
Groeifinanciering is een belangrijke schakel in de doorbraak van een 
groeionderneming. Ondernemingen die zich in de groeifase bevinden 
behoeven een financieringsvorm die past bij de levensfase en het 
karakter van het bedrijf. Onze sprekers Prof. dr. Ronald Mahieu en Ilan 
Goudsmit behandelen cruciale vragen waar u over na moet denken bij het 
binnenhalen van (vreemd) vermogen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag de 
balans vinden tussen het ophalen van voldoende funding en het  
behouden van voldoende zeggenschap binnen uw bedrijf. Hoe selecteer ik 
mijn investeerders? Welke financieringsmixen zijn er mogelijk? Waar moet 
ik op letten in mijn pitch? 

De masterclass geeft deze inhoudelijk belangrijke inzichten en brengt u 
bovendien in contact met investeerders zodat u uw opgedane kennis 
meteen in de praktijk kunt brengen. 

Programma - 5 maart 2014
12.00–12.30 Welkom en lunch

12.30–13.45 Minicollege: Hoe financier ik groei? (Prof Ronald Mahieu)

13.45–14.15 Pauze

14.15–16.30 Workshop: Hoe haal ik mijn volgende ronde financiering binnen?

(Ilan Goudsmit)

16.30–17.00 Speeddate met informal investors en banken

17.00–18.30 Borrel

Locatie
Amsterdamse Academische Club
Oudezijds Achterburgwal 235
1012 DL Amsterdam
Nederland

Sprekers

MASTERCLASS 
Hoe financier ik groei?

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Amsterdamse+Academische+Club,+Oudezijds+Achterburgwal,+De+Wallen,+Amsterdam,+Nederland&aq=0&oq=academische+clu&sll=37.0625,-95.677068&sspn=36.178967,56.513672&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=&ll=52.369796,4.895718&spn=0.006813,0.013797&t=m&z=16&iwloc=A&cid=10849304102416894365
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Amsterdamse+Academische+Club,+Oudezijds+Achterburgwal,+De+Wallen,+Amsterdam,+Nederland&aq=0&oq=academische+clu&sll=37.0625,-95.677068&sspn=36.178967,56.513672&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=&ll=52.369796,4.895718&spn=0.006813,0.013797&t=m&z=16&iwloc=A&cid=10849304102416894365


Prof. dr. Ronald Mahieu is werkzaam als Hoogleraar Finance and 
Innovation aan Tilburg University en TiasNimbas Business School. Hij doet 
onderzoek naar de risico- en rendementseigenschappen van financiële 
titels en de financiering van ondernemingen. Daarnaast is hij als 
adviseur/docent werkzaam geweest voor diverse bedrijven en 
instellingen.

Ilan Goudsmit is Business Analyst bij het investeringsfonds Van den Ende 
& Deitmers Crossmedia Fund. Ilan werkt dagelijks met snel groeiende 
bedrijven. Tot de portfolio van Van den Ende & Deitmers behoren onder 
andere bedrijven zoals Spil Games, Adconion, Eyeworks, Metrixlab, 
Picturae en Unruly Media. Tevens is Ilan adviseur voor het crossmedia 
bedrijf Club Judge, waar hij voorheen operationeel betrokken was op 
directie niveau.

Initiatiefnemers
Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) lanceert in 
samenwerking met The SUN een nieuwe serie masterclasses 
‘Ready2Scale’ voor ICT-ondernemers met groeiambities. Onder leiding van 
inspirerende sprekers delen gelijkgestemde ondernemers kennis, 
ervaringen, knelpunten en oplossingen onder meer op het gebied van 
groeistrategie, klantbereik en kostenconcurrentie. Ondernemers krijgen 
nieuwe impulsen om verdere groei en succes van hun bedrijf te 
realiseren.

Voorwaarden voor deelname
Ready2Scale masterclasses zijn toegankelijk voor ICTondernemers met 
een schaalbaar product of dienst, een serieuze ambitie om te groeien en 
die aan de volgende criteria voldoen:

• Uw onderneming bestaat minimaal twee jaar
• U heeft een omzet tussen de €0,5 en €3 miljoen
• U bent actief in de ICT branche
• U heeft een schaalbaar product of een dienst met groeipotentie U 

bent gevestigd in de metropoolregio Amsterdam

Mede dankzij de steun vanuit de Europese Unie kunnen we de 
masterclasses inclusief lunch en borrel voor de scherpe prijs van €50, 
aanbieden.


