Hoe kom je
aan groeikapitaal?
Succesvol financiering aantrekken in een tijd waarin
steeds meer alternatieve financieringsvormen ontstaan

Groeikapitaal: cruciale
voorwaarde voor groei
Groeikapitaal is voor ambitieuze bedrijven onontbeerlijk. Tegelijkertijd zijn
banken in dit post-crisistijdperk niet altijd bereid om groeikapitaal te verstrekken.

Opschalen van de productie, een nieuwe productielocatie
openen in het buitenland, een concurrent overnemen,
reshoring: elk succesvol bedrijf komt op een gegeven
moment in een volgende ondernemingsfase terecht.

Banken verkopen vaker
‘nee’ als ze onvoldoende
zekerheid hebben

Voldoende eigen middelen
Voor zo’n groeifase is geld nodig. Van oudsher financieren
bedrijven hun groei met eigen vermogen, al dan niet
aangevuld met een banklening. De afgelopen jaren nam
de vraag naar bancaire financiering af, zo blijkt uit de
meest recente Financieringsmonitor van onderzoeks
bureau Panteia; bijna 8 op de 10 ondernemers geeft
aan geen financiering nodig te hebben. Ook de Europese
Centrale Bank concludeerde recent dat het Nederlandse
MKB vaak over voldoende eigen middelen beschikt om
gewenste investeringen te kunnen doen.

Banken verkopen vaker ‘nee’
Een andere belangrijke reden voor de afnemende
financieringsvraag schuilt in de bankensector. Hoewel
banken voor standaard bedrijfsfinancieringen erg
bereidwillig zijn en veel doen om de financiering rond
te krijgen, gaat dat verhaal niet op als je aanklopt voor

Van oudsher financieren
bedrijven hun groei
met eigen vermogen

groeikapitaal. Reden: ze moeten kritischer zijn bij het
beoordelen van risico’s en verkopen vaker ‘nee’ als ze
niet voldoende zekerheid hebben. En doordat je als
ondernemer de te verwachten groei niet kunt staven
met historische cijfers, is dat voor banken een reden
om terughoudend te zijn met het verstrekken van
groeikapitaal. Temeer omdat het door de aangescherpte
wet- en regelgeving voor banken lastiger en duurder is
geworden om langetermijnkredieten te verstrekken.
Daardoor is in Nederland de opmerkelijke paradox
ontstaan dat de economie weliswaar groeit, maar dat
de kredietverlening van banken aan MKB-bedrijven daalt.
Hoe kom je als ambitieuze ondernemer aan groeikapitaal?
Welke wegen kun je hiervoor bewandelen? En hoe zorg
je ervoor dat de bank, investeerders of andere partijen
ook daadwerkelijk willen meewerken aan je groeiplannen?
Daarover gaat deze whitepaper.
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Welke vormen van
groeikapitaal zijn er?
Groeikapitaal komt in vele soorten en maten.
Wat zijn de belangrijkste verschijningsvormen?

#01 Crowdfunding
Zeker voor relatief kleine bedragen (tot 1 miljoen
euro) kan deze vorm van financiële publieksparticipatie
aantrekkelijk zijn. In Nederland zijn er steeds meer
gespecialiseerde crowdfundingplatforms, zoals Symbid en
Collin Crowdfund. Crowfunding tast de zelfstandigheid
van de ondernemer doorgaans niet aan: vaak gaat het
om meerdere ‘microfinanciers’ die kleine bedragen lenen.

#02 Informal investors
Informal investors zijn ondernemende particulieren
die investeren in bedrijven en hen bijstaan met kennis,
ervaring en contacten.

#03 Participatiemaatschappijen
(private equity en venture capital)
In Nederland zijn steeds meer participatiemaatschappijen
actief, op zoek naar interessante investeringsmogelijkheden.
Zij verstrekken kapitaal, netwerk en kennis in ruil voor
aandelen. Doorgaans nemen participatiemaatschappijen
een meerderheidsbelang of een groot minderheidsbelang
in een bedrijf.

Crowdfunding tast de
zelfstandigheid van de
ondernemer doorgaans
niet aan
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Bij peer-to-peer lending
beleggen investeerders
hun geld in een lening
voor ondernemers

zonder dat daar zekerheden (zoals vastgoed of strenge
aflossingsvoorwaarden) tegenover staan. Niet voor niets
is mezzanine-financiering een dure financieringsvorm; de
rente is hoog. Daar staat tegenover dat de te betalen
rente soms onder voorwaarden bij de schuld kan worden
opgeteld (kapitaliseren), of dat de rente bijvoorbeeld deels
afhankelijk is van toekomstige winstgevendheid. Daarnaast
treedt er bij deze financiering geen verwatering op voor
de bestaande aandeelhouders.

#07 Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
In Nederland zijn meerdere regionale ontwikkelings
maatschappijen actief die allen verschillende soorten
(bedrijfs)financieringsfondsen in beheer hebben.

#08 Subsidies

#04 NPEX
NPEX is een online MKB-beurs die ondernemers en
investeerders bij elkaar brengt. MKB-bedrijven kunnen
via dit platform groeifinanciering ophalen door aandelen
of obligaties uit te geven.

Op zowel nationaal als Europees niveau zijn er voor het MKB
tal van subsidiemogelijkheden, zeker voor innovatieve ideeën.
Zo stak de Europese Ontwikkelingsbank de afgelopen jaren
veel geld in fondsen voor het MKB. Ook de rijksoverheid
biedt allerlei mogelijkheden. Zo helpt het ministerie van
Economische Zaken bedrijven bij het aantrekken van
risicodragend vermogen met de zogenoemde Groeifaciliteit
(zie www.rvo.nl voor meer informatie).

#05 Kredietunies
Kredietunies beheren het geld dat ondernemingen in een
bepaalde regio of sector gezamenlijk bijeenbrengen; andere
bedrijven kunnen dat geld weer lenen. Bij deze vorm van
peer-to-peer lending beleggen investeerders hun geld in een
lening voor ondernemers. Doorgaans staan ze de bedrijven
die zij voorzien van financiering ook bij met gericht
advies. Voorbeelden van kredietunies zijn de Kredietunie
Amsterdam, de Kredietunie Midden-Nederland en de
Kredietunie Brabant.

#06 Mezzanine-financiering
Voor risicovolle investeringen is mezzanine-financiering
een alternatief. Bij deze vorm van financiering, die het
best valt te omschrijven als een mengvorm van eigen
en vreemd vermogen, stelt de kapitaalverstrekker een
achtergestelde lening ter beschikking aan het bedrijf

Voor risicovolle
investeringen is
mezzanine-financiering
een alternatief
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Groeikapitaal: tips voor
succesvolle financiering
Hoe vergroot je de kans op een succesvolle financieringsaanvraag?
Waar moet je op letten? Vier experts geven advies.

TIP 1 Kies de juiste vorm
Elke vorm van groeikapitaal heeft voor- en nadelen. Het
goedkoopst is nog altijd een traditionele bankfinanciering,
benadrukt investment director Peter van den Anker van
NIBC Mezzanine & Equity Partners. ‘Zoek dus vooral
éérst uit wat er allemaal mogelijk is bij je huisbankier.’
Als het niet lukt om groeikapitaal bij de bank los te
krijgen, dan zijn er volgens Van den Anker meerdere
alternatieven (zie pagina 3). ‘Financieringsvormen als
crowdfunding, kredietunies en subsidieregelingen zijn
vooral geschikt voor relatief kleine investeringen tot
ongeveer 1 miljoen euro. Voor grotere investeringen,
van een miljoen of meer, zijn alternatieven als private
equity en mezzanine-financiering beter geschikt.’

Vraag je voortdurend
af: als ik deze partij nu
binnenhaal, welke impact
heeft dat op de langere
termijn?

TIP 2 Zoek een partij die bij je past
Wat is het profiel van de financier die je op het oog
hebt? Op welk type bedrijven richt hij zich? Met welke
soorten kapitaal? Verdiep je goed in de partijen bij wie je
aanklopt met een financieringsaanvraag, adviseert Hoofd
Capital Francis Quint van InnovationQuarter, de regionale
ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. ‘Heb je een
partij op het oog, vraag dan of je een ander bedrijf uit
het portfolio mag interviewen. Zo krijg je een veel beter
beeld van de werkrelatie en van de toegevoegde waarde
van de investeerder.’

Een goede klik
tussen investeerder
en ondernemer
is belangrijk

Volgens Jeroen van der Putten, director industries
& manufacturing bij NIBC, is het eigen netwerk vaak
een goed startpunt voor de zoektocht naar een financier.
‘Kijk bijvoorbeeld eens naar je bestaande aandeelhouders;
zitten daar mensen tussen die je op weg kunnen helpen?
Ook kan het lonen om gericht op zoek te gaan naar een
investeerder die al zaken doet met vergelijkbare bedrijven.
Zo’n partij is goed op de hoogte van ontwikkelingen in
je branche en kan het marktrisico goed inschatten.’
Private equity-investeerders zijn actieve aandeel
houders, benadrukt Marc van Voorst tot Voorst,
plaatsvervangend directeur bij de Nederlandse Vereniging
van Participatiepartijen (NVP). ‘Zij denken graag mee
en brengen, naast kapitaal, een netwerk en kennis mee.
Een goede klik tussen investeerder en ondernemer is
dus belangrijk. Een bedrijf laten groeien doe je samen! ’
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Financiers zien graag dat
binnen een managementteam
verschillende competenties en
talenten vertegenwoordigd zijn
6

Je krijgt doorgaans twee
kansen om je plannen bij
een investeerder over het
voetlicht te brengen

TIP 3 Zorg voor een goed plan
Het klinkt als een open deur, maar toch ketsen deals
nog vaak af op de kwaliteit van het onderliggende plan,
constateert Jeroen van der Putten. ‘Vaak ontstaan plannen
vanuit een bepaalde passie, maar ontbreekt het aan een ook
in commercieel en cijfermatig opzicht goed onderbouwd
verhaal. Realiseer je dat je doorgaans maximaal twee kansen
krijgt om je plannen bij een investeerder over het voetlicht
te brengen. Wees ook niet te bang om in te gaan op risico’s.
Vertaal risico’s naar uitdagingen en geef aan hoe je die denkt
op te lossen.’
Schrik er ook niet voor terug om concurrenten te
benoemen, vult Francis Quint aan. ‘Zonder concurrenten
geen markt. Juist door je concurrenten te benoemen,
laat je zien dat je een visie op de markt hebt en de
ontwikkelingen daarbinnen.’ Volgens Quint is het verder
ook raadzaam om tussenstappen expliciet te benoemen.
‘Veel bedrijven schetsen een stip aan de horizon, maar
vergeten daarbij de tussenliggende stappen. Terwijl
investeerders vaak vooral ook benieuwd zijn naar het
pad naar dat doel toe. Ander aandachtspunt: zeker nu
– technisch – talent vaak schaars is, horen investeerders
graag hoe je talent aan je gaat binden.’
Het doel van een participatiemaatschappij is rendement
maken voor de beleggers in het fonds, zoals pensioenfondsen
en de overheid, schetst Van Voorst tot Voorst. ‘De
verhouding tussen risico en rendement moet dus in

balans zijn. Verder is de positie van het bedrijf in de
markt belangrijk; die moet solide zijn, met voldoende
groeimogelijkheden. Uiteindelijk is het verdienmodel voor
een participatiemaatschappij dat er bij een toekomstige
verkoop méér voor kan worden gevraagd dan dat er voor
betaald is.’ Ook bij het opstellen van een plan valt het aan
te raden om vooraf advies in te winnen bij een bank of
onafhankelijk adviseur, stelt Peter van den Anker. ‘Zij weten
heel goed waar investeerders naar kijken en kunnen je
vaak goed helpen bij het aanscherpen en goed onderbouwen
van je plannen.’

TIP 4 Zorg voor een goede
governancestructuur
Investeerders hechten veel waarde aan een goede
governancestructuur, benadrukt Peter van den Anker.
‘Veel ondernemers hebben een sterke eigen mening
en zitten niet altijd te wachten op iemand die over hun
schouders meekijkt. Toch komt het, zeker bij bedrijven
met een DGA-structuur, sterk over als je bijvoorbeeld
over een Raad van Commissarissen (RvC) of een Raad
van Advies (RvA) beschikt. Dat laat zien dat je als
ondernemer openstaat voor invloeden van buitenaf.’
Daar sluit Francis Quint zich bij aan. ‘Ook als je bedrijf nog
geen RvC of RvA heeft, helpt het al enorm als je laat zien
dat je er in elk geval over nadenkt. Vanuit onze rol kijken
wij ook altijd naar de adviseurs waarmee een directie
zich omringt. Hoe groot is het netwerk van een bedrijf?
Als je als MT heel solistisch bezig bent, is dat meestal
geen aanbeveling.’

Ook bij het opstellen
van een plan valt het aan
te raden vooraf advies
in te winnen
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Voldoende diversiteit in het managementteam is volgens
Quint een belangrijk aandachtspunt. ‘Als de directie
bestaat uit vier mensen met een vergelijkbare achtergrond
– qua leeftijd, opleiding en ervaring – dan komt dat
niet erg sterk over. Wij zien graag dat binnen een
managementteam verschillende competenties en talenten
vertegenwoordigd zijn.’
Ook Marc van Voorst tot Voorst benadrukt het belang van
een goed MT. ‘Uiteindelijk zijn mensen de motor achter het
bedrijf; zij zijn het die het bedrijf naar ‘the next level’ moeten
tillen. De kwaliteit van het team is dus enorm belangrijk.’

TIP 5
Denk na over de volgende stap
Veel bedrijven op zoek naar groeikapitaal maken volgens
Van der Putten de fout niet goed na te denken over de
vólgende groeifase. ‘Hoeveel zeggenschap geef je op?
Als je over 5 à 10 jaar verder wilt groeien, zijn diezelfde
investeerders dan geen blok aan je been? Zeker in het
geval van crowdfunding gaat het vaak om een relatief
grote groep investeerders zonder diepgaande kennis van
je business. In een volgende groeifase kan dat grotere
partijen afschrikken; die hebben vaak geen zin om met
tal van kleinere investeerders om tafel te moeten. Vraag
je dus voortdurend af: als ik deze partij nu binnenhaal,
welke impact heeft dat op de langere termijn dan op mijn
onderneming? ’

Het komt sterk over
als je over een Raad van
Commissarissen (RvC)
of een Raad van Advies
(RvA) beschikt

Kijk ook naar de beleggingshorizon van een investeerder,
vervolgt Van der Putten. ‘Veel fondsen verkopen hun
deel na 5 of 7 jaar. Dat kán prima passen bij jouw eigen
plannen, maar wees je er wel bewust van dat ook
zo’n exit-strategie deel zou moeten uitmaken van je
beslissing.’ Van Voorst tot Voorst: ‘Een koop door een
participatiemaatschappij zal nooit plaatsvinden als zij
denkt dat een bedrijf in de toekomst onverkoopbaar
is. De inleg moet immers met rendement worden
terugbetaald aan de beleggers. Een goede exit-strategie
is voor een participatiemaatschappij dus cruciaal.’
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Het startpunt voor succesvolle
financieringsaanvraag
Het aantrekken van groeikapitaal mag dan soms lastig lijken, met
inachtneming van de in deze whitepaper gepresenteerde tips en
adviezen komt een succesvolle financieringsaanvraag een stap dichterbij.
Een goede voorbereiding en een goed onderbouwd,
doordacht plan blijken belangrijke succesfactoren. Een
bank of een onafhankelijk financieel adviseur lijkt in alle
gevallen een goed startpunt; vanuit hun kennis van de
markt en vanuit hun netwerk zijn ze vaak goed in staat om
ondernemers gericht te adviseren en/of door te verwijzen.
NIBC is een ondernemende bank die klanten bijstaat op de
voor hen beslissende momenten. Als specialist op gebied van
corporate banking adviseren we ambitieuze ondernemers op
het gebied van bedrijfsfinanciering en ondersteunen we hen
met passende oplossingen op het vlak van (private) equity,
mezzanine-financiering en senior debt.
Vanuit onze vestigingen in Den Haag, Amsterdam,
Frankfurt, Londen en Brussel bedienen wij meer dan
1.000 ondernemingen en 390.000 particulieren met
klantgerichte producten en diensten. Meer weten over onze
dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op:
tel: 070 342 5425
email: info@nibc.com
www.nibc.nl
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