
SCALE-UPS

‘Investeerder snelgroeiend bedrijf moet kijken naar team, niet cijfers’
Ilse Zeemeijer
Amsterdam

De cijfers liegen er niet om: 60% van 
de bedrijven die snel willen groei-
en, faalt doordat er problemen zijn 
met het team. De leden zitten niet 
op één lijn, hun drijfveren lopen 
uiteen, de één — misschien een 
technicus — wil toch minder snel 
groeien. Toch kijken de meeste in-
vesteerders vooral naar de markt en 
de omzet- en winstcijfers van een 
bedrijf alvorens ze besluiten in die 
onderneming te participeren. Dat 
moet anders, vindt onderzoeker en 
investeerder Eva de Mol.

De Mol, die is gepromoveerd aan 
de VU en Berkeley in San Francis-
co, spreekt vandaag tijdens Start-
upFest met prins Constantijn, 
pensioenfondsen en succesvolle 
bedrijven zoals Booking.com over 
het belang van snelgroeiende be-

drijven, het onderwerp waar ze al 
vijf jaar onderzoek naar doet.

De Mol (32) richtte het vizier op 
een specifieke groep: bedrijven die 
gedurende drie jaar 20% in omzet 
of personeel groeien en deze peri-
ode zijn gestart met minstens tien 
werknemers. Deze zogenoemde 
‘scale-ups’ zijn voor menig inves-
teerder of beleidsmaker grote on-
bekenden. Slechts 6% van alle be-
drijven in Nederland valt in deze 
categorie. 

Tegelijkertijd zijn ze wel verant-
woordelijk voor meer dan de helft 
van het aantal nieuwe banen. Ofte-
wel: deze bedrijven bepalen de toe-
komstige concurrentiekracht van 
de Nederlandse economie.

Voor haar onderzoek verzamel-
de De Mol gegevens van de teams 
van meer dan achthonderd bedrij-
ven. Eerder onderzoek liet zien dat 
een op de twintig bedrijven erin 

slaagt een scale-up te worden. Maar 
De Mol ontdekte dat 60% van de be-
drijven faalt door problemen in het 
team; een factor die bij investeer-
ders in Nederland amper op aan-
dacht kan rekenen, in tegenstelling 
tot de Verenigde Staten. 

De Mol: ‘Nederlandse investeer-
ders zijn toch vaak conservatieve 
mannen in pak die al heel lang be-
paalde dingen op dezelfde manier 
doen. Tijdens het sluiten van een 
deal ligt de nadruk op cijfers en 
voorwaarden en moet alles snel. 
Het team wordt vaak beoordeeld 
op basis van onderbuikgevoelens.’

De onderzoeker stelt dat meer 
aandacht geven aan de dynamiek 
binnen een team niet moeilijk 
hoeft te zijn. Teamscans en assess-
ments kunnen bijvoorbeeld de pas-
sie, capaciteiten en stressbesten-
digheid van ondernemers objectief 
meten. Ze heeft tijdens haar pro-

motieonderzoek zelf zo’n scan ont-
wikkeld. 

Investeerders kunnen ook be-
ginnen met een goed gesprek met 
het team. ‘In twee uur kun je al heel 
veel te weten komen. Hoe ziet het 
team eruit? Wat zijn de verwachtin-
gen? Wat voor soort ondernemer 
willen de teamleden zijn en waar-
om doen ze dit eigenlijk? Zien ze 
het allen zitten om van € 10 mln 
naar € 100 mln omzet te groeien 
en vijftig man extra te managen?’

Na zo’n gesprek wordt bijvoor-
beeld duidelijk dat twee van de vijf 
teamleden vooral snel geld willen 
verdienen. Zij kunnen niet leven 
zonder hun werk. In de weten-
schap is zo iemand ‘obsessief ge-
passioneerd’. Want juist dit type 
passie kan resultaten van een be-
drijf negatief beïnvloeden en lei-
den tot een burn-out, aldus De Mol. 
‘Zonder aanpassingen in het team 

moet een investeerder dus ook niet 
in het bedrijf investeren.’ 

Ze benadrukt dat het ideale team 
niet bestaat. ‘Maar een goed team 
deelt dezelfde visie en passie en 
 beschikt over vaardigheden die 
op elkaar aansluiten.’

Sinds begin dit jaar brengt De 
Mol de lessen in de praktijk als 
teamspecialist bij HPE Growth 
Capital, een investeringsmaat-
schappij die zoekt naar scale-ups 
met minstens € 10 mln omzet. Over 
een aantal jaar start ze het liefst een 
 eigen investeringsfonds. 

Lang niet elke investeerder zal 
enthousiast worden van haar ver-
haal, beseft De Mol. ‘Het is niet de 
gemakkelijkste weg om een andere 
visie uit te dragen. De Zuidas is vrij 
conservatief. Maar ik geloof dat je 
door dicht bij jezelf te blijven din-
gen kunt veranderen. En niet door 
allemaal hetzelfde te blijven doen.’
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 ‘Wie niet kan leven 

zonder zijn werk, 
kan de resultaten 
van het bedrijf ne-
gatief beïnvloeden’
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