Een nieuw alternatief voor
rendement zoekende beleggers
De zoektocht naar rendement gaat ook in 2016
onverdroten voort. Vermogende beleggers hebben altijd
al belangstelling getoond voor alternatieven, maar
er is sinds kort wel een zeer bijzondere propostie
geïntroduceerd. Investeringsplatform Voordegroei koppelt
groeibedrijven aan vermogende beleggers – die daar
een zeer aantrekkelijk rendement voor ontvangen.
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sitie – maar door het uitrollen van meerdere pro-
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dum, waarin op alle aspecten van de onderneming

opgehaald.

op basis waarvan zij een doordachte beslissing kunnen nemen.
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speelt, is voor beleggers buitengewoon interessant.

speelt in op een toenemende behoefte van MKB

bedrijven die in aanmerking komen voor een investering beschik-

De markt voor het soort leningen dat Voordegroei aanbiedt staat in

Een van de bedrijven waar Voordegroei beleggers warm voor

ondernemers die weinig affiniteit met de bank voe-

ken over een gezonde cashflow, hebben uitgewerkte plannen

Nederland nog duidelijk in de kinderschoenen. Maar als de ontwik-

hoopt te maken is Lifeguard, een toonaangevend advies- en trai-
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ste criteria voldoen worden onderworpen aan een screening door

indicatie vormen, dan is hier sprake van een potentieel bijzonder

geboden lening met een looptijd van drie jaar keert deelnemende

In dit soort concepten ligt de toekomst voor finan-

financiële experts die aan Voordegroei zijn verbonden, twee per

interessante markt. Sterker: deskundigen schatten dat de omvang

beleggers een jaarlijks rendement uit van 7,2 procent.

ciering van het MKB.’

provincie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de gang van

van het direct-lending fenomeen in Europa in de komende jaren kan

Beleggers kunnen het vandaag de dag heel wat slechter treffen!
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Bart Vemer gaat ondernemen

en vastgoed. Vemer: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat

belangrijk aspect is dat de groeibedrijven waar

stijgen. Ook het aantal bemiddelaars en aanbie-

verwezenlijken, zoals coaching, online marke-

we met onze propositie over een paar jaar een

Voordegroei zich op richt steeds minder gebruik

ders zal waarschijnlijk navenant toenemen –

ting, groeistrategie, etcetera. Daarnaast is een

Naar eigen zeggen kriebelde het ondernemer-

naar een andere asset manager kunnen gaan,

vast onderdeel kunnen worden in het grotere

maken van bancaire financiering. Vemer: ‘Ik ga

wat de vraag oproept hoe Voordegroei zich gaat

persoonlijke benadering hierbij onmisbaar. Je

schap al een tijdje, maar het wachten was op het

maar daar was ik waarschijnlijk tegen dezelfde

asset-allocatieverhaal.’

niet beweren dat wij de rol van de banken gaan

onderscheiden. Vemer: ‘Om te beginnen hebben

kunt veel zaken automatiseren, maar wij zien

juiste idee en op het juiste moment. En dat was

muur opgelopen.’

Het verstrekken van leningen aan bedrijven die

overnemen, maar feit is dat zij in afnemende

wij een duidelijke focus op een specifieke doel-

dat ondernemers graag geholpen willen worden

Voordegroei, medio 2015. ‘Ik heb jarenlang in

Voordegroei, dus – een initiatief dat deels aan-

klaar zijn voor de volgende fase in hun ontwikke-

mate actief zijn op dit marktsegment, deels door

groep: wij richten ons uitsluitend op groeibedrij-

bij een aanvraag. Hierdoor hebben we beter

loondienst gewerkt in de financiële sector, en dat

schurkt tegen de wereld van beleggers die Vemer

ling door beleggers die rendement zoeken, is niet

regelgeving. Daar zien wij interessante mogelijk-

ven en bieden hen de juiste financieringsvorm

inzicht in de vraag van de ondernemer en dat

had onmiskenbaar zijn voordelen,’ zegt Bart

achter zich heeft gelaten. En die beleggers zijn

het hele verhaal achter de kansen voor

heden.’

aan voor de fase waarin zij zich begeven. Verder

stelt ons in staat meer maatwerk aan te bieden.

Vemer. ‘Maar wat ik steeds meer als nadeel begon

niet tevreden over de rendementen die ze

Voordegroei. Er is namelijk sprake van weinig

De markt voor directe leningen aan bedrijven

kunnen ondernemingen bij ons platform terecht

Door onze persoonlijke aanpak kunnen wij ook

te ervaren was het feit dat ik niet snel kon antici-

momenteel kunnen genereren op de financiële

correlatie tussen deze specifieke bedrijfsleningen

door particulieren is nog volop in ontwikkeling,

voor meer dan leningen alleen. Door ons net-

een veel betere afweging maken van de risico’s –

peren op de veranderingen die zich in hoog

markten en op zoek naar alternatieven voor de

en andere asset categorieën, waardoor het risico-

maar de verwachting is dat de omvang van de

werk aan partners, kunnen wij ondernemers

en dat is weer van groot belang voor de inves-

tempo in de sector voltrokken. Natuurlijk had ik

traditionele parkeerhavens: obligaties, aandelen

rendementprofiel gunstig uitpakt. En een ander

gevraagde bedragen door ondernemers snel zal

helpen aan andere bouwstenen om hun groei te

teerders.’
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