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Alles wat je moet weten voor de volgende stap

Klaar voor de startup
Jouw onderneming is allang geen hobby meer, maar 
een serieuze zaak. Sterker nog, met jouw startup wil je 
de wereld veroveren. Maar daar heb je financiering voor 
nodig. Daar kun je je eigen vermogen voor gebruiken, 
maar jij gaat liever op zoek naar serieuze investeerders. 
Voor het vervolmaken van je product, het opschalen 
van je productie, het aannemen van personeel of 
marketingactiviteiten: jij hebt investeerders nodig.

Toch is dat nog helemaal niet zo makkelijk. Hoe schrijf je 
bijvoorbeeld een goed businessplan? En welke vormen van 
financiering zijn er überhaupt? Maar ook; wat heb je nodig 
om een financieringsaanvraag succesvol in te dienen? Veel 
ondernemers lopen bij dit soort zaken al direct achter de 
feiten aan, terwijl goede timing juist zo belangrijk is. 

Na het lezen van deze whitepaper weet je precies welke 
volgende stappen je kunt zetten om jouw plannen waar te 
maken.

Met geld groeit jouw bedrijf
Als je bezig bent met het ontwikkelen van een nieuw 
product, innovatieve spin-off of start-up, dan wil je de 
kosten zo laag mogelijk houden. Logisch, want zo hou je 
het risico beperkt. Het ligt voor de hand het vermogen 
dat je met andere bedrijfsactiviteiten hebt verdiend, te 
investeren. Dat is een goed begin, maar niet altijd genoeg 
om te kunnen groeien. De kans is groot dat je op zoek 
moet naar externe investeerders om je startup succesvol te 
maken.

Veel ondernemers wachten te lang met het zoeken naar 
investeerders. Je tijd wordt opgeslokt door operationele 
zaken van je onderneming, het enige wat je kunt doen 
is nóg harder werken. Toch? Niet helemaal. Financiering 
kan je juist de ruimte geven om je bezig te houden met 
de zaken die er echt toe doen. Gebruik bijvoorbeeld 
werkkapitaal om personeel aan te nemen dat taken uit 
handen neemt, zodat jij je kunt richten op de groei en de 
toekomst van je bedrijf.

Begin op tijd
Wacht niet te lang met het nadenken over externe 
financiering. Zo heb je de tijd om na te denken over een 
financieringsstructuur waar je ook op lange termijn nog 
tevreden mee bent. Een overhaaste keuze, bijvoorbeeld 
door een cashflowprobleem, is vaak een verkeerde keuze. 
En ook al neem je de tijd: de weg naar investeerders is er 
eentje vol uitdagingen!
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Investor ready worden: 
de uitdagingen
Als het eenvoudig was om investeerders aan je bedrijf te 
binden, hadden we deze whitepaper niet hoeven schrijven. 
In de praktijk blijkt dat de weg naar investeerders er eentje 
is vol uitdagingen. Maar als rasechte ondernemer ga je die 
natuurlijk niet uit de weg.

Een kwestie van tijd?
Je steekt waarschijnlijk meer dan genoeg uren in je bedrijf. 
Maar je focus ligt nog op het verdienen van geld. Je steekt 
minder tijd dan je zou willen aan het uitwerken van goede 
concepten om je bedrijf toekomstbestendiger te maken. 

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk ben jij 
de baas over je tijd. In dit geval is dat vooral een kwestie van 
prioriteit: aan welke zaken besteed je de meeste aandacht? De 
ondernemer die zijn tijd slim besteedt, is de ondernemer die 
wint. Probeer alle stappen in het proces eens in een logische 
tijdlijn te zetten, om te zien waar je het beste kunt beginnen.

CONTRACT

Bah, een businessplan
Je bent echt niet de enige die het moeilijk 
vindt zijn ideeën op papier te krijgen. 
Natuurlijk heb je een plan, maar dat zit in je 
hoofd. Maar zonder businessplan wordt het erg 
lastig om investeerders aan tafel te krijgen. Die 
zullen toch echt eerst meer willen weten, voor 
ze met je in gesprek gaan.

Omdat je niet de eerste en laatste bent die met deze uitdaging 
te maken krijgt, is er genoeg hulp. Sowieso online maar ook in je 
netwerk is er is vast iemand die al een oplossing heeft gevonden. 

Ken je markt
Hoe geweldig je product of dienst 
ook is: als niemand het koopt, heb 
je een probleem. Daarom is het 
belangrijk om te weten wie jouw 
toekomstige klanten zijn. Welke 
pijnpunten lost jouw product of 
dienst voor ze op? En hoe
 belangrijk is dat pijnpunt voor ze? 

Je zal niet de eerste zijn die aan 
het eind van de ontwikkeling van een product of dienst 
ontdekt dat de markt er in de praktijk anders uitziet 
dan je dacht. Schenk daarom voldoende aandacht 
aan het onderzoeken van je markt, zodat jouw product 
straks een regelrechte hit is. Misschien kun je je 
product toetsen aan de markt met een minimum viable 
product? Daarmee laat je, ook aan investeerders, 
zien dat het product of dienst aansluit bij de 
behoeften uit de markt. Denk tevens na over een 
eventueel marketingplan.

Wacht niet te lang
Veel ondernemers zijn veel te lang bezig 
met het perfectioneren van hun product. 
Ook zie je regelmatig dat ze hun product 
of dienst te laat toetsen aan de markt. En 
dan kom je er misschien veel te laat achter 
dat er nauwelijks markt is! Wacht dus niet 
te lang met het introduceren van je product 
of dienst, dan heb je nog voldoende tijd 
voor aanpassingen, eventueel ook van je 
verdienmodel.  

Natuurlijk is het ook belangrijk om je concurrentie 
in de gaten te houden. Wees je tijdens het 
ontwikkelen bewust van de concurrentie en bedenk 
hoe je je blijvend van ze kunt onderscheiden. 
Zo voorkom je namelijk een ander risico: dat je 
concurrent een vergelijkbaar product eerder 
op de markt lanceert. Of dat je ingehaald wordt 
door technologische ontwikkelingen. Misschien 
kun je samenwerken met gevestigde partijen of 
gebruikmaken van bestaande technologie om je 
productontwikkeling te versnellen. 

Over dat netwerk gesproken...
Groeien kun je alleen, maar het gaat een heel 
stuk sneller als je hulp hebt. En die hulp heb 
je binnen handbereik. En waarschijnlijk loopt 
heel veel kennis en ervaring rond in je netwerk. 
Ondernemers die tegen dezelfde zaken 
aanlopen, of al eerder succesvol investeerders 
hebben gevonden. 

Hoe dan ook zijn het mensen waar je van kunt leren, waar 
je samen verder mee kunt komen. Kijk ook eens naar de 

accelerators en clusterspecifieke netwerken in de regio. Of 
volg masterclasses. Hier vind je ook kennis en ervaring.
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Door de bomen geen bos
Dat je investeerders nodig hebt, weet je allang. Je hebt 
ongetwijfeld al even op internet rondgekeken naar alle 
mogelijkheden. En dat zijn er nogal wat! Elke investe-
ringsmogelijkheid biedt weer andere kansen, heeft weer 
andere voorwaarden en vereist een andere aanpak.

De vraag is hoe je investeerders op een goede manier 
kunt benaderen en hoe je weet wat ze graag willen zien 
in jouw investeringsaanvraag. En er komt nog meer 
kijken bij het vinden van de juiste investeerder: in welke 
fase zit je bedrijf, bijvoorbeeld? Heb je alleen geld nodig, 
of ook kennis, kunde en een netwerk? Allemaal vragen 
waar je antwoord op moet hebben, nog voordat je bij 
een investeerder op de stoep staat.

De financiering krijgen die 
jou verder helpt
Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van 
financieringen voor jouw product of dienst. Voordat je bij 
allerlei partijen gaat aankloppen, is het verstandig je goed 
voor te bereiden, zodat je de kans op financiering vergroot.

Het begint met een businessplan
In het businessplan schrijf je het plan uit dat al in 
je hoofd zit. Hoe ziet je concept eruit, voor wie is 
het bedoeld en wat is de groeipotentie? Je hebt 
ook nagedacht over het team dat je nodig hebt, dat 
je product of dienst een probleem van jouw klant 
oplost en dat je aansluiting bij de markt hebt. En 
natuurlijk zijn je organisatie en financiën op orde.

Het uitschrijven van een businessplan is voor veel 
ondernemers best een uitdaging. Je kunt beginnen 
met het invullen van een Business Model Canvas. 
Dit geeft wat structuur aan je ideeën en helpt je 
alles op een rij te krijgen. 

En vergeet niet om een geweldige teaser te 
bedenken. Een teaser die de interesse wekt. Die 
nog niet alle details prijs geeft maar 
waarmee je wel de aandacht krijgt en 
vasthoudt! Dat kan enorm helpen om 
bij investeerders aan tafel te komen. 
Handige link nodig? Kijk eens op 
Pitch Deck.  

Praat met zo veel mogelijk partijen
Hoe goed de klik bij het 1e of 2e gesprek ook is: zorg dat 
je bij zo veel mogelijk investeerders aan tafel komt. Iedere 
partij heeft weer iets anders te bieden. Elk gesprek helpt je 
weer een beetje verder te komen in het proces, omdat je 
altijd weer verrassende vragen en goede feedback krijgt. 

Zoek investeerders die bij je passen
Geld is natuurlijk een belangrijk onderdeel van financiering, 
maar er is meer. Investeerders brengen bijvoorbeeld ook 
een groot netwerk, expertise of ervaring met zich mee. Dit 
zijn factoren die je mee moet nemen in de keuze voor je 
investeerder. Kijk ook of ze passen bij de fase waar je bedrijf 
in zit. Als je bijvoorbeeld wilt internationaliseren en die 
ervaring niet in je team hebt, zoek dan een financier die al 
eerder met dit bijltje gehakt heeft.

Vraag om hulp
Er komt veel kijken bij het zoeken en vinden van investeerders. Laat 
je daarom goed informeren over alle mogelijkheden. Als je niet 
voldoende kennis hebt om een kwalitatieve financieringsaanvraag 
op te stellen of overzicht mist in het financieringslandschap, is het 
handig een adviseur in te schakelen. Ook als je denkt dat je alles 
onder controle hebt, kan het geen kwaad om hulp te vragen. Al is 
het alleen maar om jouw aanvraag te toetsen vanuit 
investeerders perspectief. Als ondernemer kijk 

je soms toch vanuit een andere invalshoek naar 
je financieringsaanvraag. 

https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck
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Soorten financiering
Elk bedrijf doorloopt een aantal ontwikkelingsfasen. 
Bij elke fase passen andere financieringsbehoeften. 
De fases waar jij je nu op aan het voorbereiden bent, 
zijn waarschijnlijk de startfase en vroege groeifase.  
De startfase gaat vooral over het vervolmaken van je 
product of dienst. Je bent vooral geld aan het uitgeven, 
winst maken lukt nog niet of nauwelijks. In de vroege 
groeifase krijg je steeds meer klanten, maar ben je 
vooral de gemaakte kosten aan het terugverdienen. Je 
hebt in beide fases flink wat geld nodig om je product 
of dienst te lanceren en klanten te werven. De meest 
voor de hand liggende financieringsmogelijkheden 
zijn banken, crowdfunding, subsidies, informal 
investors, participatiemaatschappijen, regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen of clusterspecifieke 
fondsen.

Participatiemaatschappij
Bij een participatiemaatschappij ruil je een stuk zeggenschap over 

je onderneming in voor het geld dat je nodig hebt. Een regionale 
investeringsmaatschappij als de NOM verstrekt ook leningen en 
participeert ook in snelgroeiende ondernemingen. De NOM kan 
financieringen verstrekken in verschillende ontwikkelingsfases van je 
bedrijf. 

Subsidies
Onderzoek of je in aanmerking komt voor 

subsidies. Misschien heb je een heel duurzaam, 
innovatief of vernieuwend idee dat om die reden 
gesubsidieerd wordt, of heeft jouw product op een 
andere manier veel maatschappelijke waarde. Er zijn 
veel verschillende subsidies, die allemaal hun eigen 
randvoorwaarden hebben.

Informal investor
Een informal investor is iemand die zijn eigen 
vermogen investeert in andere bedrijven. Het zijn vaak 
(ex-)ondernemers die wel een risico durven nemen. 
Vaak zijn deze investeerders ook op andere manieren 
waardevol, bijvoorbeeld door hun grote netwerk of 
jarenlange ervaring. Misschien kunnen ze je daar ook 
mee helpen, maak daar dan duidelijke afspraken over.

Clusterspecifieke fondsen
Clusterspecifieke fondsen zijn gericht 
op een bepaald domein. In Noord-
Nederland zie je bijvoorbeeld fondsen 
op het gebied van IT, healthy ageing, 
water en energie.

Elk bedrijf doorloopt een aantal ontwikkelingsfasen. 
Bij elke fase passen andere financieringsbehoeften.  

Particulier venture capital 

Participatiemaatschappijen 

Aandelenbeurs
Private equity

Combinatie 
investeerders en 

subsidies

Informal investors
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(NV NOM, Newion etc.)
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In 4 stappen:
van investor ready naar financiering

Randvoorwaarden op orde
Voordat je begint met het schrijven 
van je businessplan, zorg je dat je de 
randvoorwaarden goed geregeld hebt. 
Je hebt een goed team bij elkaar, je 
financiën zijn op orde en je weet wat je 
concept in de markt waard is.

Stap
Je businesplan staat als een huis
Dit neem je allemaal mee in het 
businessplan. Dit is als het ware je 
visitekaartje: met een businessplan 
en een ijzersterke teaser kom je bij 
investeerders aan tafel. In het plan 
beschrijf je alles wat investeerders 
willen weten voordat ze met je in zee 
gaan.

Stap

Spreek meerdere investeerders
Zorg er daarna voor dat je voldoende 
investeerders spreekt. Er zijn veel 
mogelijkheden, elk met z’n eigen 
voor- en nadelen. Zet alles goed op 
een rij en bedenk van tevoren wat je 
zoekt. Elk gesprek helpt je weer verder 
in je zoektocht en maakt volgende 
gesprekken makkelijker. Hoe meer 
investeerders je spreekt, hoe duidelijker 
het wordt wat je  nodig hebt.

Stap
Weet wat je opties zijn
De laatste stap, die eigenlijk overal in 
verweven zit: bedenk goed wat jij nodig 
hebt. Het is jouw concept, jouw product 
en jouw toekomst. 
Natuurlijk mag je 
compromissen 
sluiten, maar het is 
niet nodig om je 
ziel aan de duivel 
te verkopen.

Stap

Expertise

Intake/start

Financiering

Persoonlijk 
advies

Netwerk

Match/ 
financiering

Flinc helpt je verder
Flinc is onderdeel van de NOM. Flinc staat naast jou als ondernemer en begeleidt je 
bij het investor ready maken van je plannen. Vervolgens maken we ook de match naar 
de voor jou meest geschikte financier. De projectmanagers van Flinc hebben allen 
een achtergrond in het bedrijfsleven of ervaring op het snijvlak van ondernemerschap 
en financiering. Dat stelt hen in staat om jou bij te staan en intensief te begeleiden in 
het financieringstraject. 

Wat heeft Flinc te bieden?

Hoe zit zo’n Flinc traject in elkaar?
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Over NOM en Flinc
Je kent de NOM misschien van de financierings-mogelijkheden. Veel 
ondernemers in Noord-Nederland hebben dankzij deze mogelijkheden stappen 
kunnen zetten. Maar in sommige gevallen ben je misschien nog niet zo ver en 
heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij het aanscherpen van je financieringsvraag. 
Dan kun je aankloppen bij Flinc. Flinc is het voorportaal op weg naar 
financiering.

Flinc is een onafhankelijke partij. Flinc is dan wel 100% onderdeel van de NOM,  
maar dat betekent niet per se dat we je aanraden om voor een financiering van de 
NOM te gaan. Dat is volledig afhankelijk van jouw financieringsvraag.

Flinc helpt je bij het investor ready maken van je groeiplannen. Het gaat ons 
erom dat we innovatieve ideeën helpen realiteit te worden, groeiambities waar 
gemaakt kunnen worden en bedrijven kunnen opschalen. Dat doen we door 
jou te adviseren en bij te staan met onze ervaring en kennis op het gebied van 
ondernemen, innovaties en financieringen. 

Contact
We hopen dat dit whitepaper je wat heeft opgeleverd. Wellicht herken je 
bepaalde zaken of loop je tegen issues aan waar je wel wat hulp bij kunt 
gebruiken. Neem dan vooral contact op. Wij helpen je graag verder. 

Wouter de Vries
06 55 33 00 31

wdevries@nomflinc.nl
www.nom.nl - www.flinc.nl

Paterswoldseweg 810 
9728 BM Groningen   

mailto:wdevries%40nomflinc.nl%20?subject=
http://www.nom.nl
mailto:?subject=
http://www.flinc.nl
https://www.flinc.nl/contact/
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