
New Product Development  
Een investeerders perspectief 



Wie ben ik?  



Het begint allemaal met een idee 



Gevolgd door team en BZT 



En uiteindelijk ook geld, want 

Deze oude wijsheid gaat nog steeds op. Juist bij innovatie en groei 
helpt een externe investering om de ambities sneller te realiseren 
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Financiering is er in vele maten en soorten 
en verschilt per ondernemingsfase  



Eigen Vermogen Vreemd Vermogen ‘non-dilutive’ 

Inleg kapitaal in ruil voor 
aandelen 

Inleg kapitaal in ruil voor 
rentebetaling 

Inleg kapitaal ‘om niet’ 

Laagste vorm van 
zekerheid, onbeperkte 
upside 

Vaak gedekt met 
zekerheden (onderpand), 
maar vaststaand 
rendement 

Waarborgen doelmatige 
en efficiënte besteding. 
Geen rendement 

Vrienden/familie; private 
investeerder; 
participatie-
maatschappijen, ROMs; 
Crowd; Beurs 

Bancaire kredieten (RCF, Sr. 
Debt, Lease); Kredietunies, 
Qredits; Crowd; 
verschillende AGL-fondsen 

Topsectoren, EU Horizon 
2020, Nationale, 
regionale en lokale 
regelingen; 

https://www.nationalefinancieringswijzer.nl/financieringsvormen 

Wat krijgen financiers terug?  

Van belang zijn invloed op bestuur en financiën 



Uiteindelijk is geld ‘vinden’ heel hard werken 



Er is een 

FINANCIERINGSGAT 
voor INNOVATIEVE BEDRIJVEN 
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Onze ambitie: 

INNOVATIE 
sneller naar de  

MARKT 
brengen 



TECHNOLOGY 
 is not yet a  

BUSINESS 



PROBLEM 

STATEMENT 

 

 

 

the “Why” 

KILLER 

EXPERIMENT 

 

 

 

the “What” 

WAARDE 

PROPOSITIE 

 

 

 

the “How” 

Validatie van: 



Toekenning Milestone: 
Project voortgang 

Milestone: 
Voortgang + 

Investor readiness 

Vervolg 
investering 

Externe markt validatie 
Investor 

pitch 
         

Proof-of-concept 
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Converteerbare lening 
Drie tranches 
Rente 8% (4%+4%) 
Geen aansprakelijkheid 
Standaard voorwaarden 
 

Maximaal 

€300.000 

Financiering 





Onze ervaring tot nu toe 

• Ideeën voor NPD komen vaak van buiten de sector 

• Voortkomend uit probleem waar men zelf mee te maken 
heeft 

• Andere belangrijke bron van NPD zijn de universiteiten en 
andere kennisinstellingen (TNO, ESA) 

• In beide gevallen vaak beperkte ontwikkel kennis 

• Veelal ook beperkte middelen 

• Aan de andere kant handig, inventief en enorm gedreven 



“Jullie” zijn nodig om tot succes te komen  

• Brede en diepe ontwikkel kennis 

• Plus ervaring op zaken als certificering 

• Bovendien ook goede marktkennis 

• Goede partner geeft credibility aan start-up 

• Ook voor investeerder!  

• Ruimere financiële middelen 

 

 



Partnership voordelig alle partijen 

• Potentiele nieuwe groei 

• Haalt extra dynamiek en creativiteit naar binnen 

• Zoek dit actief op 

• Paar projecten “Uren voor Equity” 

• Corporate Venturing  

• Stimuleer ook intern (NPD  Spin out) 

 



Goede samenwerking niet makkelijk 

• Start-up wil alles maar mag niks kosten 
• Verschillende snelheden matchen 
• Hoe maak je juiste keuzes aan beide kanten 
• Samenwerking verschilt per ontwikkelfase 

 
Maar het kan zeker, en dan kan het tot iets moois 

leiden! 



Dank u wel en voor meer informatie: 

 
info@uniiq.nl 
 

 
Of kom langs bij: 

PITCH THURSDAY 
Elke donderdagmiddag bij InnovationQuarter in Den Haag 
Bel Annette op 06 122 18 283 voor een afspraak  

 

mailto:Hans.dreijklufft@uniiq.nl

