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Voorwoord
Elk nieuw product begint met een goed idee. Maar niet elk goed idee
wordt een succesvol product. Dat lukt alleen als de ondernemer moed,
creativiteit en financiering heeft. De mensen achter website voor
restaurantrecensies Iens, sneeuwzuiger voor landingsbanen Snowcuber
en biotechbedrijf Aceta Pharma hadden moed en creativiteit; Seed Capital
hielp hen aan financiering.
Seed Capital voorziet in een duidelijke behoefte. De tijd dat starters met
een goed idee de bank inliepen en naar buiten kwamen met een lening,
is voorbij. Banken zijn terughoudender geworden in het verstrekken
van financiering, zeker als het om nieuwe producten of concepten gaat.
Ondernemers zijn dan meer aangewezen op particuliere investeerders.
Die schrikken echter vaak terug, vooral omdat het jaren kan duren voordat
duidelijk is of een start-up winst gaat maken. Dat kan een gemiste kans
voor de investeerder zijn. Want als een start-up succesvol blijkt, is het
rendement vaak hoog: soms meer dan tien maal de inleg.
Dankzij de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische
Zaken komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de
overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke,
beginnende ondernemers. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en
kennis de jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo
voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te
delen.
Niet alleen de winst telt. Door samenwerking met start-ups kunnen
investeerders ook hun eigen bedrijf slimmer en beter maken. KLM,
Schiphol, TU Delft, NS en het Havenbedrijf Amsterdam investeren via het
Mainport Innovation Fund van Seed Capital in ondernemers die werken
aan het verbeteren van veiligheid, mobiliteit en logistiek van havens
en vliegvelden. Het bedrijf Undagrid ontwikkelde bijvoorbeeld voor
Schiphol een systeem dat de 8500 bagagekarren en vliegtuigtrappen op de
luchthaven traceert.
De afgelopen tien jaar kregen bijna driehonderd creatieve en moedige
ondernemers dankzij Seed Capital de kans om hun ideeën op de markt te
brengen. Zij leverden ons land innovatieve producten, economische groei
en werkgelegenheid op. 40 procent van de nieuwe banen in Nederland
ontstaat tenslotte bij bedrijven die vijf jaar geleden niet eens bestonden.
Gefeliciteerd met deze goede oogst!
Henk Kamp
Minister van Economische Zaken
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10 jaar
SEED Capitalregeling
Slim geld naar kansrijke technostarters

Van links naar rechts:
Jan Dexel
Michel van Bremen
Natascha Szilágyi

‘Jong Nederlands biotechbedrijf brengt recordbedrag op’, kopten de
kranten op 16 september 2015. Het is een van de recente successen
van een Nederlandse innovatie, waarbij de Seed Capital-regeling
een belangrijke rol heeft gespeeld. De regeling van het ministerie
van Economische Zaken (EZ) bestaat nu 10 jaar. Hoe bijzonder is de
regeling, wat is haar succes en wat zijn de positieve effecten voor
Nederland?

Een decennium geleden zag EZ dat het voor
technostarters erg lastig was om risicokapitaal te
vinden. Zowel banken als private investeerders
vonden de risico’s te groot om in start-ups te
investeren, ook al waren hun ideeën veelbelovend.
Kon de overheid niet een handje helpen om deze
impasse te doorbreken, vroegen zowel EZ als het
bedrijfsleven zich af? Jan Dexel, beleidsadviseur bij
het ministerie en vanaf het eerste uur betrokken
bij de Seed Capital-regeling: “De economische
groei en het welzijn in innovation driven
economies, zoals Nederland, worden steeds
meer bepaald door het ontwikkelen en toepassen
van innovaties. Ons land heeft een hele goede
kennisbasis, maar om die kennis om te zetten in
economische groei is financiering van start-ups
nodig. Vreemd vermogen aantrekken vanuit
banken is in zo’n vroege innovatiefase niet erg
realistisch. Naast andere vormen van wat kleinere
alternatieve financieringen, is de meest gepaste
financieringsvorm in die fase risicokapitaal, en
de meest adequate manier om dat risicokapitaal
beschikbaar te stellen is via venture capitalfondsen. Door de Seed Capital-regeling stimuleert
de overheid venture capitalists en samenwerkende
business angels te investeren in start-ups.”
Toename risicokapitaal
Het succes van Seedfondsen als BioGeneration
Ventures met start-up Dezima Pharma en Aglaia
met start-up Merus laten zien dat de Seed
Capital-regeling werkt. Zo werd het door Seed-
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fonds BioGeneration Ventures gefinancierde
jonge biotechbedrijf Dezima Pharma onlangs
nog voor een recordbedrag van 1,55 miljard
dollar (1,38 miljard euro) overgenomen door
het Amerikaanse concern Amgen en haalde het
door Seedfonds Aglaia gefinancierde bedrijf
Merus onlangs miljoenen op bij Amerikaanse
investeerders. Michel van Bremen, voorzitter van
de Seed Capital Adviescommissie: “We zien dat
er kwalitatief hoogwaardige Seedfondsen in de
markt actief zijn, die zowel goede rendementen
opleveren als succesvolle jonge bedrijven.” Uit
rapporten van onderzoeksbureau Tornado Insider
blijkt bovendien dat de beschikbaarheid van
risicokapitaal in Nederland sinds de invoering van
de Seed Capital-regeling enorm is toegenomen,
vertelt Natascha Szilágyi, coördinator Seed Capitalregeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl). Ook toonaangevende
internationale adviesorganisaties als de
Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) zijn enthousiast en laten zich
onverbloemd positief uit over deze aanpak.
Corporate venturing
Maar er zijn meer, zelfs onverwachte, positieve
effecten van de Seed Capital-regeling. Dexel: “Niet
alleen private investeerders hebben belangstelling
voor de regeling, maar ook grote bedrijven, zoals
KLM, NS en Achmea, krijgen steeds meer interesse
in het financieren van extern ontwikkelde
innovatie (corporate venturing) en daarmee
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in de Seedfondsen.” De positieve gevolgen
daarvan zijn tweeledig. Van Bremen: “Bij corporate
venturing wordt niet alleen in beloftevolle
technostarters geïnvesteerd, maar worden
ook letterlijk de ramen van het bedrijfsleven
opengezet. Het contact met de technostarters, die
veelal van technische universiteiten komen, zorgt
voor een frisse wind in het bedrijfsleven.” Dexel:
“We zien dat innovatie leidend wordt om omzet
en economische groei te genereren. Daarom is het
ook zo belangrijk dat het bedrijfsleven al in een
vroege fase toegang heeft tot kennis en innovatie.”
Succesfactoren
Een van de succesfactoren van de regeling is de
nauwe samenwerking met de markt. Dexel: “De
venture capital-markt is extreem commercieel.
Als je daarin als overheid opereert, moet je goed
weten hoe die markt functioneert en hoe je daarin
kunt interveniëren. EZ wilde de risicokapitaalmarkt
stimuleren, zodat er ‘smart’ money voor kansrijke
technostarters beschikbaar kwam. Vanaf het begin
beseften we dat we daarvoor intensief moesten
samenwerken met professionele partijen in de
markt.” De rolverdeling is duidelijk. Szilágyi:
“De overheid schept de voorwaarden, zorgt
voor optimale omgevingscondities en toetst of
een fondsaanvraag aan de voorwaarden van de
regeling voldoet. De adviescommissie, bestaande
uit mensen met ervaring in de investeringsmarkt,
gebruikt haar kennis en kunde van de markt om te

Wat is een Technostarter?

beoordelen of een fonds daadwerkelijk succes kan
hebben en stelt de ranking op.” Na toekenning van
de lening aan een Seedfonds houdt de overheid
vanaf de zijlijn de voortgang in de gaten. Szilágyi:
“Wij nemen plaats op de bagagedrager van een
fonds, maar zitten wel strak op beheer.” Dexel:
“Na tien jaar kunnen we met recht zeggen dat de
betrokkenheid, expertise en de samenwerking met
private partijen van doorslaggevend belang zijn
geweest en blijven voor een succesvolle interventie
in de risicokapitaalmarkt in Nederland.”
Revolverend mechanisme
Na 10 jaar Seed Capital-regeling begint het
revolverend mechanisme op gang te komen,
waarin het geïnvesteerde geld wordt terugverdiend. Van Bremen: “De regeling zit goed in
haar vel. Door de successen krijgt de overheid
middelen terug, waarmee zij opnieuw kan
investeren in de doelgroep van kansrijke technostarters. Ik ben er echt trots op dat ik voorzitter
van deze adviescommissie mag zijn. Dit is een
regeling die daadwerkelijk iets uitmaakt en
betekent voor de Nederlandse economie.” Dexel:
“De regeling laat zien dat als je maar lang genoeg
consistent en gedegen beleid voert het niet alleen
financieel goed uitpakt voor de technostarters,
de investeerders en de overheid, maar ook goed
is voor het innovatieniveau, de economie en het
maatschappelijk belang van Nederland.”

“Wij nemen
plaats op de
bagagedrager
van het fonds.”

(*) onderneming

De Seed Capital-regeling gebruikt de volgende definitie:
(a) Minder dan 7 jaar na haar commerciële verkoop actief is
Een rechtspersoon die een onderneming (*) drijft of de start
op een product- of dienstenmarkt,
ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe technische vinding (b)	ten tijde van de eerste verstrekking van risicodragend
of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie.
kapitaal op grond van de regeling voldoet aan de definitie
Het gaat hier om het verkopen en leveren van producten,
van middelgrote, kleine of micro-ondernemingen; en
processen en/of diensten (geen adviezen).
(c)	hetzij voor eigen rekening en risico producten, processen
of diensten – niet zijnde adviezen – verkoopt en levert,
die zijn gebaseerd op een nieuwe technische vinding of
een nieuwe toepassing van bestaande technologie,
(d)	hetzij deel uitmaakt van één van de creatieve sectoren
en voor eigen rekening en risico producten, processen of
diensten – niet zijnde adviezen – verkoopt en levert, die
zijn gebaseerd op een nieuwe creatieve vinding of op een
nieuwe toepassing van een bestaande creatieve vinding.
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Financier uw ambitie
In de afgelopen 10 jaar is ongeveer € 200 miljoen aan risicokapitaal toegekend
aan 55 investeringsfondsen. Via de regeling Seed Capital verstrekt het
ministerie kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren
in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.
In 2015 werd in totaal € 24 miljoen toegekend aan investeringsfondsen. In 2014
was dat € 22 miljoen. Sinds 2012 is het aantal vragen toegenomen. Inmiddels
zijn er 296 investeringen gerealiseerd in Nederlandse technostarters.
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“Dicht op
de bal”
12
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“Al onze investeerders
willen bedrijven echt
verder helpen.”

SEEDfonds van en
voor succesvolle
ondernemers
De omzet van een van hun participaties is het afgelopen jaar met
300 procent gegroeid en een op de vier van hun participaties is
succesvol. “Een bovengemiddelde score in de sector van de telecom,
media en technologie (tmt)”, zegt Johan van Mil, managing partner
van Seedfonds Peak Capital. Het fonds is een
echt ondernemersfonds.

Zowel de investeerders, partners, investeringsals adviescommissieleden van Peak Capital
zijn succesvolle ondernemers die niet alleen
groeikapitaal bieden aan snelgroeiende bedrijven
in de tmt-sector, maar ook actief participeren
in de begeleiding van de groei.
“Al onze investeerders willen bedrijven echt verder
helpen”, zegt Van Mil. Bekende namen als Heleen
Dura-van Oord, zakenvrouw van het jaar in 2013,
Marcel Beemsterboer van Vakantieveilingen,
mediaondernemer Willem Sijthof en Marco
Aarnink van Drukwerkdeal maken deel uit van
die actieve investeerders.
Piketpaaltjes voor groei
In de begeleiding van participaties zit het fonds
“dicht op de bal”. “Een investering met de juiste
begeleiding biedt ons meer rendement”, vindt
Van Mil. “In een 100-dagenplan zetten we samen
met hen de piketpaaltjes voor de toekomstige
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groei. Wij denken mee over doelen en risico’s en
zorgen ervoor dat de juiste mensen en technologie
worden ingezet. Zo’n plan en de intensieve handson begeleiding bij de besteding van het kapitaal
bepaalt uiteindelijk het succes, heeft de ervaring
ons geleerd.”
Groei aantal banen
De aanpak van Peak Capital werkt. Participatie Iens
is inmiddels verkocht aan Tripadvisor en Catawiki
heeft in de afgelopen vier jaar qua omzet een
onstuimige groei van ruim vijfenveertigduizend
procent doorgemaakt. Deze innovatieve
combinatie van online catalogus en veilinghuis
voor verzamelaars is op dit moment een van de
snelst groeiende bedrijven van de Benelux.
“De Seed Capital-regeling is dus niet alleen gunstig
voor investeerders en participaties, maar ook voor
Nederland door groei van het aantal banen.”

10 jaar Seed Capital
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Vruchtbare
kruisbestuiving
corporates en
start-ups
Seedfonds Mainport Innovation Fund (MIF) kiest bewust voor
nauwe samenwerking met partners als KLM, Schiphol, NS,
Havenbedrijf Amsterdam en kennisinstelling TU Delft. “Deze vorm
van corporate venturing is voor ons een goede en snelle manier
om de potentie van een innovatie te valideren”, zegt fondsmanager
Thijs Gitmans.

“Goedkeuring van de
overheid helpt enorm om
corporates te overtuigen te
investeren in ons fonds.”
16

In tegenstelling tot veel andere investeerders
gaat het bij corporate venturing niet primair om
financieel rendement. Gitmans: “We hebben met
elkaar weliswaar doelstellingen geformuleerd voor
financiële rendementen, maar de partnerbedrijven
willen er vooral slimmer en beter van worden.”
Innoveren via een extern fonds met een
onafhankelijke, professionele fondsmanager
levert bovendien eerder succesvolle innovaties
op, leert de ervaring. De samenwerking met de
partners is intensief. “Iedere drie weken bespreken
we gezamenlijk nieuwe ondernemingsplannen
met als vraag: zien wij potentie in dit team en
deze innovatie en hoe kunnen partners waarde
toevoegen aan het innovatieproces?”
Corporate venturing
Ook de start-ups hebben belang bij de
samenwerking. “Bij technische start-ups is
marktdenken soms minder goed ontwikkeld.
Ze hebben een prachtig product ontworpen,
maar vergeten zich soms af te vragen of iemand

er behoefte aan heeft. Bovendien hebben veel
jonge ondernemers nog nauwelijks een netwerk
en weten niet welke taal ze moeten spreken om bij
een corporate binnen te komen. Zo heeft een van
onze start-ups, Snocom, een oplossing ontwikkeld
voor het sneeuwprobleem op luchthavens.
Als je zo’n prototype bij de voordeur van Schiphol
aanbiedt, moet je veel mensen overtuigen voordat
je in gesprek bent met de man die daarover
de beslissing neemt. Onze partners bieden
marktkennis en kunnen ondernemers ook op het
juiste niveau binnenbrengen.”
Toegevoegde waarde
Bij verschillende partners draaien nu pilotprojecten
van start-ups waarin het MIF investeert.
“Bij KLM draait bijvoorbeeld een pilot met een
kastje waarmee je een besloten WiFi-netwerk
kunt creëren in een vliegtuig. Dit kan een van de
innovaties zijn om als luchtvaartmaatschappij
de concurrentie aan te gaan met partijen uit het
Midden-Oosten.”
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“Bij KLM
draait een
pilot”

NS en Havenbedrijf
stappen in bij durfinvesteerder KLM e
n
Schiphol

Rutger Betlem Durfk
apitalist Mainpor
t
Innovation Fund
voegt de NS en he
t
Havenbedrijf Amst
erdam toe aan zij
n
lijst van investeerd
ers. Woensdag
lanceert het invest
eringsbedrijf zijn
nieuwe fonds, MIF
II.
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Naast de nieuwe in
vesteerders doen oo
k
de bestaande investe
erders, KLM, Schiphol en TU Delft, we
er mee. In totaal is
er
€ 18 mln beschikbaa
r, € 6 mln valt onde
r
de garantieregelin
g van de overheid.se
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“MIF heeft ons letterlijk de
winter door geholpen en
biedt ons, mede via haar
partners Schiphol en KLM,
een launching platform.”
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start-ups
zijn onze
helden

“We helpen met
ondernemen, maar
gaan nooit op de stoel
van de ondernemer
zitten.”

Fondsmanagers Herman Hintzen en Coen van Duiven van
Seedfonds henQ zijn inmiddels met hun derde succesvolle venture
capital-fonds bezig, gericht op internet- en software-innovaties.
“We hebben nu al meer terugbetaald aan de overheid dan we
hebben geleend.”

Hun succesformule? “Na een goede selectie
van start-ups, moet je er fulltime toegewijd en
slagvaardig mee bezig zijn, stug doorbouwen en
niet opgeven. Maar het is natuurlijk altijd een gok.
We hebben echt niet alleen in succesnummers
geïnvesteerd.” Naast ‘smart money’ biedt henQ de
start-ups kennis, netwerken en extra fondsen waar
nodig. “Je kunt niet succesvol investeren in zo’n
vroege fase zonder daar veel meer bij te leveren
dan alleen geld. We helpen met ondernemen,
maar gaan nooit op de stoel van de ondernemer
zitten. Zij zijn onze helden en wij coachen ze naar
grotere hoogten, als dat lukt.”
Start-ups met heilig vuur
Een van hun grote successen is Mendix. “Toen we
deze start-up voor het eerst ontmoetten, zagen
we drie gedreven gasten met een ambitieus plan
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wat softwaretechnisch gezien bijzonder, maar best
ingewikkeld was. Maar ze hadden een soort heilig
vuur.” Inmiddels draait het bedrijf een omzet van
tientallen miljoenen en heeft 350 man personeel.
“Een hele mooie rit die je dan meemaakt met zo’n
bedrijf.”
Seed-regeling beloont succes
De Seed Capital-regeling vindt hij een uitkomst.
“Als we rondgaan met de pet, helpt het flink
mee om investeerders over de streep te trekken.
Het biedt ze meer zekerheid en beloont succes.
Bovendien maakt de regeling de markt van
venture-capitalfondsen professioneler, omdat het
geen vrijblijvende lening is. Je moet echt zorgen
dat je een aantal investeringen realiseert en goed
managet. Zo’n aanpak vergroot ook de kans op
succesvolle start-ups.”
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Durfinvesteerder
henQ lanceert de
rde
fonds
Het technologieinvesteringsfond
s
henQ presenteer
t op donderdag
henQ
III — een invest
eringsfonds met
een
omvang van € 50
mln.
Het financierings
kapitaal wordt ge
stoken in jonge so
ftwarebedrijven.
De
financieringsom
vang start bij een
ton en
kan doorgroeien
tot € 10 mln.
henQ richt zich op
de zogenoemde
‘Valley of Death’: he
t gat dat valt tuss
en de
eerste kleine inve
steringsronde en
grote
vervolginvesterin
gen als het bedrijf
de
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“Rondgaan
met de
pet”
26
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Innovaties
die de zorg
beter maken

“De overheid heeft
innovatie in de zorg hoog
op de agenda staan.”

Stel je breekt als fondsmanager je heup en hebt net een veelbelovende start-up in je portefeuille die een prachtige innovatie
heeft op dat gebied. Het ziekenhuis waar de innovatieve heupschroef te krijgen is, ligt echter niet in de buurt. Wat doe je dan?
Linze Dijkstra van Seedfonds Health Innovation Fund hoefde geen
twee keer na te denken.

“Wij kiezen met ons fonds heel bewust voor
innovaties waarvan wij denken dat die de zorg
beter maken. Het zou onlogisch zijn dat ik daar
dan zelf geen gebruik van maak”, zegt Dijkstra.
Samen met zijn compagnon Dick Sietses runt
hij sinds 2007 het Health Innovation Fund (HIF),
een marktgericht fonds van innovaties voor de
gezondheidszorg. “Medisch-inhoudelijk gezien
vind ik de innovatieve heupschroef van Gannet
een groot succes, omdat de eerste onderzoeken
aantonen dat hiermee je heupkop minder snel
afsterft. Dit zorgt voor een substantiële verlaging
van zowel de kans op heroperaties als de
noodzaak tot een vervangende heup.”
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Complexe sector
Zo’n innovatie vindt niet zomaar zijn weg in de
zorg. HIF begeleidt de start-ups met doelgericht
ondernemen, zorgt voor meer structuur in
de werkzaamheden en legt waar mogelijk
verbindingen met de markt. Dijkstra: “Wil je als
startend bedrijf succes hebben met een innovatie
in de sector, dan moet je echt weten hoe de hazen
lopen. Wat zijn de belangen van alle stakeholders
en hoe werkt de implementatie van een innovatie
in de zorg? Het is een vrij complexe wereld.” Het
netwerk van HIF is daarom van doorslaggevend
belang. “Onze investeerders, VGZ, Achmea,
ABN AMRO en Mediq, hebben stevige wortels in
de sector. Zij leveren specialistische kennis en
denken mee, bijvoorbeeld over businessplannen.”
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“Weten hoe
de hazen
lopen”
30
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Investeerdersappetite
in nanotechnologie
groeit
Investeren in hightech hardware-innovatie is risicovol, vergt geduld
en kost veel investeringsgeld. Toch krijgen investeerders steeds
meer interesse in hightech hardware-innovaties. Het succes van het
groeiend aantal spraakmakende, op hightech gebaseerde disruptieve businessmodellen en het zeer hoge rendement bij slagen,
verhoogt de appetite.

“De risicoprofielen zijn
weliswaar hoog, maar
daar staat een zeer hoog
rendement tegenover.”
34

“Bedrijven als Google, Booking en Tesla laten
zien dat nieuwe verdienmodellen op basis van
hightech zeer dominant kunnen zijn en alle
gangbare businessmodellen volledig onderuit
kunnen halen. Daardoor groeit de belangstelling
van venture capitalists”, zegt Willem van den Berg,
initiator en een van de fondsmanagers van Seedfonds TechNano Fund. Ook het hoge rendement
trekt investeerders aan. “De risicoprofielen zijn
weliswaar hoog – de ontwikkeling van hightechinnovaties duurt vaak één tot drie jaar voordat
je zicht hebt of het eindproduct aanslaat in de
markt – maar daar staat een zeer hoog rendement
tegenover als de innovatie succesvol blijkt, zo’n
twee tot tien (soms zelfs dertig) maal de inleg.”
De Seed Captal-regeling geeft investeerders nog
eens een extra duwtje in de rug: “De regeling
dempt het risico aan de onderkant enigszins en
geeft meer upside aan de bovenkant. Dat wordt
door investeerders als zeer waardevol ervaren.”
Technologiecentra in Nederland
Om kansrijke investeringsmogelijkheden te
vinden, speurt Van den Berg alle technologiecentra
af in Nederland. Besluiten de fondsmanagers van
Value Creation Capital, waar TechNano Fund onder

valt, te investeren in een beloftevolle innovatie,
dan voegt het fonds waar mogelijk kennis en
kunde toe. “Al onze fondsmanagers zijn gewend
bedrijven te bouwen. We zetten deze kennis en
ervaring in om samen met onze participaties
gestructureerd te werken aan een 1.000-dagenplan
en een strategische blauwdruk, om daarmee
het bedrijf een boost richting de markt te geven.
Daarbij schakelen we vaak onze investeerders in,
die specifieke kennis hebben om de ondernemers
in ons fonds actief te ondersteunen.”
Waardecreatie start-ups
De fondsmanagers van Value Creation Capital
hebben inmiddels een goed track record met
succesvolle exits als Xsens (sensortechnologie,
PPM Oost participatie), IASO (Cloud
backuptechnologie, VCC participatie) en BMEYE
(hightech medische technologie, TIIN TechFund
participatie). Van den Berg: “Je ziet dat nieuwe
technologie en businessmodellen gekoppeld aan
een sterk ecosysteem van start-ups en scaleups een enorme boost geven aan toekomstige
economische structuurverbetering. De Seedregeling jaagt dat sterk aan.”
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“Investeren in hightech
hardware-innovatie is
risicovol, vergt geduld en
kost veel investeringsgeld.”
36

10 jaar Seed Capital

37

“Meer
upside aan de
bovenkant”
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Early stage
investeerders van
wezenlijk belang
voor succes
innovatie

Het drie jaar jonge Nederlandse biotechbedrijf Dezima Pharma is
onlangs overgenomen voor een megabedrag dat kan oplopen tot
1,55 miljard dollar. Het is het hoogste overnamebedrag dat ooit is
betaald voor een niet-beursgenoteerd biotechbedrijf uit Nederland.
Het Seedfonds BioGeneration Ventures was een van de early stage
investeerders en hielp mee het bedrijf vanaf de basis op te bouwen.

Het succesverhaal begon met een veelbelovend
‘molecuul’ dat bij het Japanse Mitsubishi Tanabe
Pharma op de plank lag. “Hoogleraar Kastelein
(AMC) ontdekte het en zag de potentie ervan”,
vertelt Rob de Ree, directeur van Dezima Pharma.
Seedfonds BioGeneration Ventures was een van
de eerste investeringsfondsen die besloot in het
beloftevolle project te investeren. “Wij zijn een
early stage Life Science-fonds dat zich vooral richt
op beloftevolle innovatie in de farmaceutische
sector”, zegt managing partner Edward van Wezel.

Vooral de expertise van zowel professor Kastelein
als een aantal betrokken ‘key opinion leaders’ in
het veld en hun waardeoordeel over het middel
gaven de doorslag in te stappen.
Early stage investeerders
“Early stage investeerders zijn voor start-up
bedrijven als Dezima Pharma ongelooflijk
belangrijk”, zegt De Ree. “Naast het startkapitaal
heeft BioGeneration Ventures ook een belangrijke
rol gespeeld bij het inrichten van de organisatie,
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“De waarde van de Seed
Capital-regeling is dat
het echt zorgt voor een
prikkel aan private partijen
om te investeren. In de
buitengewoon kostbare
innovatiesector als de farmacie
is dat van groot belang.”

het uitwerken van een goed businessplan en
hebben ze continu een actieve rol gespeeld in
het maken van strategische keuzes. Als dergelijke
ondersteuning er niet zou zijn, was het bedrijf er
nooit gekomen.” Ook de Seed Capital-regeling
en het Innovatiekrediet van het ministerie van
Economische Zaken hebben een belangrijke
bijdrage geleverd. Van Wezel: “Met de Seed
Capital-regeling konden we de eerste stappen
zetten, met het Innovatiekrediet konden we de
financiering van het bedrijf al vrij snel rond breien.
Beide regelingen hebben zeker een grote rol
gespeeld om het allemaal voor elkaar te krijgen.”
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Veelbelovende testresultaten
De publicatie in het gerenommeerde wetenschapsmagazine The Lancet over de testresultaten
van Fase 2 zorgde vervolgens voor “een enorme
acceleratie” van ontwikkelingen. Het nieuwe
medicijn-in-ontwikkeling remt niet alleen de
cholesterolproductie af, maar verbetert bovendien
de afvoer van cholesterol, bleek uit de recente
testresultaten. “Die combinatie is uniek.” Het
Amerikaanse farmaceutische concern Amgen
betaalde afgelopen zomer het recordbedrag om de
rechten te verwerven van het nieuwe medicijn dat
naar verwachting op z’n vroegst over vijf jaar op de
markt zal komen.

Miljardenk
lapper voor
Nederlands
biotechbedrijf Acer
ta Pharma

Bert van Dij
k Het is ve
ruit de gro
overname
otste
uit de gesc
hiedenis v
de Nederla
an
ndse biote
chsector: h
kopen van
et
Acerta Pha
rma uit Oss
Het Zweed
.
s/Britse fa
rmaciecon
AstraZene
cern
ca neemt v
oor $3,5 m
een belan
rd
g van 55%
in het pas
jaar oude
vier
Nederland
se bedrijf.
komende
De
jaren kan
de waarde
overeenko
van de
mst tussen
AstraZene
Acerta, da
ca en
t medicijn
en tegen k
ontwikkelt
anker
, zelfs oplo
pen tot $7
mrd.

10 jaar Seed Capital

43

“Een
enorme
acceleratie”
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Visionaire houding
voor biomedische
innovaties is
essentieel

Het jonge biotechbedrijf Merus haalde afgelopen zomer
72,8 miljoen euro op van vooral Amerikaanse durfinvesteerders.
Een megasucces. Het bedrijf is één van de participaties van het
Seedfonds Aglaia, dat al in een zeer pril stadium investeerde in
de innovatieve immunotherapie. “Aglaia is er werkelijk vanaf de
tekentafel ingesprongen.”

Ton Logtenberg, oprichter en CEO van Merus vindt
dat “heel bijzonder”. “Veel investeerders durven
op dat moment het risico nog niet aan, maar die
visionaire houding is van wezenlijk belang om een
beloftevol concept tot gevalideerde technologie
of een prototype te ontwikkelen. Zeker in de
kapitaalintensieve topsport die wij beoefenen, is
dat essentieel om te kunnen starten.”
Altijd de eerste investeerder
“Merus kwam met het idee om kankercellen met
één monoklonale antistof op meerdere manieren
tegelijk aan te vallen en te elimineren. Dat was
in 2005/2006 een revolutionair concept, zonder
garanties en veel risico’s”, vertelt Karl Rothweiler,
een van de fondsmanagers van het biomedische
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fonds dat zich richt op het starten en uitbouwen
van ondernemingen die medicijnen tegen kanker
ontwikkelen. Maar ‘instappen vanaf de tekentafel’
is al tien jaar de drijfveer van Aglaia. “We zagen
destijds dat er in Nederland bijzonder goede
wetenschap plaatsvond, maar dat er te weinig
echte producten uit voortkwamen. We vonden
dat zowel zakelijk als maatschappelijk gezien
een gemiste kans. Ons beleid is sindsdien dat we
heel vroeg instappen. We zijn eigenlijk altijd de
eerste investeerder en daarom ook zeer hands-on
betrokken.” Omdat oprichter Logtenberg volgens
Rothweiler al een “doorgewinterde ondernemer”
was door zijn ervaringen met Crucell, was Aglaia
in de beginfase vooral sparringpartner in de
strategische keuzes die gemaakt moesten worden.
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“De financiering is bij
startende innovatieve
biotechnologiebedrijven
een ongelooflijk moeilijke
fase. Wat mij betreft kan
Den Haag niet genoeg
in professionele Seedfondsen investeren, zodat
waardevolle, visionaire
ideeën het daglicht zien.”
Amerikane
n investeren
vele miljoen
en in Merus
Het Utre

Grootste investering biotechbedrijf
De belofte van Merus is uitgekomen. Met volgens
de kranten ‘een van de grootste investeringen
ooit in een niet-beursgenoteerd biotechbedrijf uit
Nederland gedaan’ kan Merus extra investeren
in de ontwikkeling van medicijnen die zich in een
vroege ontwikkelingsfase bevinden. Logtenberg:
“Wij maken een enorme transitie door van
fundamentele wetenschap naar een bedrijf waarin
we momenteel medicijnen op patiënten testen.”
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“Instappen
vanaf de
tekentafel”
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“Als je een
pinautomaat zoekt,
kun je beter naar een
bank gaan”
Over één ding bleken de deelnemers aan het rondetafelgesprek ter gelegenheid van
het 10-jarige jubileum van de Seed Capital-regeling het vrijwel unaniem eens: alleen
geld verstrekken is niet voldoende. Veel toegevoegde waarde ligt in de management- en
zakelijke ervaring die de geldverstrekkers met zich meebrengen. Het lijkt smart business om
smart money te verstrekken. Daarmee hou je feeling met de investering en draag je er actief
aan bij dat die rendeert. Veel startende ondernemers zijn vol van hun product en minder
gefocust op management, organisatie of marketing. Een ervaren, betrokken blik van
buitenaf kan precies dat steuntje in de rug blijken dat nodig is om van een goed idee een
zakelijk succes te maken.

Jubileum ‘10 jaar Seed Capital’
Op maandag 7 december 2015 vierden fondsmanagers,
ondernemers, investeerders en andere betrokkenen in het
Zuiderstrandtheater Den Haag het 10-jarige jubileum
van de Seed Capital-regeling. Na een rondetafelgesprek
met een aantal fondsmanagers volgde een diner op
het podium, waar de gesprekken werden voortgezet en
een aantal tombstones werd uitgereikt aan succesvolle
investeerders en bedrijven. Yuri van Geest gaf een
presentatie over de exponentiële groei van technologische
ontwikkelingen en Arthur van Hoff liet (via Skype) zijn licht
schijnen over trends en ontwikkelingen rondom start-ups
en investeringen.
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Het rondetafelgesprek werd gemodereerd door Sebastiaan
Hooft, ondernemer en investeerder.
Panelleden waren:
- Leo Derksen, managing director CommonWealth
Investments en vicevoorzitter van de Adviescommissie
van de Seed Capital-regeling
- Ewout Wegman, partner 5Square
- Ton van ’t Noordende, venture partner Keadyn
- Karl Rothweiler, partner Aglaia Biomedical Ventures
- Bart Verweij, partner The Hatch Firm
- Rogier van Beugen, directeur innovatie KLM
- Johan van Mil, managing partner Peak Capital
- Chris Ouwinga, non-executive chairman UNIT4 /
director Astor Participaties

Gespreksleider Sebastiaan Hooft zet de discussie
meteen op scherp: “In de afgelopen 10 jaar
zijn bijna 300 bedrijven met de hulp van Seed
Capital gefinancierd. Er is meer dan € 200 miljoen
geïnvesteerd, waarvan maximaal 50% afkomstig
van de overheid. De ‘revolving fund’ opzet werkt:
2015 is het eerste jaar waarin de cash-in voor de
overheid parallel loopt aan de cash-out. Je zou
zeggen: de overheid is hier niet langer nodig, laat
het maar over aan de markt. Toch menen velen
van jullie dat het belangrijk is dat deze regeling
blijft bestaan. Waarom eigenlijk?”
Johan van Mil: “De Seed Capital-regeling blijkt
voor startende ondernemers en daarmee dus ook
voor ons technologische landschap echt een hulp

om de eerste stap te zetten in de ontwikkeling van
hun bedrijf. Als je kijkt naar de investeringen die
dankzij deze regeling zijn gedaan, de succesvolle
bedrijven die ermee zijn gestart en gefinancierd
en de fondsen die daaraan hebben meegeholpen,
dan werkt het systeem prachtig. De Seed Capitalregeling voorziet in een duidelijke behoefte en ik
denk dat het een uitstekende beslissing is om op
de ingeslagen weg door te gaan.”
Karl Rothweiler ziet dat net wat anders: “Ook
bedrijven waar uiteindelijk heel veel geld in
moet, moeten ooit de eerste stap zetten. De Seed
Capital-regeling maakt dat makkelijker en dat
helpt bij het nemen van de investeringsbeslissing,
dat is zeker waar. Zo heeft de overheid eraan

10 jaar Seed Capital

53

bijgedragen beleggers minder schuw te
maken. Toch meen ik dat hun rol in de venture
capitalmarkt minder groot moet zijn en zou ik wel
toe willen naar een situatie waarin de overheid
niet meer nodig is.”

entrepreneurial in staat. Op ons niveau, early stage,
meehelpen om de onderneming al in de eerste
dagen na de investering snel op poten te krijgen en
succesvol te maken. Cash+commitment: dat model
spreekt veel ondernemers aan.”

venture capitalist toch tegen. Als ondernemers het
belangrijk vinden om smart money binnen te halen,
dan zou ik altijd vragen naar referenties. Staat
een fonds echt voor die betrokkenheid, of zijn het
vooral mooie woorden?”

”Veel fondsmanagers zullen erkennen dat
bepaalde investeringen zonder deze regeling niet
hadden plaatsgevonden,” werpt Ewout Wegman
tegen. Uit de zaal valt Johan Sebregts van het
Zeeuws Investeringsfonds hem bij: “Ons fonds
heeft zes particuliere aandeelhouders. Mensen die
het goed voor elkaar hebben en vaak investeren
in bewezen succesvolle bedrijven of vastgoed.
Zonder deze regeling waren ze absoluut nooit
ingestapt in het soort vroege-fase bedrijven waar
we het hier over hebben.”

Johan van Mil beaamt het belang van tijdig
instappen: “Als je te laat bent, heeft men misschien
niet de juiste mensen aangetrokken en zijn er
mogelijk al beslissingen genomen waar je later
spijt van krijgt. Op het moment dat het kapitaal
beschikbaar komt, moet dat direct optimaal
kunnen worden ingezet. Hoe beter je het bedrijf
dan al kent, hoe sneller en effectiever je kunt
handelen. Sommige startende ondernemers zijn
nog heel jong en hebben geen enkele ervaring in
het opzetten van een organisatie, dus daar helpen
we ze graag bij.” Ewout Wegman stelt het nog
scherper: “Wij zijn geen pinautomaat. Als je als
manager van een investeringsfonds alleen maar
geld levert, speel je eigenlijk voor bank.

Toch ligt ook voor Bart Verweij de sleutel in
commitment: “De mate waarin een fonds zich
slechts als geldverstrekker kan manifesteren
neemt sterk af. De focus lag eerst op leveragen,
daarna op kostenreductie en de laatste tijd
gaat het vooral om smart money. Het geld dat
je inbrengt, daar moet je wat mee doen. Het is
belangrijk om de mensen waarin je investeert goed
te begeleiden, want founder breakup is één van de
belangrijkste redenen waarom start-ups falen.”
Ton van ’t Noordende is het daarmee eens: “Cash
is een commodity geworden. Deal making en deal
sourcing zijn geen USP’s maar randvoorwaarden.
Het gaat erom hoe je aansluit bij de ondernemer.”

“Dat roept de vraag op: hoe vroeg is vroege-fase?”
haakt Ton van ’t Noordende in. “Wat we uit de
markt horen, is dat veel investeerders pas op het
allerlaatste moment instappen. Dat is voor ons
een kans, maar misschien ook wel een bedreiging
voor het Nederlandse ecosysteem. Zie het als
Hollandse boerenslimheid: wij stappen niet groot,
maar wel vroeg in. Zo willen we toegang krijgen
tot de beste deals in de markt. Vanuit de USA komt
ontzettend veel kapitaal ter beschikking. De enige
manier om jezelf te profileren als partij is als je er

Leo Derksen beziet die zaak wat sceptischer:
“Hands-on investeringsgeld klinkt mooi, maar is
ook een beetje onderdeel van wat ik romancing the
sales process noem. Het klinkt goed en wordt vaak
gezegd, maar moet zich in de praktijk bewijzen.
Dan heb je de deal gedaan, zit de ondernemer op
het bedrijventerrein en valt de support vanuit de

Als je zo intensief samenwerkt, is ‘de klik’ tussen
investeerder en ondernemer cruciaal. Voor
de ondernemer bepaalt de verbintenis met
compleet vreemden voor een belangrijk deel
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het welslagen van het avontuur, waarin hij vaak
niet alleen z’n hele hebben en houden, maar ook
z’n ziel en zaligheid heeft gelegd. Hoe vinden
investeerder en ondernemer elkaar eigenlijk?
En ligt de keuze bij de een of toch bij de ander.
Begint dat proces van matching met een plan of is
hier ook sprake van toeval? Ewout Wegman: “Wij
worden geregeld gevonden, maar het aanbod is
groot en goede bedrijven hebben veel keuze in
investeerders. Vandaar dat we ook heel veel op
pad zijn om de juiste bedrijven te vinden. “Ook
wij gaan zeer gericht op zoek,” zegt Rogier van
Beugen. “Luchtvaartmaatschappijen vervoeren
al 100 jaar passagiers en vracht en onderhouden
vliegtuigen. Onze uitdaging is om dat ‘oude’
business model beter te maken. Technologie biedt
constant nieuwe mogelijkheden. Die kunnen we
niet allemaal zelf ontwikkelen of opvolgen. Onze
fondsen zijn opgezet om toegang tot relevante
technologie te hebben en die met de snelheid van
buiten te laten groeien. We willen investeren in
bedrijven die er significant toe bijdragen dat we de

passengers’ experience en onze bedrijfsvoering beter,
slimmer, sneller of veiliger kunnen maken.”
Geregeld valt in het gesprek de naam Silicon Valley,
het paradijs voor start-ups en investeerders,
waar Nederland, met de volgens sommigen
kenmerkende zesjescultuur, nog een puntje aan
kan zuigen. Chris Ouwinga: “Ik ben al m’n hele
leven bezig met ondernemen, maar daarnaast heb
ik ook altijd startende ondernemers geholpen.
Met Unit4 hebben we vanuit een intrapreneurial
gedachte een aantal bedrijven opgezet in Silicon
Valley. Niet omdat dat niet in Nederland kon, maar
omdat het groeimodel en de markt die we wilden
bedienen zich beter leenden voor een startup
daar.”
Karl Rothweiler: “Het ondernemersklimaat
is daar heel anders. In Silicon Valley worden
bedrijven gecreëerd. Investeringen in Life
Sciences bijvoorbeeld, hangen hier heel nauw
op patenten. In Amerika zijn er start-ups met

100 miljoen funding, zonder dat daar patenten
onder liggen. Men creëert samen een case. Een
aantal goede investeerders trekt het management
aan en verwerft de technologie die nodig is, dat
kan met zoveel funding. Dat noem ik nog eens
ondernemen!”
Ewout Wegman relativeert dat: “Ik vind niet dat
we de mate van ondernemerschap in Nederland
moeten aflezen aan de omvang van de funding.
We hebben hier heel veel ondernemerschap
en creativiteit. Het is prachtig dat overheid,
investeerders en ondernemers samenwerken om
ons ecosysteem op een hoger plan te brengen.
Ik ben in die tien jaar nog geen ondernemer
tegengekomen die zei: “Ik kan alles wel in m’n
eentje, ik heb alleen geld nodig.” De behoefte
ligt bij een combinatie van kapitaal, kennis en
netwerken. Dat is misschien wel de grootste
bijdrage van de Seed Capital-regeling: dat
er samenwerking ontstaat. Daar hebben
ondernemers, medewerkers en toeleveranciers
echt wat aan.”

Gelauwerd IT-ondernemer Arthur van Hoff,
sprak vanuit zijn kantoor in Silicon Valley
over de vrijwel onbeperkte mogelijkheden
voor start-ups in die regio. Groot denken en
‘game changen’ zijn daar het uitgansgpunt;
en winst maken – zeker in de eerste jaren –
minder belangrijk.
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reward success

staying ahead
Siebren de Vries
entrepreneurship skin in the game
Rein van Erp

Michel van Bremen

roundabout
equity gap Rutger de Graaf

exits
matching public funding
start-up
MKB
private funding
alignment
leadflow
venture capital
ICT

Martin Stutterheim

Den Heijer

Mira Stol

innovatie
health scale up
sustainability
Mark Lagendijk

groei

Natascha Szilágyi

boutique fund policy
alternative finance
Daniëlle Chardonnens
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technopartner

SEED
EZ

Leo Derksen

impact
Anton Arts

corporate venturing

Tjarda Molenaar

CEO

RVO

Jan Dexel

government CFO
business angels

maatschappelijk belang
Guus Overdijkink

Marc Gommers

FFFF

Diana Metman

Pieter Waasdorp

Frits van der Have

doorzakconstructie

crowding in

Jacqueline Ruepert
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Resultaten
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“The fund of funds and
co-investment approaches
are considered good practice
owing to their reliance on
private investors’ expertise,
incentives and resources.”
Source: www.oecd.org/sti/inno/netherlands-innovation-review-recommendations.pdf

Foreword
Every successful product begins with a good idea. But not every good idea
becomes a successful product. That can only happen if an entrepreneur
has the necessary daring , creativity and funding. The people behind the
restaurant review site iens, the developers of the Snowcuber and the
founders of the biotech company Acerta Pharma had the necessary daring
and creativity. Seed Capital helped them to find the necessary investment.
Seed Capital meets a clear demand. The days in which anyone with a good
idea could visit the bank manager and leave with a loan are no more.
Banks have become far more cautious in their lending, particularly where
new products or concepts are concerned. Entrepreneurs are therefore
increasingly reliant on private investors, but they too are inclined towards
prudence. After all, it can take many years for a start-up company to
show its true potential, let alone make a profit. This can mean missed
opportunities for all concerned because a successful start-up can account
for a very substantial return on investment.
The Ministry of Economic Affairs’ Seed Capital programme brings together
supply and demand. The government and private investors contribute to
joint funds which invest in promising start-ups. The fund manager draws
upon his network and knowledge to steer the young companies in the
right direction. Seed Capital reduces risks for investors while allowing
them to share in the success of the start-ups.
While financial returns are important, they are not the only benefit.
Cooperation with smaller, highly innovative companies helps investors to
make their own organisations smarter and more effective. Through the
programme’s Mainport Innovation Fund, for example, KLM, Amsterdam
Airport Schiphol, TU Delft, NS and the Amsterdam Port Authority invest
in companies which are working to improve mobility, safety and logistics
in the transport sector. On of these companies is Undagrid, a developer
of a track-and-trace system with which Schiphol can now monitor the
whereabouts of all its 8,500 baggage trolleys, rolling stairs and other nonmotorised vehicles.
During the past ten years, Seed Capital has enabled almost three hundred
daring and creative entrepreneurs to pursue their vision and transform
good ideas into marketable products. Their innovation has bolstered both
economic growth and employment opportunity: forty per cent of new
jobs are with companies which did not even exist five years ago. These are
remarkable achievements and I wish to congratulate all concerned on an
excellent harvest.
Henk Kamp
Minister of Economic Affairs

68

10 jaar Seed Capital

69

Ten years of SEED Capital
Smart money for promising technostarters
‘Young Dutch biotech company sold for record amount’, heralded the headlines on 16
September 2015. The story is another example of successful innovation supported by the Seed
Capital programme, introduced ten years ago by the Ministry of Economic Affairs. What makes
the programme so special and what has it meant for the Dutch economy?

Ten years ago, many Dutch technostarters found it
extremely difficult to raise a first investment round.
No matter how promising their ideas, banks and
private investors considered the risks too great.
The Ministry of Economic Affairs and the business
community wondered if the government might be
able to assist.
Jan Dexel is a senior policy advisor with the Ministry
of Economic Affairs and has been involved with
the Seed Capital programme since the start. “In
economies such as the Netherlands, growth
and prosperity are increasingly determined by
innovation and the speed at which new products
can be brought to market. The Netherlands has an
excellent knowledge base but in order for startups to exploit that knowledge they need adequate
financial resources. Banks are generally reluctant
to become involved during the initial development
phase. There are alternative sources of funding, but
the most effective way in which to make risk capital
available is through venture capital funds. The
government’s Seed Capital programme encourages
venture capitalists and business angels to invest in
start-ups.”
Increase in risk capital
The success of seed funds such as BioGeneration
Ventures and Aglaia demonstrates that the Seed
Capital programme really works in practice.
BioGeneration Ventures funded the biotech
company Dezima Pharma, which was recently
acquired by the American multinational Amgen for
the record amount of USD 1.55 billion (1.38 billion
euros). And Merus, a company financed by seed
fund Aglaia, which recently secured millions from
American investors. “We can now see many high-
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quality seed funds active on the market, responsible
for outstanding start-ups and excellent financial
returns,” comments Michel van Bremen, chair of the
Seed Capital Advisory Committee.
According to the independent research agency
Tornado Insider, the introduction of the Seed Capital
programme has brought about a vast increase in the
amount of risk capital available in the Netherlands.
Natascha Szilágyi who coordinates the Seed Capital
programme on behalf of the Netherlands Enterprise
Agency (RVO.nl) can confirm this. The results to
date have drawn much praise from prominent
international bodies, including the Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD).
Corporate venturing
The Seed Capital programme has had many
benefits, some of which were unforeseen. “Not
only private investors have become involved but
also established companies such as KLM, NS and
Achmea,” states Jan Dexel. “Interest in corporate
venturing has increased significantly in recent
years,” he adds. The positive effects are twofold,
believes Michel van Bremen: “Corporate venturing
not only provides the necessary initial investment
for promising technostarters but creates new
networks in which existing companies can draw
upon the expertise of their smaller ‘protégés’, many
of which are University spin-offs. This ensures that
the entire private sector can keep up to date with
the latest research developments.” As Jan Dexel
adds, “We know that innovation is the key factor in
economic growth. This is why it is so very important
that the entire private sector has access to
knowledge and innovation at the earliest possible
opportunity.”

Success factors
The Seed Fund programme owes much of its
success to the close cooperation between the
government and the private sector. “The venture
capital market is extremely commercial,” says
Dexel. “If the government is to be involved, it must
know precisely how that market works and what
forms of intervention are appropriate. The Ministry
of Economic Affairs wished to stimulate the risk
capital market so that more ‘smart money’ would
be available to the promising technostarters. From
the outset, we realised that close cooperation with
the market and its professionals was essential.”

basis but we observe from a distance to ensure that
management and administration are flawless.”
“After ten years, we can state that the engagement,
expertise and cooperation of the private
parties have been the key success factors in the
government’s interventions in the risk capital
market,” adds Jan Dexel.

There is a very clear division of tasks and
responsibilities. “The government creates the
frameworks,” explains Natascha Szilágyi. “It strives
to ensure the best possible conditions for all
concerned, and assesses each application against
the programme criteria. The Advisory Committee is
made up of people with considerable experience in
the investment market. They apply their knowledge
and expertise to evaluate a fund’s potential and
assign a benchmark ranking.” Once a loan has been
granted, the government monitors progress from
the sidelines. “We are not involved on a day-to-day

Revolving mechanism
Now that the Seed Capital programme has been
in place for ten years, its revolving mechanism is
starting to come into play. “The programme is well
established,” notes Michel van Bremen. “Thanks
to the many successes, the government can now
reinvest the returns on earlier investments in other
promising technostarters. I am proud to chair the
Advisory Committee of a programme that has made
such a major contribution to the national economy.”
The Seed Fund programme demonstrates that
persistence pays dividends, Jan Dexel. “Provided
you have a clear and effective policy which you
follow consistently, you will eventually create major
benefits for all concerned: the technostarters,
the investors, the government, the economy and
society at large.”

What is a ‘Technostarter’?

(*) The undertaking:

The Seed Capital programme applies the following definition:
A legal entity which operates a commercial undertaking*
or intends to begin doing so and is currently making the
necessary preparations, whereby that undertaking is based
upon a new or recent technological invention or discovery, or
a new application of an existing technology. The purpose of
the undertaking must be to sell or supply a tangible (physical)
product and/or direct services (excluding consultancy or
advisory services).

(a) h as not been active on any commercial market for a period
exceeding seven years following the date of registration or
acquisition;
(b) a t the time of the first allocation of risk-bearing capital,
must meet the established criteria for a medium-sized,
small or micro business;
(c) m
 ust at its own expense and risk pursue the production
and sale of one or more products and services (excluding
consultancy or advisory services) which are wholly based
on a new technological invention or development, or on a
new application of an existing technology;
(d) i f active within one of the designated creative sectors, must
at its own expense and risk pursue the production and sale
of one or more products, processes or services (excluding
consultancy or advisory services) which are wholly based
on a new creative invention or discovery, or on the new
application of an existing creative invention.
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Overzicht
Seedfondsen
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5Square MKB Seed Fund 1
5Square MKB Seed Fund 2
Aescap Venture I Seed B.V.
Aglaia Oncology Seed Fund B.V.
Astor Participaties Technostarters B.V.
Axivate Capital B.V.
Biogeneration Ventures II B.V.
Brabant Life Sciences Seed Fonds B.V.
Business Angels Technostarters B.V.
Business Angels Technostarters II B.V.
Dutch Technology Fund I
E2 Cleantech1 B.V.
Enabling Technology Fund B.V.
Health Innovation Fund I B.V.
Health Innovation Fund II B.V.
Henq III Seed fund B.V.
HENQ Innovatiefonds II B.V.
HENQ Innovatiefonds1 B.V.
Holland Venture Technologie fund B.V.
Holland Venture Zorg Innovaties
Icos Cleantech Early Stage Fund II B.V.
ICT Venture B.V.
Mainport Innovation Fund II Seed Fund B.V.
Medsciences Seed Fund B.V.
MIF III
Newion Investment Capital Early-stage Fund B.V.
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Nextgen Ventures
OGC Dutch ICT Fund B.V.
Peak Capital II
PEAK Capital III B.V.
Percival Participations B.V.
Percival Participations II B.V.
Point-One Starter Fund U.A.
Prime Technology Ventures Technostarter v.o.f.
Seed Fund III C.V.
Solid Ventures B.V.
Start Green Consumer Products Fund B.V.
Start Green Fund B.V.
Support Seed Fond B.V.
Techfund B.V.
TechNano Fund B.V.
Technostartersfonds Zuid-Nederland B.V.
The Hatch Firm Innovation Fund B.V.
Thuja Capital Healthcare Seed Fund I B.V.
Thuja Capital Healthcare Seed Fund II B.V.
TIIN Techfund 2 B.V.
TIIN Techfund 3 B.V.
Vip Fund B.V.
VOC Capital Partners B.V.
VOC Capital Partners II B.V.
Vortex High Growth B.V.
Zeeuws Investeringsfonds B.V.
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