TIIN Capital committeert zich aan gelijke
kansen voor female founders. Sta op en
sluit je ook aan!
10 juli 2019 - Onder de noemer #FundRight gaat TIIN Capital samen met meer dan 20 andere
vooruitstrevende durfkapitaal investeerders (VC’s) en TechLeap.NL het gezamenlijke initiatief aan
dat moet leiden tot een diverser startup-ecosysteem. We roepen andere VC’s op om zich ook te
committeren aan dit doel door het ondertekenen van het diversiteits-statement.
TIIN Capital maakt zich zorgen over de mannelijke dominantie in de tech-sector en het feit
dat momenteel slechts 1,6 procent van al het Nederlandse risicokapitaal geïnvesteerd wordt in
uitsluitend door vrouwen geleide startups. Dit ondanks het feit dat uit onderzoek blijkt dat diverse
teams een positieve invloed hebben op de prestaties en investeren de juiste weg is en kan zijn om
diversiteit te bevorderen en beïnvloeden.
Tegelijkertijd erkennen we ook dat juist wij als VC’s de sleutel tot succes in handen hebben om het
verschil tussen de hoeveelheid groeikapitaal die mannelijke en vrouwelijke oprichters van Nederlandse
startups ophalen, op te heffen of in ieder geval te verkleinen. Ook hebben wij als VC’s een taak en
verantwoordelijkheid om meer in female founders te investeren.
Statement
Daarom committeert TIIN Capital zich samen met de andere vooruitstrevende VC’s aan de volgende
acties:
-

-

-

Binnen 3 jaar na deze verklaring streven we er naar een gevarieerde mix te hebben bij onze
portfoliobedrijven en managementteams van onze huidige portefeuille-bedrijven, waaronder
35% vrouwen.
Een aanzienlijk percentage van de bedrijven waarin we (mede)investeren, moet
(mede)opgericht zijn door een vrouw.
Wij zullen meewerken aan een jaarverslag met de belangrijkste statistieken over de
genderdiversiteit van Nederlandse risicokapitaal investeerders en hun portefeuillebedrijven.
Dit verslag wordt gemaakt door TechLeap.NL
Wij dragen onze verklaring actief uit, delen onze ervaringen en benaderingen met elkaar, met
als einddoel om in 2022 100% van alle Nederlandse durfkapitaal investeerders te hebben
ingeschreven.

Met deze acties nemen we een standpunt in ten aanzien van #FundRight en nodigen we andere
partijen uit om ook het statement te onderschrijven. Samen kunnen we een verschil maken in het
bereiken van een divers startup-ecosysteem!
Voor meer informatie over het initiatief, het statement, de aangesloten VC’s en betrokken female
founders: www.fundright.nl

