eigen onderneming-
sconcept. Stel uzelf kritische vragen over de duurzaamheid van het con-
cept en probeer het met de ogen van uw toekomstige partner te bekijken
alvorens u het aan hem voorlegt. Te veel ondernemers staan onvoldoende
kritisch tegenover hun eigen ideeën, met als gevolg dat zij geen risicokapi-
taal of enigerlei andere ondersteuning krijgen om die ideeën in de praktijk
te brengen.

Kritisch zijn over uw eigen idee is niet hetzelfde als er niet meer in geloven.
Natuurlijk moet u erin geloven. Maar u bespaart uzelf een hoop tijd en geld
als u al in een vroeg stadium goed nadenkt over de voorwaarden voor suc-
ces van uw idee.

Een goede oefening is om uw idee uit te leggen aan mensen die er niets
van weten. Hoeveel tijd hebt u nodig om uw idee aan buitenstaanders over
te brengen en welke onderdelen ervan begrijpen zij niet? De vragen die u
worden gesteld, geven vaak goed aan over welke onderdelen nog eens
moet worden nagedacht. Probeert u zich ook eens in de positie van de
risico-investeerder te verplaatsen. Hij kan kiezen uit tal van andere in-
vesteringsprojecten en zal proberen om logische argumenten aan te vo-
eren tegen investering in uw onderneming. Als u die argumenten op even
rationele wijze weet te weerleggen, maakt uw project een betere kans. Het

Als uw concurrenten
u niet respecteren,
doen uw klanten dat
ook niet.

Onderschat nooit de
concurrentie bij de
strijd om marktaan-
deel.
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is misschien ook een goed idee om zelf een lijst van sterke en zwakke
punten van het ondernemingsconcept te maken. Maak een tabel met twee
kolommen en vul zoveel mogelijk relevante, kritische punten in. Vergelijk de
cellen en identificeer de punten waarop u tekortschiet.

Als u het moeilijk vindt om zelfonderzoek te doen, is het aan te bevelen om
op zoek te gaan naar een sparringpartner (natuurlijk niet de persoon van
wie u het risicokapitaal hoopt te krijgen!) die u daarbij kan helpen en op-
bouwende kritiek kan leveren. Vooral het laatste is erg belangrijk. Kies dus
niet een persoon die u naar de mond praat, maar iemand die vrijuit spreekt.
U hebt meer aan een sterke tegenstander dan aan een jabroer.

Tot slot: er is helemaal niets op tegen om eens te kijken naar wat anderen
hebben gedaan. Als de oplossingen die andere mensen voor hun proble-
men hebben gevonden, u helpen bij het oplossen van de uwe, dan moet u
daar zeker gebruik van maken. Laat u inspireren.
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Hoofdstuk 3

Het bedrijfsplan

Van tijd tot tijd wordt risico-investeerders gevraagd of het opstellen van een
bedrijfsplan werkelijk nodig is. Het antwoord is nadrukkelijk ja. Een

bedrijfsplan is een must als u enige kans wilt
maken om risicokapitaal aan te trekken. En
het plan moet niet alleen in uw hoofd zitten,
het moet ook op papier staan en worden af-
gegeven.

Er bestaan geen vaste regels voor de inhoud
van een bedrijfsplan. In essentie gaat het
erom dat u de investeerder op de meest
geschikte manier van uw idee weet te over-
tuigen. Een bedrijfsplan kan best kort zijn.
Vijftien tot twintig pagina's is op zich voldo-

ende. Beperk u verder tot de hoofdzaken, zorg voor een logische structuur
en wees duidelijk. Problemen moeten rechtstreeks aan de orde worden
gesteld en de voorgestelde oplossingen moeten realistisch zijn.

Een bedrijfsplan is meer dan "marketingmateriaal". Het is een manage-
mentinstrument voor u als manager en ondernemer. Kort gezegd: voor het
beheer van een succesvolle en snelgroeiende onderneming is een plan
nodig. Een bedrijfsplan is nooit af, het is voortdurend in ontwikkeling. Een
bedrijfsplan dwingt u om na te denken over uw acties en deze te organis-
eren. Dat is ook precies de reden waarom het opstellen van een
bedrijfsplan een uitstekend leerproces is, ongeacht of u risicokapitaal wilt
aantrekken.

Doel van dit hoofdstuk is niet om u een uitputtende handleiding te geven
voor het opstellen van een perfect bedrijfsplan. Daar zijn andere boeken
voor. Doel is veeleer om een algemene inleiding te geven op enkele es-
sentiële onderwerpen die de risico-investeerder in uw bedrijfsplan ver-
wacht. Deze onderwerpen zijn:

• onderneming en project;
• rol van de risico-investeerder;
• marktbeschrijving;
• management;
• belangrijke financiële gegevens;
• samenvatting.

Plannen zijn niet
alles; planning wel.
Niet geluk, maar een
gedegen voorberei-
ding ligt ten grond-
slag aan de meeste
successen.
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Onderneming en project

In een bedrijfsplan moeten om te beginnen de onderneming en het project
worden beschreven. Deze beschrijving mag in de regel niet langer zijn dan
een pagina en moet naast een korte beschrijving van het project zelf de
volgende informatie bevatten:

• Wie is verantwoordelijk voor het project?
• Waar houdt de onderneming zich mee bezig?
• Wat zijn de doelstellingen en de visie van de onderneming?

Dit lijkt misschien een eenvoudige taak, maar het laat geen twijfel dat het in
belangrijke mate van de beschrijving van de onderneming en het project zal
afhangen of u het gevraagde kapitaal krijgt. Met een goede beschrijving
bent u al een eind op weg om uw project te "verkopen". Doe daarom alle
moeite om u zo helder mogelijk uit te drukken.

De sterke punten van uw onderneming moeten natuurlijk de basis van de
beschrijving vormen. Het is belangrijk dat u aangeeft waar u werkelijk goed
in bent – wat u kunt – en welke mogelijkheden daarmee voor de on-
derneming op de markt worden gecreëerd.

Leg bijzondere nadruk op uw doelstellingen: waar streeft u naar en wat zijn
de criteria voor succes? Ook is het goed om te vertellen wat er volgens u
zal gebeuren als de onderneming haar doelstellingen bereikt. Dat is immers
het moment waarop de investeerder normaalgesproken de vruchten van
zijn investering zal plukken (de "exit").

Rol van de risico-investeerder

Nadat u het project hebt beschreven, is het een goed idee om specifiek in
te gaan op de rol van de investeerder. Waarom zou hij in uw onderneming
moeten investeren en welke toegevoegde waarde verwacht u van hem?

Het is verrassend om te zien hoeveel bedrijfsplannen niet ingaan op de rol
van de investeerder. De aanvragers doen zo hard hun best om duidelijk te
maken waarom zij risicokapitaal nodig hebben, dat zij helemaal vergeten te
vertellen wat de risico-investeerder behalve kapitaal nog meer aan de on-
derneming zou moeten toevoegen en wat precies zijn rol in het project zal
zijn. Vaak moet hij dat tussen de regels door lezen. Verberg deze infor-
matie niet in de tekst, maar vermeld expliciet welke toegevoegde waarde u
van de risico-investeerder verwacht.

"Wij zouden nog een actief bestuurslid kunnen gebruiken" is een stan-
daardzin die u moet proberen te vermijden. U kunt er zeker van zijn dat
elke risico-investeerder dit al honderden keren heeft gehoord en er niet van
onder de indruk zal raken. Er is natuurlijk niets op tegen dat u het man-
agementteam wilt uitbreiden met mensen met kennis en vaardigheden op
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een bepaald terrein. De meeste risico-investeerders verwachten echter een
wat gedetailleerdere beschrijving van hun rol.

Beschrijving van de markt

Het bedrijfsplan moet ook een hoofdstuk bevatten waarin een beschrijving
wordt gegeven van de markt waarop de onderneming gaat opereren. Dit
hoofdstuk beslaat vaak een behoorlijk aantal pagina's, omdat een groot
aantal zaken aan de orde moet komen:

• klanten (gedrag, segmentatie, benadering en koopkracht);
• concurrentie (positionering en marktaandelen);
• concurrentievoordelen;
• trends.

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, is het belangrijk dat u goed op de hoogte
bent van uw markt, klanten en concurrenten. Het spreekt vanzelf dat deze
kennis uit het bedrijfsplan moet blijken. Bij het beschrijven van de markt
kunt u zich laten leiden door de hierboven beschreven punten.

Aangezien risicobeheer centraal staat bij het investeren van risicokapitaal,
is het belangrijk dat u laat zien dat u weet van welke factoren het succes
van uw onderneming afhangt, welke vooronderstellingen aan uw
bedrijfsmodel en omzetverwachtingen ten grondslag liggen. Alle
bedrijfsmodellen worden bepaald door een aantal factoren (afhankelijkheid
van nieuwe technologie, koopkrachtontwikkeling, aantal en omvang van de
contracten, onderzoeksresultaten enz.) en het is belangrijk dat u zich
bewust bent van de beperkingen van uw model. Een goede marktenquête
is een krachtig instrument. Als u zo'n enquête laat uitvoeren, dwingt u
daarmee het respect af van de risico-investeerder, uw toekomstige partner.

In de marktbeschrijving moet in essentie worden aangegeven wat de klan-
ten- en omzetbasis van de onderneming is. Hoe zullen omzet en groei wor-
den gerealiseerd en wat zijn de verkoopverwachtingen? Wees realistisch
als u schattingen maakt. Ga er niet van uit dat 85% van de potentiële klan-
ten naar uw onderneming zal komen hollen alleen maar omdat u de zaak
opent.

Probeer u ook voor te stellen hoe de concurrentie zal reageren wanneer u
de markt betreedt en houd daar bij de
marktbeschrijving rekening mee. Hoewel de
reactie van de concurrenten zich niet met
zekerheid laat voorspellen, kunt u wel
beschrijven hoe zij ten opzichte van uw prod-
uct zijn gepositioneerd.

Wanneer u de concurrentie beschrijft, is het
met name belangrijk dat u duidelijk laat uit-

komen wat uw concurrentievoordelen zijn. Verzeker u ervan dat u precies

Er is niets op deze
wereld dat iemand
anders niet beter en
goedkoper kan fabri-
ceren.
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aangeeft waarom uw bedrijfsmodel dat van de anderen in de markt over-
treft en wat u in staat stelt om die positie te behouden. Dit dwingt u om uw
concurrenten te evalueren. Ideaal is natuurlijk als u kunt aangeven of er
sprake is van technische of handelsbelemmeringen of dat de toetreding tot
de markt anderszins wordt bemoeilijkt.

Het spreekt vanzelf dat de beschrijving van de markt realistisch moet zijn.
Toch wordt in bedrijfsplannen maar al te vaak de vroegtijdige ondergang
van de concurrentie voorspeld. Onderschat nooit uw tegenstanders, want
dat kan u duur te staan komen. Overschatten is beter – daar wint u punten
mee bij de investeerder.

Management

Wanneer u het managementteam beschrijft, is het belangrijk om een beeld
te geven van de verscheidenheid aan kennis en vaardigheden binnen dat
team. Besteed echter niet meer dan een pagina aan dit onderwerp. U kunt
daarnaast voor elk lid van het team een cv van een pagina bijvoegen. Over
het algemeen geven ondernemers geen ade-
quate beschrijving van hun dreamteam (een
adequate beschrijving hoeft niet lang te zijn).
Als een risico-investeerder na het lezen van
het managementgedeelte en de bijbehorende
cv's overtuigd is van de kwaliteiten van het
managementteam, is er een goede kans dat
hij het project verder zal beoordelen, zelfs als
u elders in het plan niet altijd even duidelijk
bent. Juist omdat een goed manage-
mentteam essentieel is voor het aantrekken
van risicokapitaal, is het zo belangrijk om de
ervaring van dat team te beschrijven. Omdat
de persoonlijke kwaliteiten van de teamleden voor de risico-investeerder
misschien niet zo belangrijk is als voor u, kunt u veel beter onderstrepen
welke ervaring zij hebben en welke resultaten zij in het verleden hebben
behaald.

Nadat u het managementteam hebt beschreven, is het wenselijk om een
korte beschrijving te geven van de bestaande raad van bestuur en de advi-
esraad, als u die hebt. Vermeld alleen de relevante ervaring van de bes-
tuurders en raadsleden. Tot slot geeft u informatie over de adviseurs die u
in de arm hebt genomen.

Belangrijke financiële gegevens

De risico-investeerder heeft een overzicht nodig van de huidige en de ver-
wachte financiële situatie van de onderneming of het product. Het
bedrijfsplan moet daarom een overzicht bevatten van financiële gegevens
als:

De beschrijving van
het management is
een cruciaal onder-
deel van het onder-
nemingsplan, maar
niet noodzakelijker-
wijs het langste. Zij
moet kort en terzake
zijn.
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• de uitgaven tot dusver;
• de winstverwachting;
• de huidige en toekomstige kapitaalbehoefte.
In dit verband is vooral de raming van de kapitaalbehoefte belangrijk – dit is
immers de kern van uw aanvraag. In principe vraagt u natuurlijk precies wat
u nodig hebt, niet meer en niet minder, maar hoeveel is dat? Het beste
vraagt u wat u nodig hebt om een of meer mijlpalen te bereiken. Zodra u
zo'n mijlpaal hebt bereikt, kunt u opnieuw kapitaal vragen, wat dan een stuk
gemakkelijker zal gaan omdat u resultaten kunt laten zien. Juist omdat
mijlpalen zo belangrijk zijn, is het van belang dat u de ontwikkeling van de
kapitaalbehoefte beschrijft.

Achter het principe gaat een complexe realiteit schuil, wat betekent dat
vaak een andere vraag volgt: "Zijn er grenzen aan hoeveel of hoe weinig
kapitaal ik kan vragen?"

Natuurlijk zijn die er. Risico-investeerders hebben immers budgetten en
investeringsstrategieën die bepalen in hoeveel ondernemingen zij kunnen
investeren en hoe klein of hoe groot die investeringen mogen zijn. Maar dat
mag u er niet van weerhouden uw aanvraag te doen.

Sommige ondernemers geven een te hoge kapitaalbehoefte op omdat zij
geloven dat hun project dan interessanter lijkt. Fout! Een risico-investeerder
besteedt evenveel tijd aan de beoordeling van een project van één miljoen
als aan een project van vijf miljoen euro. Niet de omvang, maar de inhoud
telt. Het is beter als uw schattingen aan de voorzichtige kant zijn, want als
uw raming onrealistisch lijkt, zal men u niet serieus nemen. Zeg dus niet
dat uw onderneming over drie jaar een miljard euro waard zal zijn als u dat
niet met harde feiten kunt onderbouwen.

Denk eraan dat risico-investeerders in het algemeen niet graag zien dat
hun geld wordt gebruikt voor het betalen van de rekeningen van adviseurs
van wie de eerdere adviezen hun niets hebben opgeleverd. Ondernemin-
gen die niet over voldoende middelen beschikken om de stappen die
voorafgaan aan het aantrekken van kapitaal (bedrijfsplan, aanvraag, reizen,
onderhandelingen enz.) allemaal te doorlopen, blijven uiteindelijk zonder
kapitaal. Het is gebruikelijk dat de onderneming waarin de risico-
investeerder investeert, de uitgaven betaalt die in verband met die in-
vestering moeten worden gedaan, zoals de kosten van de aandeelhouder-
sovereenkomst, de overeenkomst waarin de inschrijving op de aandelen is
geregeld en de andere overeenkomsten alsmede de enquêtes die in ver-
band met de investering zijn uitgevoerd. De praktijk in Europa kan van land
tot land verschillen.

Wanneer u de ramingen van de belangrijkste financiële cijfers voorlegt,
moet u dat op een consistente wijze doen, consequent de bronnen vermel-
den enz. Helaas gebeurt de presentatie van de cijfers bij lang niet alle on-
dernemers even grondig, wat ten koste gaat van de geloofwaardigheid van
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hun bedrijfsplan. De presentatie van de cijfers moet gebeuren volgens de
gangbare methoden van goede administratieve verantwoording en versla-
glegging. Vermeld altijd wie het budget en de jaarrekening heeft opgemaakt
(de onderneming zelf of externe deskundigen) en let erop dat de inkomsten
en uitgaven goed worden verwerkt. Het kan verleidelijk zijn om bijvoorbeeld
de ontwikkelingskosten pas ten laste van het resultaat te brengen wanneer
het product feitelijk winst begint op te leveren. Dit geeft echter een
vertekend beeld van de werkelijkheid.
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Samenvatting

Het bedrijfsplan moet worden afgesloten met een krachtig resumé van de
hoofdpunten. Voor een risico-investeerder is dit het belangrijkste onderdeel
van het plan. Uw project moet deze test doorstaan om voor risicokapitaal in
aanmerking te komen. De samenvatting is vijf tot acht pagina's lang en
specifiek gericht op de risico-investeerder.

Risico-investeerders hebben het druk – héél druk. Sommigen ontvangen
elk jaar honderden aanvragen en elk van hen investeert per jaar misschien
in zeven tot twaalf ondernemingen. De samenvatting geeft hun een snel
overzicht van een investeringsmogelijkheid. Wees dus specifiek en bondig.
Als u zich hieraan houdt, maakt uw aanvraag een betere kans om terecht
te komen op de stapel van aanvragen waarover de risico-investeerder
meer zou willen horen.

Documentatie en geloofwaardigheid

Hoewel het verleidelijk is om de cijfers beter voor te stellen dan zij in wer-
kelijkheid zijn, moet u dit koste wat het kost vermijden, omdat het zich te-
gen u zal keren. Als een risico-investeerder uw eerlijkheid in twijfel gaat
trekken, krabbelt hij zeker terug. Wanneer hij de analyses in het
bedrijfsplan bestudeert, is het voor hem erg belangrijk dat:

• de cijfers geloofwaardig zijn;
• uit de interpretatie van de cijfers blijkt dat

het bedrijfsmodel permanente voordelen
op de markt zal creëren;

• de interpretatie van de cijfers erop duidt
dat de onderneming winst zal gaan
maken;

• de vermelde cijfers in overeenstemming
zijn met de gekozen ondernemingsstrate-
gie.

Nog een advies: ondersteun uw plan met onpartijdige en erkende bronnen
en voeg die zonodig bij. Het is verbazingwekkend hoeveel ondernemers bij
het opstellen van hun bedrijfsplan voorbijgaan aan de meest voor de hand
liggende informatiebronnen, zoals vaktijdschriften, publicaties van nationale
of internationale vakverenigingen of bijdragen van deskundigen in kranten
en op radio en televisie. Vaak zijn de rapporten van onderzoeksinstellingen
in opdracht van de ondernemer gemaakt en derhalve allesbehalve onparti-
jdig. In dergelijke rapporten worden maar zelden vraagtekens geplaatst bij
de belangstelling van de potentiële klanten voor het product.

Wat doorgaat voor betrouwbare marktinformatie is voor elke branche ver-
schillend, maar om te beginnen moet u gegevens voorleggen die het
bedrijfsmodel ondersteunen of die aantonen dat er vraag is naar het prod-
uct dat u wilt aanbieden. Deze externe gegevens ondersteunen uw con-

Bij het vermelden
van cijfers in uw
analyse en beschrij-
ving kunt u zowel te
veel als te weinig
cijfers geven.
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cept. Hoe gedetailleerd deze gegevens moeten zijn, hangt natuurlijk af van
de situatie. Maar een bedrijfsplan wint heus niet aan overtuigingskracht
wanneer u er een hoop overbodige informatie aan toevoegt – integendeel.

Veel ondernemers gaan in de fout door alleen maar gegevens te selecteren
die hun ondernemingsstrategie ondersteunen. Er zijn ook altijd gegevens
die uw strategie niet ondersteunen. Als u laat zien dat u niet bang bent om
tegenstrijdige gegevens tegen elkaar af te wegen en op basis daarvan een
evenwichtige conclusie te trekken, zal dat uw geloofwaardigheid aanzienlijk
vergroten.

Een bedrijfsplan dat een van de volgende vergissingen en tekorten bevat,
zal vaak ongeloofwaardig worden gevonden:

• De afzonderlijke hoofdstukken laten geen enkele samenhang met de
onderneming zien.

• Het plan bevat te veel assumpties en te weinig harde gegevens.
• Het is niet duidelijk waarom bepaalde gegevens zijn opgenomen.
• De informatie geeft blijk van gebrekkige kennis over mededinging.
• Het plan bevat te veel speculatieve informatie over het klantengedrag.

De voor de hand liggende conclusie is dat documentatie, wanneer deze op
de juiste wijze wordt gebruikt, een duidelijk signaal geeft dat het u ernst is
met uw project. Niet goed gebruikte informatie kan daarentegen zelfs het
beste idee ondergraven.

Externe hulp

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om iemand te betalen om voor u een
bedrijfsplan op te stellen. U kunt bijvoorbeeld een consultant in de arm ne-
men voor het maken van het plan of iemand die ervaring heeft met het op-
stellen van bedrijfsplannen vragen om voor u een schema op te stellen.
Wat u ook doet, het is belangrijk dat het lijkt alsof u het plan hebt opgesteld
en dat de voornemens en opvattingen erin naar voren komen, uw voorne-
mens en opvattingen zijn. Het zijn uw visies en uw doelstellingen die
moeten worden beschreven.

Wanneer u externe adviseurs vraagt om u te helpen met het opstellen van
een bedrijfsplan, let dan op het volgende om een zo goed mogelijk resul-
taat te bereiken:

• Vraag de consultant om voorbeeldteksten, zodat u kunt zien of zijn
woordgebruik en stijl u aanstaan.

• Spreek termijnen af en verzeker u ervan dat niet-nakoming een boete
tot gevolg heeft.

• Ga na of marktenquêtes nodig zijn en doe onderzoek naar de kwaliteit
ervan en naar de wijze waarop de gegevens zijn/zullen worden ver-
zameld.
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• Vraag om verschillende versies van het plan (samenvatting,
bedrijfsplan, PowerPoint-presentatie enz.).

• Kijk de teksten grondig na en verzeker u ervan dat alles wat niet naar
wens is, wordt gecorrigeerd.

Als u het opstellen van het bedrijfsplan aan de juiste consultants uitbes-
teedt, kan dat uw leven er een stuk gemakkelijker op maken. Het is echter
uitermate belangrijk dat u, als eigenaar, elk onderdeel van het plan grondig
onderzoekt. Daarbij kan geen enkele consultant u helpen.

Voorbeeld
Management

Søren Pedersen, oprichter en directeur

Geboren in 1968. Sinds 1997 werkt Pedersen bij
een internationaal IT-bedrijf in Kopenhagen, waar hij
verantwoordelijk is voor verschillende verkoop- en
marketingcampagnes.

Pedersen heeft meer dan tien jaar ervaring in de
planning en uitvoering van internationale verkoop-
en marketingactiviteiten.

Pedersen heeft een mastersgraad in internationale
marketing en management van de handelsho-
geschool van Århus (Denemarken).

Voorbeeld
Te veel en te weinig gegevens

Te veel gegevens
De ondernemingen in deze bedrijfstak zijn
ingedeeld bij de klassen 66 tot 84 van het interna-
tionale classificatiesysteem NACE. In het
bedrijfsplan beschrijven wij al deze klassen, te be-
ginnen met klasse 66…

Te weinig gegevens
De verkoop van kleding via internet wordt gegaran-
deerd een gigantisch succes, omdat wij allemaal
elke dag kleding dragen en het internet in snel
tempo groeit. Voeg daarbij de algemene kapitaal-
schepping die daar plaatsvindt en het is duidelijk dat
succes is verzekerd.
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Hoofdstuk 4

Presentatie van uw idee

Een vernuftig idee heeft weinig waarde als niemand anders het vernuft er-
van ziet. U moet uw ideeën dus op de juiste wijze weten over te brengen,
anders staat u alleen met uw visie.

Dit geldt ook als u risicokapitaal wilt aantrekken. Een goed bedrijfsplan is
een stap in de goede richting, maar uiteindelijk is het de combinatie van
een goed geformuleerd plan en de persoonlijke indruk die u en uw dream-

team maken die bepalen of u in staat bent om
risicokapitaal aan te trekken. Het opstellen
van het bedrijfsplan is dus nog maar het halve
werk. U moet het plan en het idee erachter
ook nog presenteren, wat een veel grotere
uitdaging is dan veel mensen denken.

Het is algemeen bekend onder risico-
investeerders dat ondernemers bij het pre-
senteren van een idee veel aan het toeval
overlaten. Vaker wel dan niet ontvangen zij
onbegrijpelijke e-mails met een of meer bes-
tanden bijgevoegd die moeten doorgaan voor
een samenvatting, waarbij zij zelf de volgorde

mogen bepalen. Dat geeft de risico-investeerder de indruk dat de on-
dernemer erg nonchalant omspringt met de kans van zijn leven.

U zult het met mij eens zijn dat het niet prettig is te worden teruggewezen
wegens een onbenulligheid nadat u zoveel moeite (en geld) hebt besteed
aan het ontwikkelen van een concept en het uitwerken van een
bedrijfsplan. Hieronder volgen enkele tips voor contactprocedures, af-
spraken, presentaties, zaken die u moet zien te vermijden enz.

Het KISS-principe

Veel risico-investeerders zweren bij wat wel het KISS-principe wordt geno-
emd: Keep It Short and Simple (houd het kort en simpel). Of u nu mon-
deling of schriftelijk een beschrijving van uw onderneming moet geven, doe
het kort en bondig. Als het algemene concept vrij complex en veelomvat-
tend is, moet u zich in zulke bewoordingen weten uit te drukken dat het
gemakkelijk te begrijpen is. In verreweg de meeste gevallen beschikt de
lezer of luisteraar maar over een beperkte hoeveel tijd. Als u uw idee niet
snel en duidelijk weet over te brengen, raakt u uw publiek dus kwijt. Het
probleem is eenvoudig: een risico-investeerder besteedt in eerste instantie
gemiddeld niet meer dan drie tot vijf minuten aan het lezen van een
samenvatting. Uw boodschap moet dus duidelijk zijn.

Maar weinig spre-
kers beseffen dat
90% van het applaus
dat zij krijgen wan-
neer zij hun tekst
dichtvouwen, een
uitdrukking van ver-
lichting is.

Robert Lembke
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Vooral in persoonlijke contacten doet u er goed aan om het KISS-principe
te volgen. Eenvoud is een kunst die geoefend moet worden – en meer dan
de meeste mensen denken. Sommige mensen beschikken van nature over
de gave om anderen van iets te overtuigen en zijn geboren verkopers,
maar van deze natuurtalenten zijn er maar weinig. De meeste ondernemers
doen er goed aan om, bij wijze van oefening, hun idee eerst aan adviseurs,
partners, vrienden en kennissen over te brengen. Let er dan vooral op dat u
het kort houdt. Dit soort oefeningen kunnen in het begin best frustrerend
zijn als mensen volstrekt niet begrijpen wat u bedoelt, maar zij zijn zeker de
moeite waard. Als u het KISS-principe eenmaal onder de knie hebt, zult u
er een hoop profijt van hebben. Er zijn situaties waarin u niet meer dan tien
minuten hebt – soms nog minder – om uw idee over te brengen. Dat komt
vaak voor wanneer u risico-investeerders ontmoet. God mag weten
hoeveel ondernemers er bij deze ontmoetingen niet in slagen om hun
boodschap over te brengen. Neem dus de tijd om te oefenen.

Timing is een andere vitale factor als het gaat
om de algemene indruk die u op uw publiek
maakt. Veel te vaak schort het bij presenta-
ties aan een goede timing en is duidelijk dat
de spreker zijn presentatie niet tot in detail
heeft voorbereid. In dat soort situaties leunen
risico-investeerders achteruit in hun stoel en
dwalen hun gedachten af naar andere zaken,
zelfs als ze weten dat dit wel eens een goed project voor een investering
zou kunnen zijn. Een goede voorbereiding is gewoon een kwestie van pro-
fessionaliteit. Hoe beter u zich voorbereidt, hoe professioneler u overkomt
en hoe groter de kans dat er naar u wordt geluisterd.

Evenementen

Iemand die kapitaal wil, moet zich een zekere inspanning getroosten. U
moet bereid zijn erop uit te gaan en u in te zetten voor uw zaak. Gelukkig
zijn er tegenwoordig vakverenigingen en risicokapitaalfirma's die regelmatig
bijeenkomsten organiseren waarbij ondernemers die op zoek zijn naar risi-
cokapitaal tien minuten de tijd hebben om hun idee aan de aanwezige
risico-investeerders te presenteren. Deelname aan zo'n evenement is een
goed startpunt om uw ondernemingsidee onder de aandacht van risico-
investeerders te brengen en contacten te leggen. Het is ook een goede
introductie in de wereld van het risicokapitaal.

Contactprocedure

Wat risico-investeerders werkelijk verrast, is het grote aantal telefoontjes
van mensen die vragen of zij een samenvatting van hun bedrijfsplan mogen
opsturen. Het antwoord is natuurlijk: "Ja, graag!" Risico-investeerders leven
immers van de goede ideeën van anderen.

Alles wat gezegd kan
worden, kan duidelijk
worden gezegd.

Ludwig Wittgenstein
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Zij hebben het echter erg druk, want er zijn tal van mensen die hun ideeën
willen promoten. Het is dus belangrijk dat u zich bij het vragen van finan-
ciële ondersteuning voor de uitvoering van uw idee houdt aan de proce-
dures die de desbetreffende risico-investeerder bij de beoordeling van
nieuwe projecten hanteert. Als u die procedures niet kent, kunt u bijna altijd
voor hulp terecht bij de registrator van nieuwe aanvragen. Vaak is dat een
assistent van de risico-investeerder, die ook actief betrokken is bij de plan-
ning van bijeenkomsten, presentaties enz.

In de regel zal een risico-investeerder niet meteen het hele bedrijfsplan
willen zien, maar alleen de samenvatting. Dat is niet alleen voor hem van
voordeel – hij hoeft geen tijd te verdoen aan het printen en verzamelen van
het materiaal – maar ook voor u, omdat u dan de volledige controle hebt
over de presentatie van uw materiaal. Vergeet bij het versturen niet om een
retouradres te vermelden. Dat hoeft niet uw zakenadres te zijn. Uw privé-
adres is ook prima, als u dat liever gebruikt. Dit lijkt misschien een detail,
maar u zou er versteld van staan als u wist hoeveel mensen domweg ver-
geten om een retouradres of telefoonnummer te vermelden. Hetzelfde geldt
voor een gebrekkige lay-out en spellings- en grammaticafouten. Deze zijn
bijzonder storend en geven een erg slechte indruk.

Als u na verzending van het materiaal ongelukkigerwijs mocht ontdekken
dat het essentiële tekortkomingen of fatale drukfouten bevat, probeer dan
niet om het proces aan de gang te houden door een lijst van correcties op
te sturen. Bel liever de registrator en vraag hem het materiaal in zijn geheel
terug te sturen en begin het hele proces dan opnieuw. U verliest dan mis-
schien wat tijd, maar u wordt wel gezien als iemand die zich aan de regels
houdt en u loopt niet het risico om op basis van onvolledig of foutief mate-
riaal te worden beoordeeld.

Hoe lang het duurt voordat u een reactie ontvangt, verschilt per on-
derneming. Serieuze firma's sturen u doorgaans binnen een week of zo
een ontvangstbevestiging. Zij laten u weten wanneer u een reactie kunt
verwachten en zeggen vaak ook wie verantwoordelijk is voor de beoor-
deling van het project. De meeste risico-investeerders willen een tijdje rus-
tig over een project nadenken voordat zij een reactie geven. Sommige
mensen geloven ten onrechte dat zij het proces met een telefoontje kunnen
versnellen. Maar zo'n telefoontje leidt eerder tot irritatie en u loopt het risico
de indruk te wekken dat u al weet dat uw voorstel tekortkomingen heeft en
daarom mondeling gegevens wilt toevoegen. Heb geduld! Pas als u na een
week of drie nog geen antwoord hebt ontvangen, heeft het zin om tele-
fonisch te informeren hoever het voorstel in het proces is gevorderd.

Harde voorwaarden? Niet echt. Het is ook in uw belang dat het materiaal
voldoende aandacht krijgt en op zijn merites wordt beoordeeld.

Nadat de risico-investeerder de tijd heeft genomen om over uw aanvraag
na te denken, zal hij schriftelijk, telefonisch of via e-mail contact met u
opnemen. Wanneer de samenvatting interessant genoeg is om met u door
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te gaan (als u deze tekst hebt gelezen, zou dat het geval moeten zijn),
wordt u uitgenodigd voor een gesprek en krijgt u de gelegenheid om uw
idee en bedrijfsplan persoonlijk te presenteren. Zo niet, dan is de bood-
schap over het algemeen dat men niet in uw onderneming/idee kan in-
vesteren. En NEE betekent dan ook NEE. Als u er niet in bent geslaagd om
de aandacht van de risico-investeerder te trekken, hebt u de eerste ronde
verloren. Het enige wat u dan kunt doen, is een stap terug doen en een en
ander eens ernstig overdenken.

Verwacht geen verdere uitleg over de reden waarom men niet met uw proj-
ect wil doorgaan. Het zou natuurlijk leuk zijn om te weten, maar afwijzingen
worden zelden gemotiveerd. Een negatieve reactie hoeft niet te betekenen
dat er iets mis is met het project. Misschien past uw idee gewoon niet in de
investeringsstrategie van de risico-investeerder. U moet er in principe van
uitgaan dat een weigering betekent dat uw concept grondig moet worden
herzien om opnieuw voor risicokapitaal in aanmerking te komen.

Presentatie

Als u het geluk hebt dat u wordt uitgenodigd
om uw ideeën nader te komen toelichten, doet
u er goed aan om op een aantal dingen te
letten. De uitnodigingsbrief bevat vaak een
agenda en vermeldt de tijd die voor de pre-
sentatie van uw idee beschikbaar is. Zowel de
agenda als de vermelding van de beschikbare
tijd moeten voor u een aansporing zijn om u
goed voor te bereiden. Zorg dat u het over-
zicht behoudt, dat u de informatie op orde
hebt en dat u in staat bent om zonder hulp-
middelen actief van gedachten te wisselen
over uw ondernemingsidee en over de infor-
matie die u hebt verstrekt.

U moet ook over het budget kunnen praten, waarbij het een must is dat u
alle cijfers kent en weet hoe die cijfers zich tot elkaar verhouden. De ont-
moeting zal in de regel plaatsvinden in een vriendelijke sfeer, met een open
en eerlijke dialoog.

Tijd is van wezenlijk belang. Door u te houden aan de toegewezen tijd laat
u zien dat u in staat bent om uw ideeën kort en bondig te formuleren. De
tijd dat u vragen beantwoordt, wordt natuurlijk niet afgetrokken van de tijd
die voor de presentatie is uitgetrokken.

Bij de presentatie van uw idee kunt u de toeters en bellen weglaten. Over-
laad uw presentatie niet met kleuren, animaties en andere speciale effecten
om indruk te maken. Het ziet er misschien wel goed uit, maar vaak leidt het
de aandacht van de boodschap af – wat slecht is! Wat men van u verwacht,
zijn onderbouwde argumenten en bewijsstukken.

Elke verkoop is een
kwestie van presen-
tatie.

Als u uw boodschap
niet juist overbrengt,
is wat u bedoelt niet
wat u zegt. Als wat u
zegt niet is wat u
bedoelt, wordt niet
gedaan wat moet
worden gedaan.
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Gelukkig hebben de meeste ondernemers die de presentatieronde
bereiken zich zeer goed voorbereid. Zij hebben vooraf een kritische blik op
hun presentatie geworpen, goed geoefend en overschrijden de tijd niet. Er
zijn echter ook ondernemers die geen aandacht hebben voor detail, te veel
hooi op hun vork willen nemen of welbewust de tijd overschrijden, wat zeer
onverstandig is. Als u dat doet, houdt u zich niet aan de regels en vergooit
u uw kansen. En vergeet ook niet dat de bijeenkomst bij de balie begint en
niet over is totdat u weer buiten bent! Als u echter de nodige energie in de
voorbereiding steekt en u aan de regels houdt, bestaat de kans dat u zich
van een goede partner verzekert, om niet te spreken van het kapitaal dat u
nodig hebt.

Verzeker u er de dag tevoren van dat u precies weet waar de bijeenkomst
wordt gehouden, want als u te laat komt, loopt u de kans dat de bi-
jeenkomst wordt bekort. Denk eraan dat u die dag waarschijnlijk niet het
enige punt op de agenda van de investeerder zult zijn. Files en afgelaste
vluchten zijn een goed excuus, maar de toegewezen tijd bent u hoe dan
ook kwijt.

Geheimhoudingsovereenkomsten

Als u een ondernemingsidee hebt, is het begrijpelijk dat u wilt voorkomen
dat een ander er met dat idee vandoor gaat. Toch is het over het algemeen
niet verstandig om al meteen bij de start van een relatie te eisen dat een
contract wordt getekend waarin de risico-investeerder zich tot geheim-
houding verplicht. De relatie is daarmee al onherroepelijk beschadigd.
Risico-investeerders sluiten op zich graag overeenkomsten, maar als u wilt
dat een investeerder blijk geeft van vertrouwen in u – waar het uiteindelijk
allemaal om draait – moet u ook laten zien dat u hem vertrouwt. Het
spreekt vanzelf dat een professionele risico-investeerder alle informatie die
u geeft in vertrouwen behandelt. Als u niet bereid bent hem te vertrouwen,
zou u met dat gebrek aan vertrouwen uw eigen ruiten kunnen ingooien.

Wat u beter niet doet

Bij wijze van laatste advies nog een lijst van situaties die andere on-
dernemers door bittere ervaring hebben geleerd te vermijden. Voor de
duidelijkheid: de genoemde fouten hebben geen betrekking op ideeën of
presentaties. Wel illustreren zij de gedragsregels die in de wereld van het
risicokapitaal van toepassing zijn. Het volgende kunt u beter niet doen
wanneer u het diepe ingaat:

• Proberen om een halfbakken investering te verkopen
Als de besprekingen met de eerste groep risico-investeerders om wat
voor reden dan ook zijn mislukt, is er weinig kans dat een andere groep
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risico-investeerders uw project wil overnemen. Het zal altijd andermans
mislukte project blijven, en aangezien niemand de rotzooi van iemand
anders wil opruimen, zal het antwoord van de meeste risico-
investeerders "nee" zijn. U zult dus helemaal opnieuw moeten begin-
nen, met een nieuwe samenvatting en een nieuw bedrijfsplan.

• Leuren
Zeker in het geval van zaaikapitaal heeft de gemeenschap van inves-
teerders in een land veel weg van een dorp. Iedereen praat met
dezelfde juristen, accountants en andere adviseurs. Het is dus een
kwestie van tijd voordat de risico-investeerder die u hebt benaderd ont-
dekt dat u ook met de concurrentie in gesprek bent. U hebt natuurlijk
alle recht van de wereld om te proberen de beste voorwaarden te
zoeken, maar te veel leuren zet over het algemeen toch kwaad bloed. U
maakt een serieuzere indruk als u een klein aantal risico-investeerders
selecteert van wie u denkt dat zij goed bij uw concept passen dan wan-
neer u iedereen aanspreekt en hoopt op een toevalstreffer. De inves-
teerder die u benadert, zal u vragen of het project ook aan andere po-
tentiële investeerders is voorgelegd, en als het antwoord bevestigend
is, zal hij hun reactie willen weten. U doet er goed aan om eerlijk te
antwoorden, want als hij later mocht ontdekken dat u gelogen hebt, is
dat automatisch het einde van het partnerschap.

• Midden in de onderhandelingen alsnog proberen af te dingen op
bepaalde eisen
Risico-investeerders zijn ervaren onderhandelaars. Naarmate de on-
derhandelingen vorderen, zullen zij zowel eisen stellen als verzoeken
doen ten aanzien van de overeenkomst met u. Een ding staat vast: over
verzoeken kan worden onderhandeld, over eisen niet. Er zijn genoeg
onderhandelingen die nog in een laat stadium mislukken omdat de on-
dernemer plotseling probeert om de risico-investeerder ertoe te bren-
gen zijn eisen aan te passen. Als u zo optreedt, is het meer dan waar-
schijnlijk dat de risico-investeerder de onderhandelingen zal beëindi-
gen.

• Uw adviseur het klimaat laten verzieken
Helaas zijn er ook gevallen waarin een deal mislukt omdat een derde
partij zich zonder noodzaak in de onderhandelingen mengt. Klassiek
zijn de gevallen waarin een jurist, net wanneer de ondernemer en de
risico-investeerder op het punt staan om een akkoord te bereiken, plot-
seling meent de onderhandelingen op het laatste moment nog onder
druk te moeten zetten door erop te wijzen dat men ook met andere par-
tijen in gesprek is. Dat is zonder meer dom, omdat de risico-
investeerder de onderhandelingen dan natuurlijk meteen zal beëindi-
gen; onderhandelen kan immers alleen met serieuze mensen. De jurist
kan op andere cliënten terugvallen, maar u moet een nieuwe risico-
investeerder zoeken die geïnteresseerd is in uw project of een nieuw
project opstellen, en dat is moeilijker. Voordat de onderhandelingen be-
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ginnen, doet u er daarom goed aan u ervan te vergewissen dat er tus-
sen u en uw adviseur geen misverstanden bestaan.

• De waarde van uw onderneming veel te hoog ramen
Tijdens de onderhandelingen geeft u natuurlijk een raming van de toe-
komstige groei van de onderneming, d.w.z. het investeringspotentieel.
Denk eraan dat de risico-investeerder bij zijn collega's en institutionele
beleggers navraag zal doen naar de redelijkheid van deze raming. Als
uw raming niet wordt geaccepteerd, moet u zich afvragen of het nog
wel loont om door te gaan. De meeste risico-investeerders kennen ge-
noeg verhalen van investeringen die nooit van de grond kwamen omdat
de ondernemer het onderste uit de kan wou. Wanneer een profes-
sionele investeerder geld biedt voor een onbeproefd idee, doet u er
verstandig aan om dit te accepteren. Als u het idee warm wilt houden
totdat u de persoon vindt die akkoord gaat met uw raming en bereid is
om het hoogst mogelijke bedrag te investeren, is de kans groot dat u
uiteindelijk helemaal geen investeerder vindt.
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Hoofdstuk 5

Risicokapitaal

Sinds eind jaren negentig wordt aanzienlijk meer geïnvesteerd met risico-
kapitaal. Na een bescheiden begin op diverse terreinen ontwikkelt de sec-
tor zich nu tot een dynamisch onderdeel van de investeringsmarkten.

De kenmerken van het groeiende aantal risicokapitaalfirma's wijzen erop
dat het gaat om een zeer diverse sector. Elke firma heeft een eigen manier
van bedrijfsvoeren en de grootte varieert van eenmanszaken met beperkte
middelen tot grote concerns met miljarden euro's in hun investeringsfond-
sen. De sector was in Europa naar internationale maatstaven vrij klein –
 iedereen kende elkaar – maar dat verandert snel.

Kenmerkend voor alle firma's in de sector is dat zij erg persoonsgebonden
zijn. Het merendeel wordt beheerst door één persoon, waarbij het zowel
om een vroegere zakenman kan gaan als om iemand die al geruime tijd
beroepshalve investeert. Deze personen nemen door hun knowhow en
netwerk een centrale positie in de sector in. De richtsnoeren die de firma’s
voor hun investeringen hanteren, zijn vaak door hen opgesteld. Niettemin
gebeuren de beoordeling van projecten en de lopende dialoog met
(startende) ondernemers tegenwoordig in de meeste grotere firma's niet
meer door de directeur zelf.

Risicokapitaalfirma’s kunnen worden ingedeeld naar:

• de herkomst van hun kapitaal (vermogensstructuur);
• hun investeringsstrategie en het bedrag dat zij investeren;
• de levensfase waarin zij investeren.

Vermogensstructuur

De verschillen in de sector worden onder meer bepaald door de vermo-
gensstructuur van de afzonderlijke firma's. De vermogensstructuur heeft
vaak een grote invloed op de reikwijdte van de afzonderlijke firma's wat
projecten betreft en kan een zeer belangrijke factor zijn bij het bepalen van
de investeringsstrategie. De meeste firma's zijn op een van de volgende
manieren gekapitaliseerd:

• met privé-vermogen: vaak bij particuliere risicokapitaalfirma's (vaak
maatschappijen) die het kapitaal investeren dat de risico-investeerder
en zijn partners inbrengen. Er zijn veel particulier gefinancierde risico-
kapitaalfirma’s. Sommige zijn voldoende groot geworden om op de
beurs te worden genoteerd en verkrijgen hun risicokapitaal derhalve op
de officiële kapitaalmarkten;
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• institutioneel vermogen: bij risicokapitaalfirma's die deel uitmaken van
financiële concerns. Hun investeringsmiddelen zijn vaak afkomstig van
institutionele beleggers;

• overheidsgelden: afkomstig van overheidsfondsen (bv. wetenschap-
sparken).

Daarnaast zijn er verschillen in de wijze waarop de risicokapitaalfirma's hun
middelen investeren. Sommige verschaffen kasmiddelen ter versterking
van het eigen vermogen, in ruil voor een ei-
gendomsbelang. Andere nemen een kleiner
belang en staan daarnaast borg voor een
banklening. Simpel gezegd is de belangrijkste
inbreng van de risico-investeerder in dat
geval dat hij het kredietrisico dat met uw on-
derneming verband houdt, op zich neemt. In
die situatie moet u erop bedacht zijn dat uw
onderneming vanaf de allereerste dag te
maken zal krijgen met extra lasten in de vorm
van rentebetalingen. Welke van deze finan-
cieringsmethoden voor u de meest gunstige
is, beslist u natuurlijk zelf. Enkele risicokapi-
taalfirma's bieden een combinatie van finan-
cieringsmethoden, andere doen slechts aan
één manier van financieren.

Ook wat de beschikbaarheid van kasmiddelen betreft, bestaan er verschil-
len tussen de risicokapitaalfirma's. Niet alle firma's kunnen grote contante
bedragen investeren. U doet er verstandig aan om firma's te selecteren met
een grote kasstroom die een goede naam hebben als kapitaalverstrekker.
Als u een overeenkomst bent aangegaan met een investeerder die krap bij
kas zit, bestaat het risico dat hij irrationeel en in strijd met uw belangen
handelt mocht hij plotseling in geldnood komen. Wanneer een risico-
investeerder laat weten met u in zee te willen gaan, doet u er dus goed aan
om naar zijn kaspositie te informeren. Zeg hem dat u het laatst gepub-
liceerde financieel verslag zou willen inzien en met ondernemingen zou
willen praten waarin hij heeft geïnvesteerd. Als hij serieus is, zal hij er geen
moeite mee hebben om u de namen van enkele contacten te geven.
Sterker nog, de meeste risico-investeerders staan juist positief tegenover
dit soort pogingen van uw kant om zich te verzekeren van een perfecte
partner.

Investeringsstrategie en grootte van de investering

Wanneer u als ondernemer op zoek gaat naar de risico-investeerder die
voor uw ondernemingsidee en project de meest geschikte partner is, moet
u er rekening mee houden dat risico-investeerders vaak een gerichte in-
vesteringsstrategie volgen. Dat kan betekenen dat alleen in bepaalde
bedrijfstakken wordt geïnvesteerd of alleen in projecten van een bepaalde
omvang.

Voor elke sector, hoe
klein ook, is er in
Europa wel risicoka-
pitaal te vinden.

De ontwikkeling van
uw bedrijf kan in elke
fase met risicokapi-
taal worden onder-
steund.
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De investeringsstrategie en met name de grootte van de investeringen
worden in de regel bepaald door de vermogensstructuur van de firma. Dat
neemt niet weg dat de meeste firma's graag een zo groot mogelijke
variëteit in het projectaanbod zien, zodat zij zelf kunnen selecteren. Als u
niet zeker weet wat de investeringsstrategie van een bepaalde firma is, is
het wenselijk dat u daarnaar informeert wanneer u opbelt. Hetzelfde geldt
voor de gebruikelijke omvang van de investeringen van de firma.

Ontwikkelingsfasen

Een ander verschil betreft de vraag in welke ontwikkelingsfase van on-
dernemingen de firma bij voorkeur investeert. Sommige firma's richten zich
op startende ondernemingen, andere op ondernemingen die de overstap
maken naar een volgende fase, en weer andere hebben zich gespecial-
iseerd in het overnemen en afstoten van ondernemingen.

Voor u als ondernemer betekent dit dat u waarschijnlijk in elke ontwik-
kelingsfase van de onderneming wel een firma zult vinden die bereid is om
met risicokapitaal in een gedeelte van de financieringsbehoefte van uw
onderneming te voorzien, op voorwaarde natuurlijk dat uw bedrijf over
voldoende groeipotentieel beschikt.

I-TecNet: initiatief ter bevordering van risicokapitaal voor starters in
de technologiesector

I-TecNet is een Europees netwerk van risico-investeerders die in een vroeg
stadium in technologie investeren. Het is een initiatief ter aanmoediging van
initiële investeringen in technologisch innoverende bedrijven. Het wordt
door de Europese Commissie ondersteund in het kader van haar
Gate2Growth-Initiatief.

I-TecNet geeft ondernemers toegang tot een netwerk van deskundige in-
vesteerders die belangstellen in zakenprojecten met veel technologische,
product-, dienst- of procesvernieuwing en een hoog groei- en werkge-
legenheidsscheppend potentieel.

De investeerders van I-TecNet stellen risicokapitaal ter beschikking voor
initiële investeringen in technologisch innoverende bedrijven.

Risicokapitaal is een van de meest geschikte financieringsbronnen voor
innoverende groeibedrijven. Het gaat om middelen die door gespecial-
iseerde partijen op de kapitaalmarkt worden verzameld. Risico-
investeerders kopen aandelen of converteerbare obligaties van het bedrijf,
niet met het oog op een snel rendement, maar om het bedrijf te laten
groeien zodat de waarde van de investering op termijn toeneemt. Ze zijn
daarom geïnteresseerd in innoverende, zeer snel groeiende bedrijven.
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Hoe krijgen ondernemers toegang tot het risicokapitaal in I-TecNet?

Ten eerste moeten overtuigende argumenten voor de financiering worden
opgesteld. De ondernemer moet een helder, solide bedrijfsplan opstellen
en zich informeren over wat risicokapitaal en andere financieringsvormen
precies inhouden voor hij investeerders benadert.

Een bedrijfsplan is een grondige analyse van de huidige positie van het
bedrijf en zijn groeistrategie. Het maakt duidelijk waarom het bedrijf succes
zal kennen en waarom het uniek is, en gaat in detail in op de basisassump-
ties van de onderneming om de beheersstrategie toe te lichten en ontwik-
kelingsmijlpalen te bepalen.

Zoals gezegd moet het bedrijfsplan de commerciële levensvatbaarheid en
het groeipotentieel van het project rigoureus aantonen en alle aspecten van
de onderneming behandelen, van marketingstrategie, concurrentie en
klanten tot organisatie, financieel beheer en jaarlijkse omzetprognoses en
-doelstellingen. Meestal gaat het om een vijfjarenplan.

Gate2Growth's website biedt ondernemers veel hulpmiddelen voor de op-
stelling van een bedrijfsplan. Er staan deskundigen klaar om feedback te
geven en het bedrijfsplan te helpen verbeteren voor de investeerders wor-
den benaderd.

In contact treden met risico-investeerders: de praktische gang van
zaken

Gate2Growth heeft een Europese databank met voorstellen voor invester-
ingen in innovatieve ondernemingen en bedrijfsplannen.

Als u uw bedrijfsplan registreert, vergelijkt een ervaren team van deskundi-
gen uw project met een databank van meer dan drieduizend investeerder-
sprofielen in Europa.

Buiten I-TecNet om werkt Gate2Growth ook samen met risicokapitaalfond-
sen, banken, incubators en netwerken van business angels in heel Europa.

De opname van uw bedrijfsplan in de databank is gratis en verhoogt uw
kans op het vinden van een geschikte investeerder aanzienlijk.

 Hoe werkt het?

1. Ga naar www.Gate2Growth.com.

2. Registreer uw onderneming of bedrijfsplan in de databank van in-
vesteringsmogelijkheden. Dit is gratis.
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3. Voor de registratie is het nodig dat u enkele algemene gegevens ver-
strekt over uw project, maar u hoeft geen vertrouwelijke gegevens uit
handen te geven. U houdt te allen tijde de controle over het proces.

4. Zodra uw registratie is voltooid, kijkt het Gate2Growth-team of er in-
vesteerders in Europa zijn die geïnteresseerd zijn in het project.

5. Als er concrete aanwijzingen zijn voor belangstelling voor uw project,
kan het team contact met u opnemen om verder na te gaan of het proj-
ect de juiste kenmerken heeft. Dit kan betekenen dat u een persoonlijk
onderhoud met de teamleden hebt of dat om aanvullende informatie
wordt gevraagd.

6. Op basis van dit eerste onderzoek, waarbij de verstrekte informatie op
juistheid en volledigheid is onderzocht, zal het team ofwel besluiten om
u in contact te brengen met een investeerder ofwel voorstellen doen
voor acties om het project geschikt te maken als investeringsobject al-
vorens een dergelijk contact tot stand te brengen.

Wanneer de bemiddeling van Gate2Growth succes heeft en ondernemer
en investeerder een overeenkomst sluiten, kan voor de verleende diensten
een vergoeding worden gevraagd, overeenkomstig hetgeen gebruikelijk is
in de sector. De ondernemer heeft te allen tijde de controle over het proces.
Het Gate2Growth-team zal alleen dan voorstellen om de vergoedingsov-
ereenkomst te activeren als er concrete aanwijzingen zijn dat er belangstel-
ling is voor het project en Gate2Growth zowel vertrouwen heeft in het proj-
ect als in het managementteam dat aan investeerders wordt voorgesteld.


