
1 Friends, Family & Fools

Doorgaans begint de zoektocht naar kapitaal 

bij Friends, Family & Fools. Dit zijn geldschieters 

uit de persoonlijke kring van de ondernemer. 

In deze definitie is een ‘Fool’ een geldschieter 

die niet werkzaam is in de kapitaalmarkt, 

maar ondanks dat toch geld investeert in een 

onderneming. In de startfase van een bedrijf 

is het risico vaak te hoog om in aanmerking te 

komen voor externe financiering, dus gebruiken 

startende ondernemers deze informele route 

vaak als eerst. Het is belangrijk om duidelijke 

voorwaarden en afspraken op papier te zetten, 

bijvoorbeeld over eventuele inspraak en 

termijnen van terugbetaling. Voor de startende 

ondernemer is het belangrijk dat hij geen grote 

delen van het aandelenkapitaal verstrekt in 

deze fase. In een vervolgfase is het nodig om 

aandelen aan vervolginvesteerders te verstrekken 

en de ondernemer moet dan zelf ook nog een 

voldoende groot aandeel overhouden.

Voor: Startende ondernemers

Bedrag: Doorgaans €5.000 - €20.000

Eerste Stap: In de eigen kennissenkring zoeken naar financiering.

2 Incubators

Incubators zijn organisaties die startende, 

innovatieve bedrijven helpen met het 

neerzetten van het bedrijf en businessmodel. 

Incubators bieden hulp en expertise op vlakken 

als het verkrijgen van financiering, toegang 

tot partners en netwerken, het leren van 

managementvaardigheden en het vinden van 

huisvesting. Vaak richten Incubators zich op een 

specifiek soort bedrijven. Enkele voorbeelden uit 

Oost-Nederland zijn StartLife (gericht op Food 

en AgTech startups), Briskr (health en high-tech), 

Novel-T (medtech en high-tech) en Orion. Soms 

bieden Incubators zelf ook leningen aan. 

Voor: Startende ondernemers

Bedrag: €10.000 - €250.000

Eerste Stap: Intakegesprek aanvragen bij een passende Incubator.

Voor: Schaalbare bedrijven met hoog risico

Bedrag: Vanaf circa € 250.000

Eerste Stap:  Neem contact op met diverse investeerders in jouw domein. Een goed startpunt 

is de Nederlandse Vereniging van Participatiebedrijven of een regionale 

ontwikkelingsmaatschappij. Voor Overijssel en Gelderland is dit Oost NL. 

Voor: Baanbrekende innovatieve mkb-ers en startups

Bedrag: Tussen € 50.000 en € 2,5 miljoen (investering in eigen vermogen tot € 15 miljoen)

Eerste Stap:   Neem contact op met een expert op het gebied van Europese subsidies, 

zoals RVO, Oost NL of met een privaat subsidieadviesbureau.

9 Participatie 

10 Horizon Europe

Een participatie is een investering in het eigen 

vermogen van de onderneming. De investeerder 

krijgt aandelen en wordt dus mede-eigenaar van de 

onderneming. De investeerder oefent direct invloed 

uit op de onderneming en ondersteunt deze, 

bijvoorbeeld via de aandeelhoudersvergadering. 

Het is belangrijk een investeerder te vinden die bij 

jou en bij jouw onderneming past. Investeerders 

kunnen ook actief bedrijven in hun ontwikkeling 

ondersteunen, ze zijn vaak gespecialiseerd 

in specifieke domeinen. In de vroege fase 

van bedrijven zijn investeerders op zoek naar 

rendement via een exit: een uiteindelijke verkoop 

van het aandeel aan een volgende investeerder 

moet rendement opleveren doordat het bedrijf 

meer waard is geworden. Een investeerder vinden 

en closen van de deal is vaak een langdurig en 

intensief proces. 

Horizon 2020 en de opvolger Horizon Europe, 

is het grootste is het grootste financierings-

programma voor innovatie ter wereld en bevat 

zeer veel instrumenten. Deze zijn ook toegankelijk 

voor startups. Een van de voorbeelden is het 

Horizon 2020 SME-Instrument voor het opschalen 

van de meest baanbrekende innovaties binnen 

het mkb. Vanaf 2021 wordt een vergelijkbaar 

programma uitgevoerd onder de noemer 

European Innovation Council Accelerator (EIC) 

binnen het programma Horizon Europe. Hiermee 

kan tot € 2,5 miljoen subsidie worden verkregen 

voor het betreden van de Europese markt met 

hoogwaardige innovaties. 

€

How2Finance
How2Finance is speciaal voor innovatieve 

ondernemers in Gelderland en Overijssel die op 

zoek zijn naar financiering. Of je onderneming 

nu in de startfase zit of juist groeit. How2Finance 

geeft ondernemers inzicht in welke verschillende 

vormen van financiering er zijn en wanneer die het 

beste passen bij hun financieringsbehoefte. 

Kortom, How2Finance ondersteunt jou bij de 

zoektocht naar passende financiering en brengt je 

bovendien direct in contact met de juiste financier.

Meer informatie? Ga naar oostnl.nl/how2finance
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Voor: Schaalbare bedrijven met hoog risico

Bedrag: Vanaf circa € 250.000

Eerste Stap:  Neem contact op met diverse investeerders in jouw domein. Een goed startpunt is 

de Nederlandse Vereniging van Participatiebedrijven of een regionale ontwikkelings-

maatschappij. Voor Overijssel en Gelderland is dit Oost NL. 

Voor: Innovatieve mkb-ondernemers

Bedrag: Doorgaans €10.000 - €350.000

Eerste Stap:  Contact opnemen met regionaal of landelijk subsidieloket  

(bijvoorbeeld RVO), of met een subsidieadviesbureau. 

Voor: Startups en innovatieve mkb-ondernemers

Bedrag: Doorgaans €50.000 - €250.000

Eerste Stap: Invullen Subsidie- en financieringswijzer op RVO.nl.

7 ION+

Innovatiefonds Oost-Nederland (ION+) verstrekt 

converteerbare leningen aan volwassen startups 

en mkb bedrijven uit Gelderland, actief in een van 

de volgende sectoren: Agro & Food, Health, High 

Tech Systemen & Materialen (HTSM) en cross-overs, 

als ICT, water, creatieve industrie, chemie en de 

maakindustrie, Energie- en Milieutechnologie (EMT) 

inclusief biobased economy. 

Het gaat om financiering van onderzoek en 

ontwikkeling, in Technology Readiness Levels 4 – 8. 

De minimale co-financiering bedraag 45%.

Business Angels zijn privépersonen die regelmatig 

investeren in veelbelovende bedrijven. Deze 

personen hebben financiële middelen uit eerdere 

ondernemingen die zij willen investeren in kansrijke 

en innovatieve bedrijven. In ruil voor financiering 

krijgen zij aandelen in het bedrijf (participatie), 

zodat de Business Angels inspraak hebben in de 

onderneming. Naast financiering kunnen Business 

Angels vaak zelf ook een rol in het bedrijf spelen en 

hebben ze contacten en netwerken die van belang 

kunnen zijn om het bedrijf te laten groeien. 

Voor: Startende ondernemers

Bedrag: Doorgaans €50.000 - €250.000

Eerste Stap: Contact opnemen een Business Angel-netwerk, zoals  

 Business Angels Netwerken Nederland en Business Angels Oost NL.

Voor: Innovatieve startups

Bedrag: Wisselend, maar gemiddeld ongeveer € 150.000

Eerste Stap: Contact opnemen een Business Angel-netwerk, zoals  

 Invullen Crowdfunding-scan van de KvK. Contact opnemen met platformen.
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4 Crowdfunding 

In de laatste jaren is crowdfunding een gangbare 

vorm van financiering geworden. Bij crowdfunding 

investeren mensen via online platforms relatief 

vroeg in de ontwikkeling van een bedrijf. Hierbij 

gaat het om een relatief groot aantal mensen dat 

relatief kleine bedragen investeert. In sommige 

gevallen betreft crowdfunding donaties die uit 

goede wil aan een ondernemer worden gedaan, 

bijvoorbeeld voor maatschappelijk verantwoorde 

initiatieven. In andere gevallen krijgt een 

investeerder tegemoetkoming in de vorm van 

bijvoorbeeld een niet-financiële beloning (zoals 

een eerste product tegen gereduceerd tarief) 

of is er sprake van eerste verkoop voordat de 

productie start, zoals Kickstarter. Een beloning 

kan ook bestaan uit rente of aandelen in een 

bedrijf. Er zijn dus veel verschillende vormen met 

voor- en nadelen. Bekende platforms zijn onder 

andere Oneplanetcrowd (duurzame innovaties) en 

Geldvoorelkaar.nl. 

3 Business Angels/informal investors 5 Instrumentarium RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) stimuleert innovatief en duurzaam 

ondernemen in opdracht van het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat. Dit doen 

zij met een breed pakket aan instrumenten, 

waaronder subsidies en belastingkortingen. 

Innovatieve ondernemingen aan het begin 

van de groeifase kunnen tussen € 50.000 en € 

350.000 lenen met de Vroegefasefinanciering 

(VFF). Een ander deel van dit programma voor 

universitaire startups loopt via NWO (Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek): 

take-off. Veelbelovende innovaties kunnen ook 

in aanmerking komen voor het Innovatiekrediet, 

hiermee kan tot €10 miljoen krediet worden 

gekregen voor technische ontwikkelingstrajecten. 

En tot slot is er de WBSO (Wet bevordering speur- 

en ontwikkelingswerk). Dit is een fiscale regeling 

van het ministerie van EZ om onderzoek en 

ontwikkeling te bevorderen. Via de WBSO kunnen 

bedrijven en zelfstandigen een tegemoetkoming 

krijgen in de loonkosten van werknemers die aan 

R&D-projecten werken. De vermindering van de af 

te dragen loonbelasting bedraagt minimaal 16% en 

maximaal 40% van de loonkosten. 

6 Subsidies

Naast subsidieregelingen die vanuit RVO uitgevoerd 

worden zijn er ook diverse subsidie-instrumenten 

specifiek voor innovatieve mkb’ers in Gelderland 

en Overijssel. Een groot voordeel van een subsidie 

is dat er geen terugbetalingsverplichting en 

geen directe vergoeding zoals rente voor nodig 

is. Zo kunnen Gelderse ondernemers met De 

Groeiversneller een voucher krijgen voor het 

inhuren van extern advies ter waarde van € 

10.000. Met de MIT-regeling kunnen ondernemers 

in Gelderland en Overijssel subsidie krijgen 

voor het onderzoeken van de haalbaarheid van 

een innovatietraject (tot € 20.000), of voor het 

ontwikkelen van een prototype samen met een 

andere mkb’er (tot € 350.000 per project). Met het 

regionale EFRO-programma kunnen deze bedragen 

zelfs oplopen tot €2 miljoen per innovatieproject. 

Ondernemers die samenwerken met bedrijven uit 

bijvoorbeeld Duitsland of België kunnen aanspraak 

maken op Interreg-subsidie. 

Er zijn veel regionale, nationale en internationale 

subsidies die elk hun eigen doelgroep, deadline en 

openstellingsdatum hebben. Hoe hoger de subsidie, 

hoe complexer vaak het aanvragen. Het is daarom 

aan te raden contact op te nemen met een specialist 

om meer te weten te komen over mogelijkheden 

voor jouw organisatie of innovatie. Er zijn ook 

bureaus die op no-cure-no-pay basis werken. Voor 

vroege fase startups kan subsidie soms lastig zijn: 

het vraagt co-financiering en een professionele 

administratie.

Naast een rekening courant financieren banken met 

name leningen die gedekt zijn met een onderpand. 

Dit is meestal aan de orde wanneer de onderneming 

actief is op de markt. Banken hebben daarnaast 

ook vaak investeringsfondsen, netwerken van 

informal investors en hebben producten voor lease. 

Voor startups heeft de Rabobank een speciaal 

achtergesteld leningproduct: een lening die 

bedrijven in deze risicovolle fase kan financieren. 

Daarnaast staat de overheid in bepaalde gevallen 

garant, zodat de bank met een hoger risico 

innovatieve bedrijven kan financieren. De BMKB 

(Borgstellingskrediet MKB) regeling is hier een 

voorbeeld van.   

Voor: Innovatieve mkb-ondernemers en in beperkte mate startups

Bedrag: Zeer uiteenlopend

Eerste Stap:  Contact opnemen met banken met de afdeling gespecialiseerd in  

de eigen sector en of financiering startups en innovatieve bedrijven.

8 Banken


