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Patrick Polak

ZE ZIJN MISSCHIEN WEL DE MACHTIGSTE SPELERS IN DE STARTUPWERELD: VENTURE CAPITALISTS.
AMBITIEUZE ONDERNEMERS HOPEN OP HUN FINANCIËLE INJECTIE, INVESTEERDERS ZIJN TUK
OP EEN HOOG RENDEMENT. MAAR WAT DENKEN VC’S ZELF VAN AL DIE MILJOENENDEALS?

LEFPOEN IN DE POLDER
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‘

eet je nog toen de AEX de
barrière van 700 punten door
brak? Precies op het moment
dat de internetzeepbel barstte
lanceerden wij ons eerste fonds.’
Patrick Polak (52) is mede
oprichter en managing partner
van Newion Investments en al
vertelt hij dit nu lachend, in 2000
was hij minder vrolijk. ‘Ik dacht
alleen maar aan hoe we ooit het
geld van investeerders terug konden
verdienen. Het illustreert hoe ont
zettend moeilijk het is om goede
investeringen te doen en dat de markt continu in bewe
ging is. Zo romantisch als het nu misschien lijkt om te
investeren in startups is het echt niet altijd geweest.’
Gelukkig voor Polak kwam het uiteindelijk goed en
werkt hij nu met zijn team aan het derde fonds, dat
tussen de 75 en 90 miljoen euro wil ophalen. Om
ervoor te zorgen dat hij de juiste vissen uit de enorme
startupvijver hengelt, richt Polak zich met Newion
net als iedere vc op een specifieke niche. ‘Omdat er zo
weinig datapunten zijn waarop je je kunt baseren moet
je heel gefocust zijn. Daarom investeren wij alleen in
early stage businesstobusinesssoftware. Klinkt hart
stikke romantisch, maar omdat we juist die markt goed
kennen kunnen we daar goede resultaten behalen en
jonge bedrijven helpen opschalen. Om goed te weten
wat er in de markt speelt, hebben we een database met
zo’n 2500 bedrijven verspreid door heel Europa die wij
interessant vinden en volgen. Daar bel je af en toe mee,
of je gaat een keer een kop koffie drinken. Met startups
waarin wij investeren hebben we vaak een relatie van
meerdere jaren.’

BUBBEL

succesvol had verkocht werd hij mede
oprichter van henQ Invest, dat in zijn derde
fonds 50 miljoen euro in beheer heeft. ‘Die
hoge bedragen kunnen ook verlammend
werken. Dat kan in een mogelijke vervolg
ronde investeerders afschrikken. Toen ik na
mijn studie begon als ondernemer moest ik
echt verantwoorden waarom ik voor mezelf
wilde beginnen. Iedereen ging destijds na
de universiteit direct voor een groot bedrijf
werken. Nu is het juist heel hip om onder
nemer te worden.’
Net als Hintzen spreekt Polak van een
explosie aan jonge ondernemers. ‘Het is
ontzettend aan inflatie onderhevig. Een
startup hebben is nu stoer. Je bent bij wijze
van spreken al een startup als je naar de
Kamer van Koophandel geweest bent om je
bedrijf in te schrijven en direct een scale
up als je de eerste medewerker aangenomen
hebt. Dit klimaat vertoont overeenkomsten
met de internetbubbel: er worden miljoenen
op tafel gelegd bij bedrijfjes die nog amper
omzet hebben. Er zijn gewoon veel bedrij
ven op de markt die interessant zijn om in
te investeren. Daarnaast zijn er ook veel
partijen die bereid zijn om veel risico te
lopen in ruil voor een potentieel hoge
return.’ Hintzen: ‘Dat klopt, maar er zitten
teleurstellend weinig echt interessante
bedrijven tussen.’
Robert Verwaayen (38) houdt kantoor
bij Spaces aan de Amsterdamse Vijzelstraat,
een creatieve plek waar veel startups zit
ten. Hij werkte eerder bij Prime Ventures,
maar besloot om op eigen benen te gaan
staan. Samen met onder anderen vader
Ben Verwaayen (oudtopman Alcatel en
British Telecom) en medeoprichter van

Huizenprijzen die door het dak gaan en beurzen die
record na record op de koersborden zetten: mede van
wege de zeer lage rente zoeken zowel particulieren als
professionele beleggers koortsig naar rendement. Er is
bovendien veel geld op de markt aanwezig. En was
ondernemen ooit een vies woord en vooral weggelegd
voor dromerige schoolverlaters zonder diploma, tegen
woordig kiezen ook knappe koppen ervoor om in plaats
van een glanzende corporate carrière een techstartup uit de grond
te stampen. Met een economie die na een aantal kwakkeljaren weer
op volle toeren draait, zijn alle ingrediënten voor een hype aanwezig.
‘Het zou goed zijn als iets van de idioterie afneemt en de markt meer
bij zinnen komt. Er is zeker angst om buiten de boot te vallen, wat de
prijzen opdrijft. Daardoor liggen de investeringsbedragen nu een stuk
hoger’, vertelt Herman Hintzen (51). Nadat hij zijn internetbedrijf

Tomtom Alexander Ribbink (die eerder
als partner betrokken was bij Prime
Ventures) richtte hij Keen Venture Partners
op, dat een fonds van 120 miljoen euro
beheert. ‘Ik zag bij Prime de hele dag
ondernemers langskomen. Dan begint het te
kriebelen om zelfs iets op te zetten. Maar
we hadden natuurlijk nog helemaal geen
trackrecord waarmee je iets kunt verkopen;
je haalt dus op basis van vertrouwen geld
op. Natuurlijk hadden we een strategie en
ideeën, maar je begint echt vanaf nul.’
Waar vc’s het geld voor hun fonds ophalen
hangt af van de gekozen focus. Tom Kist

en het Europees Investeringsfonds zijn belangrijke
geldschieters. ‘Door de hoge bedragen denken mensen
wellicht dat het geld ons aangewaaid komt, maar dat is
absoluut niet zo. In de aanlooptijd moeten wij leuren
tot we erbij neervallen en er hard aan trekken om het
fonds gevuld te krijgen’, aldus Verwaayen. ‘Het is niet
zo dat je even belt naar potentiële investeerders met
de vraag of ze willen storten, je moet contacten warm
houden. Maar we krijgen de laatste tijd via de email
box wel aanvragen binnen of mensen mee mogen doen.
Het verbaast me dat er zo’n hang is om kapitaal weg te
kunnen zetten. Toen we met ons eerste fonds begonnen
was dat absoluut niet zo’, vult Polak aan.

WOLF PACK

Waar de ronkende koppen over jonge bedrijven die een
investering gescoord hebben de illusie kunnen wekken
dat je maar met je vingers hoeft te knippen om geld op
je bankrekening gestort te krijgen, zegt de voltallige

‘INVESTEREN IN STARTUPS LIJKT
NU MISSCHIEN ROMANTISCH, MAAR
ZO IS HET ECHT NIET ALTIJD GEWEEST’
wolf pack van investeerders die Quote sprak dat ze veel
vaker ‘nee’ verkopen dan ‘ja’ en jaarlijks honderden
ondernemers teleur moeten stellen. Kwistig met geld
strooien is er dus niet bij. Daarnaast doen vc’s slechts
enkele investeringen per jaar en bedraagt de hitrate
niet meer dan 1 procent van alle plannen die ze voorbij
zien komen. Niet omdat ze het geld niet hebben of niet
in alle gepresenteerde plannen geloven, maar omdat de
tijd en beschikbare middelen ontbreken. Verwaayen:
‘Het klinkt misschien een beetje hosanna, maar zodra
je een investering doet wil je ook echt een partner zijn
en bijdragen aan het succes door bijvoorbeeld coaching
en advies. Dat is ook de reden waarom ik denk dat het
in de onderhandelingen belangrijk is om niemand het vel over de oren
te trekken; dat is geen goed startpunt. Omgekeerd werkt het ook zo:
een ondernemer die alleen het onderste uit de kan wil halen en gericht
is op een zo hoog mogelijke waardering vind ik niet interessant. Omdat
venture capital echt veel meer doet dan alleen geld overmaken moet je
in de onderhandelingen niet tot het gaatje gaan. We halen de trigger
zelden over, om de startups waarin we wel investeren optimaal te

(39), oprichter en managing partner van
Slingshot Ventures, kiest ervoor om alleen
geld op te halen bij ondernemers. ‘Zo con
curreren wij niet om de gunst van instituti
onele investeerders. En we proberen de
deelnemingen aan onze achterban te kop
pelen, zodat de jonge generatie kan sparren
met de oude garde die alles al heeft meege
maakt.’ Bij veel andere fondsen, zoals Keen,
is het een mix van grote bedrijven, institu
tionele beleggers, family offices en rijke
particulieren. Ook de Nederlandse overheid
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laten profiteren van ons netwerk en erva
ring. Je wil een langdurige samenwerking
in plaats van de korte klap.’
Om die reden is het bedrag van een fonds
ook nooit lukraak gekozen of automatisch
het maximale dat opgehaald kan worden.
Dat bedrag is namelijk afhankelijk van de
grootte van het vcteam en het aantal in
vesteringen dat ze van plan zijn te doen.
‘Omdat je lang met elkaar in zaken gaat,
moet je heel geduldig zijn en vooral niet
overhaast geld willen investeren. Vaak
duurt het proces voorafgaand aan een
investering een aantal maanden, waarin

‘HET ZOU GOED ZIJN ALS
IETS VAN DE IDIOTERIE
AFNEEMT EN DE MARKT
MEER BIJ ZINNEN KOMT’
je veel gesprekken voert. Het is allesbehal
ve even de spreadsheet checken en het
rekeningnummer intoetsen. Omdat je een
intensieve samenwerking aangaat moet
er wel een vorm van chemie bestaan en is
een persoonlijke klik belangrijk’, vertelt
Michael Lucassen (58). Hij is managing
partner bij Tiin Capital, dat zowel early
als later stage investeringen doet en het
benodigde kapitaal verzamelt in een kring
van relaties, ondernemers en family offices.
‘De ondernemer moet niet alleen interesse
hebben in ons kapitaal, maar ook in de
kennis die wij toevoegen om de groei te
versnellen. Het laatste wat je wilt is dat ze
jouw geld gebruiken om verliezen te finan
cieren, de salarissen te verhogen of ineens
op een bedrijfsuitje naar Lapland te gaan.
Daarom is het belangrijk om je niet gek te
laten maken door de markt en ook na een
aantal gesprekken nog nee te durven zeg
gen. Als je daardoor een kans hebt laten

Robert Verwaayen
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en dat je allesbehalve zeker weet of het daadwerkelijk
een succes gaat worden.’

lopen is dat jammer, maar helaas. Ik lig er niet wakker
van als blijkt dat iets na een aantal jaar uiteindelijk wel
een succes blijkt te zijn.’

EXIT

MISSERS

met een zogenaamde hurdle rate, waarbij
Ondanks die zorgvuldigheid is een minder succesvolle
alleen de winst boven een bepaald per
investering onderdeel van het spel. Venture capital
centage gedeeld wordt tussen beheerders
staat bekend om zijn hoge rendementen. Denk echter
en beleggers. ‘Het lijkt dus alsof wij heel
niet dat er daardoor alleen maar champagnekurken
makkelijk geld verdienen en homeruns
knallen. Missers horen er ook bij, al staan deze elite
slaan, maar onderweg kan het echt voelen
investeerders daar doorgaans niet heel lang bij stil. Dat
alsof je een marathon aan het lopen bent
een deel van het geïnvesteerde geld niet gaat renderen
die af en toe pijn doet en waarbij je lang
of zelfs helemaal afgeschreven moet worden, is vooraf
niet altijd succesvol over de finish komt’,
ingecalculeerd. Silicon Valleywonderboy Peter Thiel,
onderstreept Lucassen.
medeoprichter van Paypal en een van de eerste inves
teerders in Facebook, schreef in zijn bestseller Zero
to One: ‘The biggest secret in venture capital is that
the best investment in a successful fund equals or out
Torenhoge waarderingen voor jonge bedrij
performs the entire rest of the fund combined.’ Uit een
ven met amper personeel, nauwelijks omzet
rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam van
en een zelfverzekerde oprichter die vanuit
eind vorig jaar bleek al dat het aantal startups dat
een hip verzamelgebouw in capuchontrui
daadwerkelijk doorgroeit tot een scaleup weliswaar
de wereld wil veroveren zijn schering en
toeneemt, maar dat dat nog altijd een zeer beperkte
inslag. Als een investering succesvol is
groep is. Er bestaat dus maar een kleine kopgroep van
afgerond wordt vervolgens in ronkende
jonge bedrijven die de explosieve groeiplannen waar
chocoladekoppen geschreven hoeveel
maakt, maar juist die superklappers zijn belangrijk om
investeringsgeld er opgehaald is tegen
de beloofde rendementen te genereren. In de sector is
welke waardering. Toch zijn die getallen
het gebruikelijk dat de fondsen een rendement van
doorgaans allesbehalve een exacte weten
minimaal drie keer de inleg opleveren gedurende de
schap. Waar traditionele bedrijven dankzij
looptijd van een fonds. Standaard is dat tien jaar: vijf
stabiele kasstromen makkelijk gewaardeerd
jaar om te investeren plus vijf jaar om te desinvesteren,
kunnen worden, is het bij startups een stuk
met een uitloop van twee extra jaren. ‘Als je in die tien
ingewikkelder vanwege de onzekere toe
jaar het geld van beleggers weet te verdrievoudigen
komstverwachting. ‘Het is en blijft lastig
praat je al over een rendement van meer dan 15 procent om snelgroeiende bedrijven te waarderen.
per jaar gedurende de hele looptijd. Dat is extreem hoog Mensen vergeten weleens dat waarderin
en bijvoorbeeld veel meer dan het gemiddelde rende
gen niets zeggen, omdat er in het overgrote
ment als je alleen in de AEX zou investeren’, vertelt
deel geen aandelen secundair verhandeld
Polak. ‘Maar omdat je weet dat de inleg bij een aantal
worden’, aldus Kist.
investeringen niet gaat renderen of zelfs helemaal
Een bedrag op papier dus, de aandelen zijn
mislukt moet dat gecompenseerd worden door andere
immers hartstikke illiquide en nog niet
uitschieters. Stel dat eenderde van de investeringen
makkelijk te verkopen. ‘Een waardering is
mislukt en de helft een return van maximaal twee tot
leuk voor op de borrel, maar kan de borrel
drie keer de inleg oplevert, dan weet je dat die andere
niet betalen.’ Ook Verwaayen vindt dat er
investeringen ervoor moeten zorgen dat we de doelen
in sommige gevallen wel erg veel waarde
halen. Dat is dus waar je op mikt.’
Als het de beloofde rendementen niet waarmaakt, levert dat allereerst
natuurlijk een deuk op in de reputatie van het fonds. Het kan echter
ook de portemonnee van de vc schaden. Doorgaans wordt een beheer
fee van 2 procent gerekend, die alle kosten moet dekken. Indien de
rendementen hoog zijn profiteert ook de vc flink mee. In vaktaal wordt
20 procent van de winst die het fonds aan de beheerders uitkeert ook
wel de carried interest genoemd. Sommige fondsen werken ook nog

CAPUCHONTRUI

gehecht wordt aan het ophalen van groei
kapitaal tegen een zo hoog mogelijke
waardering. ‘Bij het grote publiek werden
Nederlandse bedrijven als Adyen, Message
bird en Elasticsearch pas bekend toen ze
veel kapitaal opgehaald hadden’, vertelt hij.
‘In de sector was al veel langer bekend dat
zij achter de schermen hard aan de weg
timmerden. Natuurlijk is het ophalen van
geld een belangrijke mijlpaal die gerust
gevierd mag worden en het is bovendien
een eerste teken van validatie. Maar het
is ook alsof je de kok feliciteert als hij
boodschappen gedaan heeft, want het echte
werk begint daarna pas. Zo’n miljoenen

Waar Quote net als veel andere media vaak over winst
en het bedrag onder de streep schrijft, is dat voor een
op groei gericht bedrijf minder relevant. De kost gaat
immers voor de baat uit en de (toekomstige) groeipo
tentie is vele malen belangrijker. Zo kon het gebeuren
dat Takeaway.com gewaardeerd werd op 1 miljard euro
toen het in 2016 naar de beurs ging, terwijl het nog
zwaar verliesgevend was. Anderhalf jaar later zijn de
verliezen weliswaar afgenomen, maar is het bedrijf van
Jitse Groen nog altijd niet uit de rode cijfers, terwijl
het aandeel op de beurs doodleuk in waarde verdub
belde. De verklaring: er scheuren jaarlijks zo’n 40 pro
cent meer feloranje scooters met een warme maaltijd
door de straten. Tja, toen de prospectus vlak voor
de beursgang gepubliceerd werd, schreef Quote nog
‘vooralsnog zijn dit geen cijfers die beleggers zullen

‘WE PROBEREN DE DEELNEMINGEN
AAN ONZE ACHTERBAN TE KOPPELEN,
ZODAT DE JONGE GENERATIE KAN SPARREN
MET DE OUDE GARDE’
omarmen’, doelend op de dieprode cijfers. ‘In Nederland
wordt veel waarde gehecht aan winst, in de Verenigde
Staten is groei veel bepalender. Maar voor een vc is
beperkte groeicapaciteit niet interessant. Als een start
up te langzaam groeit, is dat vaak een voorbode dat die
niet erg succesvol gaat worden. Grow fast or die slow’,
zegt Lucassen. Ook Sake Bosch (49), die als oprichter
en managing partner van Prime Ventures al voor de
internetbubbel als vc actief was en 43 miljoen euro in Takeaway.com
stak, wijst op het belang van schaalbaarheid. ‘De waarderingen bij
startups liggen minimaal twee keer zo hoog als vijf tot tien jaar gele
den. Tegelijkertijd zie je veel meer bedrijven die extreem hard groeien.
Dat rechtvaardigt hogere waarderingen. Het gaat er dan wel om dat je
heel kritisch blijft selecteren. Het is namelijk heel makkelijk om ergens
geld in te stoppen, dat kan iedereen, maar in venture capital heb je pas

investering is allesbehalve een belofte
dat er ook op de lange termijn succes zal
zijn. Al die Engelse termen als termsheet,
series A en pitchdeck klinken natuurlijk
reuze interessant, maar vergeet niet dat
zowel de investeerder als de ondernemer de
eerste jaren gewoon keihard moet werken
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echt een deal gedaan op het moment van
de exit.’
Na veel bloed, zweet en tranen is het door
gaans de bedoeling om de belangen na zo’n
5 tot 7 jaar te verkopen om rendement uit
te kunnen keren aan de kapitaalverstrek
kers. Een belangrijk moment dus. Evengoed
wordt er op het moment van de investering
nog niet hardop gesproken over de diverse
exitopties, zoals een beursgang of verkoop
aan een strategische speler of een andere
investeringsmaatschappij. ‘Je hebt niet de
goede focus als je daar vanaf het begin mee
bezig bent. Zoiets moet pas later ter sprake
komen’, vindt Verwaayen. ‘Wij bespreken
intern wel wat de potentiële opties zijn,
maar de ondernemer betrekken we pas later
bij dat proces.’ Omdat niet alle deelnemin

‘IN VENTURE CAPITAL
HEB JE PAS ECHT EEN DEAL
GEDAAN OP HET MOMENT
VAN DE EXIT’

Michael Lucassen

gen uitgroeien tot een gewilde overname
prooi kan er dankzij de beperkte duur van
een fonds in sommige gevallen druk ont
staan om snel te verkopen, wat een negatief
effect kan hebben op het uiteindelijke ren
dement. Hintzen: ‘De vaste looptijd van
een fonds is lang niet altijd het ideale model
als je onder tijdsdruk moet gaan verkopen.
Ik vind dat een perverse prikkel, en het
is ook vrij conservatief. Of ik het moeilijk
vind om afscheid te nemen van een partici
patie? Ik heb veel respect voor families
die generatie op generatie het bedrijf door
geven, maar je weet vanaf het begin als wij
instappen dat het ons uiteindelijke doel is
om weer te verkopen. Daardoor krijgen
jonge bedrijven de kans om te groeien.
Zo werkt het spel nou eenmaal.’ ■

