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Wat is een Business Angel?

Vermogende particulier, vaak (voormalig) 
ondernemer, die een gedeelte van zijn 
eigen geld actief investeert in 
veelbelovende bedrijven in ruil voor 
(toekomstige) aandelen. 
Inbreng: geld, feedback, ervaring, 
branchekennis, contacten
Synoniemen: angel investor, informal investor, 
angel funder, private investor, seed investor



Europese jaarlijkse early-stage investeringen

Source: EBAN Statistics Compendium – European early-stage market statistics 2019

https://www.eban.org/wp-content/uploads/2020/12/EBAN-Statistics-Compendium-2019.pdf


Sectorverdeling angel investeringen in Europa

Ofwel: ongeveer €48M in energy 
startups in NL/jaar



Hoe vind je een Business Angel?

• LinkedIn: 47,000 hits in NL. Stuur contactverzoek.

• finder.techleap.nl: 471

• Business Angels Netwerken (BAN) Nederland: 1200

• Matchmaking events zoals Leapfunder, 
StartupRoulette, Topsector Energie Investor Day, 
Money Meets Ideas, InvestorMatch, MatchWings

• Scouts zoals ScaleUp Capital, YES!Funded, Finanity



Welke business angels zijn geschikt?

• Op welke sectoren richten ze zich? 

• Wat is hun visie? 

• Welke eisen stellen ze aan start-ups? 

• Hoeveel investeren ze? 

• Op welke wijze willen ze betrokken zijn? 

• Investeren ze ook in vervolgrondes? 

• Investeren ze alleen of altijd samen met anderen? 

• Durven ze een ronde te leiden, of volgen ze? 

• In welke andere startups hebben ze geïnvesteerd?

• Hoe snel beslissen ze? 
Uit: "Start-up: van idee tot exit" van Jeroen Bertrams



Matching criteria

• Zelfde focus

• Gedeeld geloof in het product

• Vertrouwen in de ondernemer en zijn
team

• Gezond business plan / Pitchdeck

• Mogelijkheid om waarde toe te voegen
(contacten, klankbord, ondersteuning)



Belangrijkste communicatiedocument: 
Pitchdeck. Doel (tevens beoordelingscriteria):

1. Wek de interesse van de investeerder
voor (vervolg)gesprek

2. Forceert je om belangrijke elementen op 
een rij te zetten

3. Neem onzekerheden en risico’s weg
4. Laat zien dat je verstand hebt van zaken. 

Schep vertrouwen. Wees realistisch.
10-12 slides, niet te kleine letters, plaatjes, 
mooie vormgeving, geen fouten



Mijn Achtergrond



Motivatie

• Bijdrage leveren aan het verbeteren van de 
wereld.

• Zicht houden op wat er gebeurd met mijn geld

• Ondernemers/pioniersgevoel

• Potentieel grotere opbrengst dan bij de 
bank/vastgoed



Focus: Schone energy & opslag

• Energietransitie versnellen
• Afval en CO2 verminderen

Waarom deze focus?

• Logisch. Grote wereldproblemen
hebben veel aandacht nodig
• Goedkope schone energie lost ook

veel andere problemen op dan alleen
CO2 reductie



Investeringen

Jaar Bedrijf Activiteit

2017 Bluerise Koud water van diepe ocean gebruiken voor airco’s van 
hotels, luchthavens

2019 LeydenJar Nieuw type anode voor Li-Ion batterijen, die de capaciteit
aanzienlijk kan verhogen

2020 Oceans of Energy Drijvende zonnepanelen tussen de windmolens op de 
Noordzee, die de opbrengst van een windpark verhogen.

2020 PEP Geothermie projectontwikkeling, voor schone
stadsverwarming

2020 Delft-IMP Nanocoating voor verbeterde kathode voor Li-Ion batterijen, 
die de levensduur en capaciteit aanzienlijk kan verhogen

2020 Mini-datacenters geplaatst bij glastuinbouwers, die de 
restwarmte van de koeling kunnen gebruiken

2021 H2PRO Nieuw process om water te splitsen in H2 en O2



Beoordelingscriteria - technisch

• Gaat dit buiten het lab ook werken? Kan het snel opgeschaald
worden?

• Gaat het niet ingehaald worden door een andere, nog betere
technologie in een paar jaar tijd?

• Wat wordt de verwachte energie(opslag) prijs ($/kWh)?

• Potentiele impact op de energietransitie. Hoeveel CO2 kan
Hiermee worden bespaard/opgeslagen in 5-10 jaar tijd?

• Patenten/IP die het bedrijf een voordeel geven boven de 
concurrentie



Beoordelingscriteria – niet-technisch

• Team achtergrond, track record, kennis van de 
technology & markt, ondernemerservaring

• Realisme v/d strategie en financiële projectie
(timing, verwachte inkomsten, 
bedrijfswaardering, focus)

• Voortgang sinds start

• Positieve feedback van (potentiële) klanten

• Is een 10x opbrengst mogelijk in 10 jaar?



Eric Ries van “The Lean Startup”: productvragen

• Erkennen klanten dat ze het probleem hebben
dat wij willen oplossen? 

• Als er een oplossing was, zouden ze deze
kopen? 

• Zouden ze deze van ons willen kopen? 

• Kunnen wij een oplossing ontwikkelen voor het 
probleem, voor een acceptabele prijs? 



Peter Thiel “From Zero to One” criteria

• De Engineering vraag: Kun je een doorbraaktechnologie creëren i.p.v. 
incrementele verbeteringen

• De Timing vraag : Is dit de beste tijd om het bedrijf te beginnen? 

• De Monopolie vraag : Kun je beginnen met een groot aandeel op een
kleine markt? 

• De Mensen vraag : Heb je het juiste team? 

• De Distributie vraag : Heb je een manier om je product niet alleen te
maken maar ook te leveren? 

• De Duurzaamheid vraag : Is je marketpositie verdedigbaar 10-20 jaar in 
de toekomst?

• De Geheim vraag : Heb je een unieke kans ontdekt die anderen niet
gezien hebben? 



Mijn bijdrage

• Technische kennis, sneller begrip van de technologie dan MBA investeerders

• Tune de strategie en pitchdeck voor de volgende investeerders

• Contacten / introducties bij VCs, experts, klanten

• Promomateriaal



Aanbevolen boeken



Feedback op je pitchdeck?
pjotr@pvs-investments.com



Pitchdeck inhoud 1 - 5

1. Visie en waardepropositie. Punchline die 
beschrijft waar het bedrijf voor staat.

2. Het probleem waar het bedrijf een oplossing
voor heeft.

3. De oplossing, incl. IP, patenten, research 
achtergrond, partners (Universiteit? 
Onderzoeksinstituut?)

4. Doelmarkt en kans (opportunity)

5. Verdienmodel



Pitchdeck inhoud 6 - 8

6. Marketing- en verkoopstrategie

7. Team, inclusief functies, academische titels, fotos, 
LinkedIn profielen. 

8. Financiën incl.:
1. Cashflow forecast, die de noodzaak laat zien van de 

gevraagde investering

2. Eerdere investeringen en subsidies

3. Winst en verlies sinds de oprichting (kan later)

4. Balans van de laatste 3 jaar (kan later)



Pitchdeck inhoud 9 - 12

9. Concurrentie. Wie zijn ze, hoe lang bestaan ze, hoeveel
mensen werken er, hoeveel investering hebben ze
opgehaald en van wie? Wat doen jullie beter dan hen? 
Zoek naar data op LinkedIn, Crunchbase, Dealroom.

10. Tractie and validatie. Letters of Interest, sales pipeline, 
prijzen/selecties in business competities.

11. Gevraagde investering en waar je die voor wil
gebruiken. Laat ook zien of je nog meer
investeringsrondes verwacht, wanneer en waarvoor. 

12. Captable. Tabel met de huidige aandeelhouders en hun
% aandelen. Ook: Converteerbare leningen die uitstaan. 
Kan later. 


