
Voor investeerders

Lijkt het je interessant om te investeren in bedrijven van ambitieuze ondernemers die gevestigd zijn in Gelderland of 
Overijssel? We hebben een groot netwerk van ondernemers met innovatieve plannen. We filteren de ideeën en pro-
posities en gaan op zoek naar een goede match tussen ondernemer en business angel. We kijken daarbij goed naar je 
wensen, zoals je rol en de mate van betrokkenheid die je wilt hebben. We zorgen ervoor dat de ondernemers ‘investor 
ready’ zijn voordat ze met je in contact komen. Dat kan in een persoonlijk gesprek, maar we organiseren, soms met 
partnerorganisaties, ook pitching-events.
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Hoe kom je bij ons Business Angels Netwerk?
Neem contact op met één van onze matchmakers Bart of Koen (contactgegevens zie 
hieronder) om een kennismakingsgesprek te plannen. In dat gesprek verkennen we je 
interesses en mogelijkheden en willen we alles weten over je ondernemersachtergrond, 
expertise, netwerk en eventuele portfoliobedrijven. Daarmee kunnen we je persoonlijke 
ambities, verwachtingen, wensen en mogelijkheden goed in kaart brengen en bepalen 
we samen jouw profiel. Onze business angels komen overigens uit heel Nederland. Ook 
kunnen we behulpzaam zijn om je te verbinden met andere angels, mocht je in een 
“syndicaat” met andere angels willen samenwerken. Tevens kennen we opleidingen voor 
startende angels waar we je eventueel naar kunnen verwijzen. Wil je samen met Oost 
NL investeren, dan brengen we je graag in contact met één van onze collega's van onze 
business unit Capital.

European Angel Fund
Ook kun je voor een intake en advies over het European Angel Fund (uitgevoerd door de 
Europese Investerings Bank) bij ons terecht. Namens het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat helpen we Nederlandse business angels bij de aanvraagprocedure.

“Begin dit jaar heb ik kennis 
gemaakt met onder andere Bart 
Heuts en Koen van den Berg van 
Business Angels Netwerk Oost-
NL. Al binnen een week kwamen 
zij met een mogelijke match 
waarbij ik werd voorgesteld aan 
een enthousiaste, startende 
software ondernemer. Inmid-
dels verloopt de samenwerking 
met deze ondernemer al enkele 
maanden naar volle tevreden-
heid en kijken we uit naar de 
volgende mogelijkheid. Top!” 
 
Hans Verschuren, business angel

Resultaten 2019
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leads          matches         uitgelokte investeringen         nieuwe angels
171           21                       €1.250.000,-                   30

130
 in totaal


