
Het zoete verleiden 
van de business angel

Wil je weten waarom Eindhoven deel uitmaakt van de meest innovatieve regio 
van Europa? Kom dan eens langs bij Money Meets Ideas Brainport. Tijdens 
deze door Rabobank georganiseerde ‘speeddates’ presenteren beginnende 
ondernemers die op zoek zijn naar investeerders, hun startup in superkorte 
pitches zo verleidelijk mogelijk aan ‘informele durfkapitaalverstrekkers’, 
investeerders dus. Maar veel leuker is het om ze ‘business angels’ te noemen
- een officiële term - want hoe betoverend klinkt dat.

Een verhaal van mitsen en maren

H et is eind juni. In het Conference Center op de 
Eindhovense High Tech Campus maken vijf 
slimme ondernemers zich op voor een presentatie 

aan zakelijke investeerders. Hun startups staan op het 
kantelpunt en een financieel duwtje in de goede richting 
is nodig. Liefst van een bemiddelde ondernemer, een 
business angel, die bereid is te investeren en die naast 
kapitaal ook nog ervaring en een netwerk wil meebrengen. 
Zij willen de inhoud van hun goedgevulde portemonnee 
best omkeren, maar niet voordat ze vertrouwen in de 
startup hebben gekregen. Welnu, het zaadje voor dat 
vertrouwen wordt geplant tijdens Money Meets Ideas, 
bij pitches van vijf minuten, gevolgd door inhoudelijke 
rondetafelgesprekken.

Verkennende fase
Flash forward. Op de TU/e campus, twee weken later, 
ontmoeten Jeroen ter Schiphorst en Berry van Waayenburg 
elkaar opnieuw. Jeroen is van startup Lusoco, die huist 
op de campus, en Berry is een welgestelde ondernemer 
die ‘iets’ wil met zijn kapitaal. Samen hebben ze na hun 
ontmoeting bij Money Meets Ideas inmiddels constructieve 
gesprekken gevoerd over een mogelijke investering in 
Lusoco. Investeren is bovenal een dynamisch spel, waarbij 

investeerder en ondernemer elkaar met mitsen en maren in 
evenwicht houden, en ze zien het in principe zitten. „Maar”, 
zo haast Berry zich te zeggen, „er zijn nog geen knopen 
doorgehakt. Het zit allemaal nog in de verkennende fase 
en ik laat alles even bezinken.” De ‘maar’ van de business 
angel die geen valse verwachtingen wil scheppen.

Tickets
Bij Money Meets Ideas hangt een vriendelijke, beursachtige 
sfeer en ondernemers en business angels fladderen 
gemoedelijk langs elkaar heen. Tijdens de presentaties 
op het podium krijgen de ondernemers als paradijsvogels 
alle aandacht voor hun verhaal: een gezellig middagje uit. 
„We zouden het niet anders willen”, lacht Mirjam Giesbers, 
directeur Private Banking bij Rabobank, „maar vergis je 
niet: het draait vanaf het begin om geld, om tickets van een 
ton, dat de investeerder graag wil inleggen, mits, maar... 
De investeerder weet vooraf precies wat er financieel van 
hem wordt verlangd.”

Spannend
„Spannend”, omschrijft Jeroen zijn pitch tijdens Money 
Meets Ideas. Niet alleen zijn vijf minuten op het podium 
voor de investeerders, maar ook de voorbereiding, 
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alles. „De pitch zelf is natuurlijk belangrijk. Jij en je 
bedrijf moeten er op dat moment staan. Maar het hele 
verhaal moet kloppen: de documentatie eromheen en 
het verhaal tijdens de eerste rondetafelgesprekken. Er 
moet vertrouwen ontstaan om samen te werken. Tijdens 
Money Meets Ideas sprak ik veel mensen. Leuk en aardig 
allemaal, maar het gaat erom mensen te ontmoeten die 
ook echt iets zien in je product.”

Gedoseerde groei
Wonderlijk en geniaal in zijn eenvoud, zo zou je startup 
Lusoco kunnen omschrijven. „Bij Lusoco ontwikkelen 
wij inkten in alle kleuren die licht kunnen opnemen en 
uitzenden”, pitcht Jeroen nog eens dunnetjes over. „Met 

onze inkt kunnen afbeeldingen op borden ’s nachts 
zonder stroom licht geven, helemaal energieneutraal. 
De reclamemarkt is een markt waar wij ons nu vooral 
op richten. Maar wij kijken ook verder. Bijvoorbeeld naar 
de automotive, waar ons product heel geschikt is om 
informatie op autoruiten te projecteren. Maar om allerlei 
redenen, denk aan veiligheidseisen, is deze markt nu nog 
lastig voor ons. Daarom groeien wij bij Lusoco het liefst 
stapje voor stapje. Gedoseerde groei, goede partners 
en leveranciers vinden, ons product veiligstellen met 
patenten; het is een traject dat wij het liefst samen met 
investeerders doorlopen, die wij er ook echt bij willen 
betrekken. Zo zien wij het groeipad van ons bedrijf. Dat is 
onze toekomst vind ik - en Berry gelukkig ook.”

Shiften
Business angel Berry brengt op dat groeipad vooral 
kapitaal in, zo is de verwachting. Berry komt uit de 
automatisering. Op zijn 56ste verkocht hij zijn bedrijf. 
Als investeerder aan de slag gaan en startups verder op 
weg helpen, tegen een vergoeding uiteraard, leek hem 
wel wat. Zo kwam hij terecht bij Money Meets Ideas. 
Dat Berry, bovenal de praktisch ingestelde ICT-man die 
véél heeft met tastbare producten en minder met lastige 
ontwikkeltrajecten, uiteindelijk interesse heeft in Lusoco, 
zegt veel over zijn intenties. „Het uitontwikkelen van de 
inkt vergt nog geduld, maar er is perspectief. Kijk naar 
onze samenleving; wij moeten leren om beheerst om te 

gaan met energie, en daar kan Lusoco’s inkt belangrijk aan 
bijdragen.”

Geld, kennis, goede raad
Veel innovatieve startups hebben op een gegeven 
moment kapitaal nodig voor vervolgstappen. Mirjam: 
„Het product moet worden ontwikkeld, er moet worden 
ingekocht, het is tijd voor marketing en tussendoor 
moeten de medewerkers aan het einde van de maand 
ook betaald worden. Een achtergestelde lening met 
vriendelijke voorwaarden van Rabobank kan een 
oplossing zijn. Maar ook die is vaak ontoereikend om 
het echt goed te kunnen aanpakken en winstgevend 
te kunnen worden. De oplossing: vermogende relaties. 
Rabobank mag veel welgestelde particulieren, vaak oud-
ondernemers, tot haar klanten rekenen. Zij vinden het 
leuk om jonge ondernemers terzijde te staan met geld, 
kennis en goede raad. Beiden samenbrengen betekent 
voor ons een stukje klantenbinding. Met wat zij bespreken 
bemoeien wij ons niet. De plooien gladstrijken, alle 
mitsen en maren de wereld uit, dat is aan henzelf.”

Transparantie
Transparantie tijdens de gesprekken is heel belangrijk, 
beaamt Jeroen. „Zoek je een miljoen, dan heeft het geen 
zin om te praten met een business angel die één ticket, 
dus een ton, te vergeven heeft. Tenzij natuurlijk meerdere 
investeerders interesse hebben en samen aankloppen. 
Ook dat gebeurt. Daarnaast hebben startups gaandeweg 
vaak extra kapitaal nodig. Het is dus zaak om vanaf het 
begin over en weer duidelijk te zijn. Zo kun je straks 
gerust aankloppen voor geld. Ga je op zo’n basis van 
start, dan kan de financiële transactie al snel rond zijn. 
Als ondernemer wil je dóór, en ook de business angel wil 
aan de slag.”

Risicovol
Hoe romantisch het verhaal van de ondernemer en de 
business angel die elkaar aan de pitchtafel in de ogen 
kijken en vinden ook is, het draait uiteindelijk natuurlijk 
om risicokapitaal en risico’s nemen. Berry: „Je beperkt 
die door op verschillende paarden te wedden, wat vaak 
gebeurt. Maar de kans dat je een keer je neus stoot, en 
dus geld verliest, is er. Het beste investeer je daarom 
met geld dat je niet direct nodig hebt, dat je kunt missen. 
Wanneer de reis van de business angel eindigt? Dat 
bepaal je samen. Je ontvangt je investering terug met 
rente, je krijgt er aandelen voor, alles kan. Met aandelen 
blijf je natuurlijk langer bij jouw pareltje betrokken. Maar 
waarom zou je dat eigenlijk niet willen. Mits het goed voelt 
natuurlijk.” 

Ben je start-up of scale-up ondernemer en is “World Domination” je 
ambitieniveau? Rabobank kan je met de Rabo Innovatielening op weg 
helpen met de financiering van jouw vernieuwende product of dienst. 
Zelfs als er nog geen bewezen resultaten, cashflow of betalende klanten 
zijn. Daarnaast faciliteren we als Rabobank het platform Money Meets 
Ideas Brainport om ondernemers en particuliere investeerders met elkaar 
in contact te brengen om de mogelijkheden van informal investing, ook 
wel angel investing genoemd, te verkennen. Dit is een financieringsvorm 
waarbij particuliere investeerders, veelal (oud-)ondernemers, 
risicodragend kapitaal verstrekken aan vaak jonge, expanderende 
ondernemingen. Deze ondernemers kunnen de kennis, het netwerk en de 
(levens-)ervaring van business angels goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij de 
groei van de onderneming, de ontwikkeling van het ondernemersplan en 
de coaching in het groeiproces. 

Wil je meer weten over de Rabo Innovatielening of de mogelijkheden van informal investing? 
Neem dan contact met me op via privatebanking@rabobank.nl.

Mirjam Giesbers, Directeur Private Banking Oost-Brabant
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