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Minder groeikapitaal beschikbaar voor startups
in tweede kwartaal
Afkoeling markt, maar geen signalen van structurele daling van investeringen in

Nederlandse startups

Amsterdam, 27 juli 2022 - In het tweede kwartaal van 2022 werd er voor €710

miljoen aan durfkapitaal opgehaald door Nederlandse startups en scale-ups,

tegenover €811 miljoen in het vorige kwartaal en €2.2 miljard in het tweede

kwartaal van vorig jaar. In totaal werd er in het eerste halfjaar €1.5 miljard

geïnvesteerd in deze innovatieve bedrijven tegenover €3.1 miljard in dezelfde

periode vorig jaar. Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een

driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van

Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (dSa) en

Techleap.nl.

Het aantal deals was met 106 vergelijkbaar met de 112 in dezelfde periode vorig jaar. Toch is het

bedrag slechts 30% van het recordbedrag in Q2 2021. Een belangrijke reden hiervoor is dat er

in dat kwartaal vorig jaar verschillende megarondes waren zoals een aantal van de Nederlandse

wereldspelers MessageBird, Mollie en Bunq, die allen toen honderden miljoenen ophaalden.

Ook was er in het afgelopen halfjaar, tegen de trend in, een afname in de grotere deals van

boven €15 miljoen, en opnieuw een daling in het aantal kleine deals van minder dan €1 miljoen;

een ontwikkeling die al enkele jaren aan de gang is.

 

Ondanks de daling in het totaal opgehaalde groeikapitaal voor startups en scaleups waren er

een aantal grote succesvolle rondes in het tweede kwartaal van 2022, zoals Backbase en

Pyramid Analytics die beide ruim €100 miljoen ophaalden. Ook In3, SMART Photonics en

TestGorilla deden het goed met respectievelijk €81, €75 en €70 miljoen.
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Voor ondernemers met goede investeringsvoorstellen is er niet direct reden tot zorg, hoewel het

aantrekken van groeigeld in de komende periode waarschijnlijk uitdagender zal blijven. Positief

is dat er nog veel kapitaal in de markt aanwezig is. De afgelopen jaren hebben veel venture

capital firma's nieuwe fondsen opgezet waaruit ze de komende jaren willen investeren. Ook het

afgelopen kwartaal zijn er nieuwe Nederlandse fondsen bijgekomen, waaronder van Endeit

Capital (€303 miljoen), SHIFT Invest (€110 miljoen) en Shamrock Ventures (€10 miljoen),

allen gefocust op fases waar uitdagingen liggen.  

 

"Dat er afgelopen kwartaal minder kapitaal is opgehaald door Nederlandse tech-bedrijven

komt niet als verrassing", aldus Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association,

wijzend naar de uitzonderlijke megarondes vorig jaar. “De wereldwijde trend dat de markt van

start- en scaleup investeringen terugloopt, onder andere door de toenemende inflatie en rente,

houden we in de gaten. Maar vooralsnog zien we dat het aantal investeringen niet zo sterk

terugloopt in Nederland. We horen ook wel dat waarderingen onder druk staan, met name in

de latere groeifase. Structureel lijkt er nog steeds voldoende groei in te zitten. We zijn daarom

zeer benieuwd of we ditzelfde beeld ook in de rest van het jaar terug gaan zien."

 

Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl vult aan: "We zien dat de huidige

marktomstandigheden met name impact hebben op de hele vroege fase én de late fase. Het

aantal rondes tot €1 miljoen is afgenomen, wat zorgelijk is. Als deze trend zich voortzet, stokt

de aanwas van technologiebedrijven die nodig zijn voor de belangrijke  maatschappelijke

transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire-economie en de langdurige

economische groei in Nederland. In de latere fase, met deals van boven de €15 miljoen, zijn

investeerders momenteel wat huiveriger. Investeringen in die fase zullen op termijn weer

aantrekken verwachten we."

Het volledige rapport vind je hier
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Over Quarterly Startup Report Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse

startup-investeringen consistent, volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de  Dutch

Start Up Association (DSA), Golden Egg Check, KPMG, NVP, de Regionale

Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.nl alle financieringsgegevens verzameld,

gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk kwartaalrapport. Het volledige

startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens bevat over alle gerapporteerde

deals, is hier beschikbaar.

Over De  alroom.co - Dealroom.co is the foremost data provider on startups, growth

companies and tech ecosystems in Europe and around the globe. Founded in Amsterdam in

2013, they work with many of the world's most prominent investors, entrepreneurs and

government organisations to provide transparency, analysis and insights on venture capital

activity.

Over Dutch Startup Association - Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor

startups en scaleups en zet zich in voor de motor van de economie van morgen. DSA werd

opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de

grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen.

Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat in

Nederland innovatie niet wordt gehinderd.

Over Golden Egg Check - Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in

contact met venture capital investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd.

Ons team bestaat uit startup- en investeringsanalysten. Wij verzamelen en analyseren data over

startups en venture capital investeringen sinds 2017 en hebben een van de meest uitgebreide

venture capital databases in Nederland.

Over NVP De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de

branchevereniging van private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984 en

vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in

Nederland. De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een project van de

NVP en Europese zusterverenigingen. Vanuit het EDC publiceert de NVP op halfjaarbasis

hoeveel er door private equity en venture capital in de Nederlandse markt is geïnvesteerd. Dit

cijfer wijkt af van het totale bedrag dat start- en scaleups aan kapitaal ophalen. Eind september

publiceert de NVP haar cijfers over H1 2022.

Over KPMG Nederland
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Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en

bedrijfsstrategisch advies. Wij ondersteunen organisaties bij het nemen van weloverwogen

besluiten en het excelleren in de wereld van vandaag en morgen. Dat doet KPMG vanuit de

gedachte dat vooruitgang pas echt loont als dat goed is voor mens en maatschappij. ‘People-

driven progress’ is onze kijk op vooruitgang en de manier waarop wij met onze dienstverlening

waarde toevoegen voor klanten. Bij KPMG in Nederland zijn 3600 professionals werkzaam

vanuit twaalf kantoren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. KPMG Nederland maakt

deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandige KPMG-kantoren dat wordt geleid

vanuit Canada. 

Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Nederland telt in totaal acht ROM’s.

Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe

bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen

(ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale

economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de

regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht.

Over Techleap.nl Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie

van Economische Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van

het tech-ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor

technologiebedrijven om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot

kapitaal, markt en talent verbeteren. Constantijn van Oranje is Special Envoy van Techleap.nl.
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