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GELD GENOEG, MAAR TE WEINIG DOORGROEIERS

Starters halen dubbel zoveel geld op
13 NOVEMBER 2015 | Van onze redacteur Pascal Dendooven

Belgische technologiestarters hebben dit jaar al twee keer zoveel geld

opgehaald als over heel 2014. Het aantal starters dat doorgroeit, blijft dan

weer zorgwekkend laag. ‘Er is te weinig ervaring’, zegt professor Omar

Mohout.

Joris Snaet

Belgische technologiestarters haalden sinds het jaarbegin al 205 miljoen euro op

tegenover 100 miljoen over heel 2014. Het gemiddelde bedrag per starter steeg van

2,3 miljoen tot 3 miljoen. En ze vonden ook meer geld bij buitenlandse

kapitaalverschaffers.
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MiDiagnostics (met als investeerders Michel Akkermans, Marc Coucke, Imec) haalde

met 60 miljoen euro het meeste geld op: dat is evenveel als wat de vijf volgende

bedrijven in de top naar zich toetrokken.

MiDiagnostics is de meest ambitieuze starter sinds de creatie van Capco door Rob

Heyvaert. Het bedrijf wil de klassieke medische labo’s vervangen door een eenvoudige

diagnose-chip. Dat model staat nog in de steigers en staat sinds kort onder druk door

vragen over de betrouwbaarheid van de cijfers van het Silicon Valleybedrijf Theranos

(DS 27 oktober).

Maar ook zonder miDiagnostics zit er stevige groei in de opgehaalde bedragen door

Belgische starters. ‘Op het eerste gezicht is het allemaal goed nieuws: het opgehaalde

bedrag is verdubbeld, de individuele bedragen worden groter en starters vinden ook

de weg naar buitenlandse financiers’, zegt de Antwerpse professor en Sirris-adviseur

Omar Mohout, die de cijfers verzamelde.

Toch moet nog een lange weg worden afgelegd, vindt Mohout. ‘We zijn er nog lang

niet. Nederlandse starters halen dit jaar twee keer zoveel op als Belgische. In

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk halen starters telkens meer dan 1

miljard op. De Belgische cijfers blijven erg bescheiden.’

Kweekvijvers

Aan het aantal starters ligt het niet. België heeft op dat vlak de omringende landen

wél bijgehaald. Kweekvijvers voor starters en acceleratoren schieten als

paddenstoelen uit de grond. Startit@kbc opende al kweekvijvers in vijf steden en is

een van de drijvende krachten. Ook verschillende steden doen specifieke

inspanningen. Er duiken ook meer sectorspecifieke kweekwijvers op, zoals de Fintech

Valley in Diegem. Technologie-, telecom-, en financiële bedrijven dragen daar

specifiek toe bij.

‘België scoort zeer slecht in de scale-up, het opschalen of laten doorgroeien van

starters’, zegt Mohout. Hij verwijst naar de beursintroducties. Belgische bedrijven

zetten nauwelijks de stap naar de Amerikaanse beurs Nasdaq. Dit jaar diende zich

geen enkel bedrijf aan. Vorig jaar zette het 3D-printing-bedrijf Materialise wel die

stap. Maar het was dan wel al 17 jaar geleden dat een ander bedrijf Materialise dat

voordeed.

De kloof met middelgrote landen zoals Nederland en Israël is groot. Nederland telt

sinds vorig jaar tien bedrijven op Nasdaq, Israël zelfs 63. Ook op de eigen beurs

Euronext Brussel is het aantal technologiebedrijven op één hand te tellen.
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Te weinig starters groeien door tot grote bedrijven door gebrek aan

ervaring

Voorbeelden zijn Melexis, Barco of EVS. ‘We zijn er nog lang niet’, zegt Mohout.

Volgens de Sirris-adviseur heeft België nochtans troeven. Er is veel spaargeld en de

mensen zijn goed opgeleid. ‘Maar de starters hebben gewoon te weinig ervaring met

doorgroeien. Dat zou anders zijn als je hier meer doorgroei-bedrijven had die een

kweekvijver van management zouden vormen.’

Mohout verwijst naar de socialenetwerksite Netlog waaruit een vijftiental bedrijven

zijn ontstaan door ex-medewerkers die een eigen bedrijf opstarten. Bekende

voorbeelden zijn Engagor en Showpad.

Mohout zegt dat een nieuw Gimv, gefocust op het helpen doorgroeien van starters, dat

gat zou kunnen vullen. ‘Er zijn mooie privé-initiatieven zoals Volta Ventures en

Fortino, maar twee dossiers per jaar is onvoldoende om de kloof te dichten.’
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