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1. Voorwoord

Al sinds 2006 heeft StartGreen Capital duurzame impact voor een inclusieve en 

circulaire economie in haar DNA. StartGreen Capital faciliteert ondernemers die 

met innovatieve technologieën, producten of diensten bijdragen aan een 

duurzame en inclusieve samenleving. Dit is dé drijfveer voor alle investeringen die 

wij doen.

Hierbij richt StartGreen Capital zich op projecten en bedrijven die bijdragen aan 

minimaal één van de Sustainable Development Goals (SDGs), waarbij wij ons 

focussen op drie thema’s: energietransitie, circulariteit  en diversiteit. Onze visie is 

dat een financieel en sociaal rendement goed samen kunnen gaan.
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De afgelopen jaren is er in de investeringswereld steeds meer 

aandacht gekomen voor verantwoord investeren (responsible

investing). Initieel lag de focus voornamelijk op het creëren van 

bewustwording en het opstellen van een ESG (Environment, 

Social & Governance) beleid vanuit een risico en/of 

“do no harm” principe.

Positieve impact op de samenleving

Meer recentelijk gaan steeds meer investeringsfondsen

een stap verder: ze stellen zich ten doel om een positieve impact 

te maken op de samenleving. Iets wat wij – als één van de 

grootste Nederlandse fondsmanagers in impact financiering –
sterk toejuichen. Door de grote diversiteit aan impact 

categorieën, de verschillende richtlijnen die geboden worden en 

methodieken die beschikbaar zijn, kan het analyseren en 

vergelijken van de daadwerkelijk gemaakte impact een 

behoorlijke uitdaging zijn. Het goed uitleggen van meten en 

monitoren van de impact van de investeringen is daarom steeds 

belangrijker.
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Om in de toekomst betere investeringsbeslissingen te kunnen nemen 

en onze stakeholders beter hierover te informeren, heeft StartGreen 

Capital de gerealiseerde impact van onze investeringen in kaart 

gebracht.

Via onze verschillende labels - ieder met een eigen impact focus -

draagt StartGreen Capital al sinds 2006 bij aan een betere samenleving. 

Hoe en met welke resultaten kunt u lezen in dit eerste impact report. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens het StartGreen Capital bestuur en team,

Laura Rooseboom en Coenraad de Vries

Verantwoord investeren Impact investeringen

Tijdens het opstellen van dit rapport werd de reguliere bedrijfsvoering abrupt onderbroken 

door het coronavirus. Allereerst streven we ernaar de door ons gefinancierde ondernemingen 

zo goed mogelijk te ondersteunen gedurende deze periode. Daarnaast hebben in totaal 11 van 

onze medewerkers zich ingezet voor de beoordeling van meer dan 200 aanvragen van de 

Corona Overbruggingslening (COL) in de Provincie Noord-Holland. Hiermee zijn een flink aantal 

ondernemingen op zeer korte termijn van noodkapitaal voorzien. Een voorbeeld van een (niet 

geplande) impact.

Covid-19



StartGreen Capital in vogelvlucht
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6 €350M 41 119 176 +30.000
Fondsen Beheerd

vermogen
Werknemers Investeringen Leningen Crowd 

investeerders



Gerealiseerde impact in 2019
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379.417 833 1.199.386 30.491 131.668 13,3M

Ton 

CO2-reductie

FTE

werkgelegenheid

gecreëerd

Duurzame

producten

verkocht

Gebouwen

verduurzaamd

(equivalent aan de

gemeente Almelo)

MWh 

zonne-energie 

opgewekt

(equivalent aan 125

voetbalvelden aan

zonnepanelen)

m3 groen gas

opgewekt

(equivalent aan het

aardgas verbruik van

10.491 huishoudens)
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2. Over StartGreen Capital

Voor StartGreen Capital is een duurzame economie een economie

die zichzelf niet uitput en waar iedereen naar zijn/haar volle

potentie aan kan meedoen.

Wij geloven dat de transitie hiernaartoe in gang kan worden gezet

door innovatieve impact ondernemers.

StartGreen Capital wil een katalysator van vooruitgang zijn door

de financiering van grote maatschappelijke thema’s zoals de
energietransitie, circulaire economie en inclusieve maatschappij.

In onze visie is het realiseren van financiële winst belangrijk. Immers,

door winst kan de continuïteit van een onderneming gewaarborgd

worden en kan geld opnieuw worden geïnvesteerd in toekomstige

duurzame proposities.

StartGreen Capital biedt financieringsoplossingen aan impact

ondernemers die met hun innovatieve en duurzame technologieën,

producten of diensten de volgende stap willen zetten in een transitie 

naar een betere wereld en zo bijdragen aan een duurzame economie.

Wij doen dit op een ondernemende manier, door continu de 

marktproblemen binnen de financieringswereld te signaleren en hier 

innovatieve oplossingen voor te creëren. Zo is StartGreen Capital in Nederland 

beheerder van het eerste en grootste energiefonds (Energiefonds Overijssel), 

initiator en katalysator van het eerste duurzame crowdfundingplatform

(Oneplanetcrowd) en van het het eerste fonds dat zich volledig richt op 

vrouwelijk ondernemerschap (Borski Fund).

Onze visie Onze strategie
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Katalysator

van 

vooruitgangVerantwoordelijk
Balanceren tussen vrijheid & 

verantwoordelijkheid

Excelleren
Kwaliteit met impact

Ondernemend
Weloverwogen risico’s nemen

Breed spectrum aan financieringsmogelijkheden Onze kernwaarden

Onderscheidend is dat StartGreen Capital een breed spectrum aan 

financieringsmogelijkheden aanbiedt (o.a. aandelen, converteerbare 

leningen, senior/junior leningen, garanties en crowdfunding) vanuit de 

verschillende fondsen en via ons crowdfunding platform, waardoor wij

voor veel impact ondernemers dienen als “one stop shop”.

De inbreng van StartGreen Capital gaat verder dan alleen het verstrekken van 

financiering. Onze kracht is de combinatie van marktkennis, netwerk, 

ondernemersbegeleiding en investeringservaring. Zo blijft StartGreen Capital

vaak ook na de transactie hands-on aanwezig als partner en voelen we ons 

medeverantwoordelijk voor het succes. Met de juiste balans van 

ondernemend en verantwoord financieren, excelleren wij in het laten groeien 

van succesvolle impact ondernemers.



Financieringen die actief bijdragen aan

de overstap van fossiele brandstoffen

op duurzame energiebronnen zoals

zon en wind of die direct bijdragen aan

energiebesparende oplossingen.

Bijvoorbeeld de isolatie van (sociale) 

woningen of het grootste drijvende 

zonnepark van Europa.

Impactdomeinen
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Energietransitie

Financieringen aan bedrijven die met

hun productie het milieu zo min mogelijk

belasten en/of door hun dienstverlening

duurzamere oplossingen aanbieden voor

maatschappelijke uitdagingen.

Bijvoorbeeld Saltrex Waste, een online

platform voor bedrijven dat restproducten

een tweede leven geeft en zo bijdraagt aan

de transitie naar een circulaire economie.

Circulaire economie

Financieringen aan maatschappelijke

initiatieven die erop zijn gericht om een

samenleving te creëren die inzet op de

participatie van iedereen, een samenleving

waarin elk lid volwaardig kan deelnemen 

met haar/zijn beschikbare vaardigheden

en potentie.

Bijvoorbeeld gezinshuizen die kwetsbare

jongeren de kans geven om op te groeien in

een veilige woonomgeving.

Inclusieve maatschappij



Activiteit Fondsmanagement Crowdfunding

Labels

Klanten Regionale overheden, banken, business angels & family offices Particulieren, business angels

& family offices

Oprichtingsjaar
(status)

2006/2007

(gesloten)

2012

(open)

2014

(open)

2014

(gesloten)

2019

(open)

2012

(open)

Fondsgrootte €8M /€8M €200M €85M €1M via 75 angels max. €50M (fundraising) >€50M verstrekt door de crowd

Producten Equity, converteerbare

lening (CL)

Equity, CL, (achtergestelde)

lening, garantie

Equity, CL,

achtergestelde lening

Equity, CL, lening Equity, CL, SAFE Equity, CL, achtergestelde lening

Ticketsize €250k-€2M €250k-€15M €250k-€7M €20k-€50k €250k-€3M €100k-€5M
(> €5m met prospectus of HNWI)

Domein Energietransitie,

circulaire economie,

clean-tech

Energietransitie Energietransitie,

circulaire economie,

duurzame mobiliteit

Inclusieve maatschappij,

sectorbreed

Inclusieve maatschappij,

sectorbreed

Energietransitie, circulaire economie,

inclusieve maatschappij

Fase Start-ups Start-ups, scale-ups,

projecten

Start-ups, scale-ups,

projecten

Start-ups Start-ups, scale-ups Start-ups, scale-ups, projecten

Geografie Geheel Nederland Overijssel Noord-Holland Geheel Nederland Geheel Nederland

(+ EU met co-investeerder)

Geheel Nederland

Toezicht AlFMD MiFID II AlFMD AlFMD AlFMD MiFID Il

SDG Focus

StartGreen Capital beheert zes fondsen en een crowdfundingplatform, welke hier worden benoemd als labels. De labels hebben verschillende kenmerken, 

differentiërend op o.a. domein, fase en geografische focus. De gemeenschappelijke factor is dat alle labels gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan een 

duurzame economie.

Onze labels
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In 2019 heeft StartGreen Capital in totaal €70,5 miljoen gefinancierd aan 52 verschillende bedrijven.
Daarnaast is €56 miljoen extra kapitaal gecommitteerd om nieuwe investeringen in de transitie 
naar een duurzame economie mogelijk te maken.

Hoogtepunten van 2019
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€70M
Financiering uitgezet

(equity/lening)

52
Duurzame bedrijven

gefinancierd

€56M
Extra kapitaal
onder beheer



Energiefonds Overijssel passeerde dit jaar 

de magische grens van €200 miljoen aan 
uitgezette financieringen. Het fonds werd in 

2012 opgericht met deze inleg. Sinds het 

fonds vorig jaar revolverendwerd en er met 

terugontvangen middelen opnieuw 

gefinancierd kon worden, heeft het fonds 

een stevig fundament gelegd voor het 

bereiken van de doelstellingen van 20% 

nieuwe energie in 2023 en een 

energieneutraal Overijssel in 2050. Zo ging 

het fonds dit jaar bijvoorbeeld opnieuw een 

samenwerking aan met Triple Groen 

Overijssel voor de voorfinanciering van 

zonnepanelen voor bedrijven. Ruim 60 

gefinancierde, voornamelijk agrarische, 

bedrijven uit de eerdere samenwerking 

leveren samen inmiddels voldoende 

groene energie op voor ruim 1.000 

huishoudens. 
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Participatiefonds Duurzame Economie 

Noord-Holland (PDENH) heeft dit jaar een 

fondsuitbreiding kunnen realiseren en 

groeide daarmee van €55 miljoen naar €85 
miljoen. Het fonds heeft sinds 2014 reeds 

24 ondernemingen kunnen financieren. In 

2019 werden er 8 nieuwe investeringen en 

2 vervolginvesteringen gerealiseerd in 

bedrijven met een gevarieerde focus (bijv. 

3D printing, circulaire spijkerbroeken, 

energieopslag). Helaas gingen 2 van de 

portfoliobedrijven failliet, dit is een risico 

van vroege fase financiering. Met €30 
miljoen aan extra budget werd het team 

uitgebreid om in 2020 op volle kracht door 

werken aan de doelstellingen van het 

fonds.

Voor crowdfundingplatform

Oneplanetcrowd was het wederom een 

mooi jaar. Op het platform werd een 

recordbedrag van totaal €7,6 miljoen 
opgehaald voor de duurzame elektrische 

fietsen van VanMoof in slechts 12 uur tijd. 

Met deze en andere campagnes heeft 

Oneplanetcrowd inmiddels meer dan €50 
miljoen voor duurzame en sociale 

ondernemingen opgehaald. Sinds eind 

2019 opereert Oneplanetcrowd (als 

verbonden agent van StartGreen Capital) 

onder een MiFID II vergunning (gericht op 

het beschermen van beleggers en de 

integriteit van financiële markten). Hiermee 

kan Oneplanetcrowd nog grotere 

financieringen bij het publiek ophalen en 

ook verhandelbare beleggingen aanbieden.

In 2019 is het Borski Fund als nieuw fonds 

toegevoegd. Vanuit een rotsvast geloof in 

gelijkheid en eerlijke kansen investeert het 

Borski Fund in bedrijven van vrouwelijke 

ondernemers, om zo de toegang tot 

financiering voor hen te verbeteren. Het 

fonds werd in oktober gelanceerd in bijzijn 

van Hare Majesteit Koningin Máxima en 

DNB president Klaas Knot. 

Hoogtepunten van 2019



Opening Borski Fund

Op 31 oktober 2019 is in bijzijn van Hare Majesteit Koningin 

Máxima en president van De Nederlandsche Bank prof. dr. 

Klaas H.W. Knot het BorskiFund gelanceerd, het eerste 

Nederlandse venture capital fonds dat zich focust op het 

stimuleren van vrouwelijke ondernemers in Nederland.



3. Impactbeleid

15



3. Impactbeleid

StartGreen Capital heeft ervoor gekozen om de Sustainable Development 

Goals als framework te hanteren voor het vaststellen van de beoogde en 

gerealiseerde impact. De SDGs zijn 17 doelen opgesteld door de Verenigde 

Naties en bieden een blauwdruk voor het oplossen van de grootste 

maatschappelijke uitdagingen van dit moment, zoals het wereldvoedsel-

probleem (SDG 2) en de energietransitie (SDG 7). Dit fungeert als een 

roadmap voor het realiseren van vrede en welvaart voor mens en de 

planeet, nu en in de toekomst (https://sustainabledevelopment.un.org/). 

StartGreen Capital verschaft alleen financieringen aan ondernemingen die 

positief bijdragen aan minimaal één van de SDGs.

In 2018 heeft StartGreen Capital een Theory of Change opgesteld om helder 

te maken wat de organisatie doet, voor wie en waarom. Een Theory of 

Change is een visuele beschrijving van de activiteiten die een organisatie 

onderneemt, en hoe deze leiden tot bepaalde effecten (outcomes) en 

maatschappelijke doelstellingen (impact) op korte of langere termijn. De 

Theory of Change van StartGreen Capital staat visueel weergegeven op de 

volgende pagina. Met de activiteiten die StartGreen Capital mogelijk maakt, 

creëert de organisatie waarde voor ondernemers en investeerders. 

Daarnaast draagt ze bij aan het ontwikkelen van de impact investment sector 

in Nederland. StartGreen Capital wil impact investment van een niche 

activiteit tot mainstream maken. De uiteindelijke impactdoelstelling van 

StartGreen Capital is om via financieringen aan ondernemers bij te dragen 

aan de 17 SDGs. Om concreet te maken hoe ondernemers bijdragen aan 

deze doelen, zijn per SDG enkele vaste indicatoren (KPI’s) bepaald waarmee 

voortgang en resultaten worden gemeten en gemonitord. Deze indicatoren 

zijn zo objectief mogelijk geformuleerd en kunnen bij voorkeur 

geconsolideerd worden. Voorbeelden zijn het aantal kilowattuur opgewekte 

duurzame energie, het aantal verkochte duurzame producten of de 

hoeveelheid bespaarde CO2.

Sustainable Development Goals Theory of Change

16

https://sustainabledevelopment.un.org/


StartGreen Capital stimuleert de transitie naar een duurzame en inclusieve economie.

Dit doen wij door innovatieve ondernemers te financieren en investeerders te faciliteren.

Zo bieden wij meer dan geld en dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals.

Theory of change
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Impactmeting
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Omdat maatschappelijk rendement ook deel uitmaakt van de visie van 

StartGreen Capital, is een zo concreet mogelijke rapportage hierover 

belangrijk. Daarnaast wil StartGreen Capital op basis van accurate impact data 

strategische beslissingen omtrent investeringen of portfoliomanagement 

kunnen nemen.

Het proces van de impactmeting is voor alle labels van StartGreen

Capital vergelijkbaar en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

StartGreen Capital wil haar impact meten om hierover te kunnen

communiceren naar stakeholders en om strategische beslissingen

te verbeteren. De organisatie wil stakeholders tonen dat financieel

en sociaal rendement hand in hand kunnen gaan. Over financieel

rendement wordt – net als bij reguliere fondsen – al duidelijk

gecommuniceerd naar de investeerders. 



Case study Moyee Coffee

Voorbeeld presentatie van impact

Moyee Coffee heeft als doel een eerlijke koffieketen (FairChain) te creëren, 

waarbij er meer waarde blijft bij de koffieproducenten. Het bedrijf heeft in 

2017 (€400k) en 2019 (€250k) financiering opgehaald via het crowdfunding

platform Oneplanetcrowd. In deze case study wordt getoond hoe de 

verwachte impact wordt gepresenteerd aan potentiële crowd investeerders 

in het investeringsvoorstel van de onderneming.



SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
De definitie van dit doel betekent niet alleen dat er kwantitatief genoeg banen 

gecreëerd moeten worden, maar ook dat dit kwalitatief goede banen dienen te 

zijn. Moyee Coffee wil graag een goede werkgever zijn en tegelijkertijd groei en 

meer banen bewerkstelligen. Daarnaast traint Moyee de Ethiopische partners 

waarmee lokale productieprocessen voortdurend worden verbeterd. 

Duurzaamheid omvat ook de manier waarop banen voor medewerkers worden 

gecreëerd. Door hogere productiviteit en ondernemerschap, gerealiseerd door 

het training programma ‘Washing Station Management’ en eigenaarschap, 
heeft Moyee Coffee de afgelopen jaren een groei gerealiseerd van ver boven de 

20%.
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Case study Moyee Coffee

Verwachte impact

In totaal 400 boeren aansluiten op de keten van Moyee tussen 2016 en 2019. De 50/50 filosofie van Moyee Coffee: een eerlijke verdeling in de koffieketen tussen producerende en

consumerende landen.



SDG 10: Ongelijkheid verminderen
Deze SDG is Moyee op het lijf geschreven: meer waarde in het land van 

oorsprong door het lokaal verwerken van de koffie (branden/ verpakken). Dit 

betekent dat er 300% meer geld achterblijft qua loon voor de betrokken lokale 

partijen. Dit resulteert weer in een verhoogde sociale betrokkenheid en 

gelijkheid.
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Case study Moyee Coffee

Verwachte impact

In totaal 3600 mensen onderdeel laten zijn van het leefbaar inkomen 

programma dat Moyee samen met de FairChain Stichting heeft ontwikkeld van 

2016 tot en met 2019.



4. Gerealiseerde

impact
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4. Gerealiseerde impact

Het overzicht hieronder toont het beheerd vermogen per impactdomein, cumulatief over de tijd. In 2019 heeft StartGreen Capital 117 bedrijven in haar 

investeringsportefeuille, waarvan 92% heeft gerapporteerd over impact. In 2019 heeft nog steeds het overgrote deel van het beheerd vermogen betrekking 

op het energietransitie domein, namelijk 84%. In totaal is circa 15% gealloceerd aan het domein circulaire economie en 1% aan het nieuwe domein 

inclusieve maatschappij.
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Verdeling per impactdomein over tijd

€ -

€ 50.000.000 

€ 100.000.000 

€ 150.000.000 

€ 200.000.000 

€ 250.000.000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Energietransitie Circulaire Economie Inclusieve maatschappij

Overzicht financieringen per domein (2013-2019)
Verdeling o.b.v. cumulatief geïnvesteerde bedragen (€)



Ook kijkend naar de uitgezette financieringen in 2019, is te zien dat qua geïnvesteerde bedragen het merendeel is gericht op de energietransitie, vaak 

betroffen dit redelijk grote en kapitaal intensieve ondernemingen. De financieringen in ondernemingen die zich richten op inclusieve maatschappij zijn vaak 

kleiner van omvang (2% van uitgezet vermogen in 2019), maar komen in aantallen steeds vaker voor (16% van de gefinancierde ondernemingen in 2019).
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Verdeling per impactdomein in 2019

Overzicht financieringen per domein in 2019
Verdeling o.b.v. geïnvesteerde bedragen (€)

Overzicht financieringen per domein in 2019
Verdeling o.b.v. het aantal investeringen (#)

52%46%

2%

Energietransitie

Circulaire economie

Inclusieve maatschappij

42%

42%

16%

Energietransitie

Circulaire economie

Inclusieve maatschappij



De impact informatie die StartGreen Capital sinds 2018 

systematisch verzamelt is gekoppeld aan de SDGs. Per ondernemer 

worden aan SDGs gekoppelde indicatoren geselecteerd waarmee 

de materiële impact van de onderneming kan worden uitgedrukt. 

Zo rapporteert het in Zwolle opererende Zonneweide Hessenpoort 

over het aantal KWh zonne-energie dat zij opwekt en rapporteert 

camperverhuur deelplatform Camptoo over het aantal mensen dat 

via de onderneming actief deel uitmaakt van de deeleconomie.

De nieuwe investeringen in 2019 hebben een bijdrage geleverd aan 

12 verschillende SDGs. In 2019 ging het grootste gedeelte van de 

investeringen naar energietransitie onder SDG 7 (betaalbare en 

duurzame energie), gevolgd door duurzame productie en 

dienstverlening onder SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur). 
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Verdeling op basis van de Sustainable 

Development Goals

SDG3 

13%

SDG6 

2%

SDG7 

36%

SDG8 

1%

SDG9 

17%

SDG10 

2%

SDG11 

15%
SDG12 

7%
SDG13 

5%

SDG15 1%

SDG17 1%

Overig

7%

Overzicht van investeringen per SDG in 2019
Verdeling o.b.v. geïnvesteerde bedragen



Aantal investeringen in de portefeuille 

die aan deze SDG bijdragen: 11 

Nieuwe investeringen in 2019: €0,6 
miljoen voor 4 investeringen

Achtergrond

SDG 6 is gefocust op het verzekeren van toegang tot duurzaam 

beheer van water en sanitatie voor iedereen. Voor bedrijven 

betekent dit dat ze ook een bijdrage kunnen leveren aan het 

verhogen van de efficiëntie van watergebruik. 

Impact in 2019 van alle investeringen 

276.621.100 liter water bespaard, wat gelijk staat aan 

3.951.730 douchebeurten.
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Aantal investeringen in de portefeuille 

die aan deze SDG bijdragen: 11

Nieuwe investeringen in 2019: €4,4 
miljoen voor 9 investeringen

MUD Jeans

produceert circulaire spijkerbroeken. 

Met de productie van één paar MUD 

Jeans wordt 5.500 liter water bespaard 

ten opzichte van een jeans uit de 

reguliere kledingindustrie.

Gezinshuis de Glimlach

De gezinshuisouders nemen zes 

uithuisgeplaatste kinderen en 

jongvolwassenen op in hun gezin. 

Dit is een voorbeeld van de 

meerdere gezinshuizen die via 

Oneplanetcrowd zijn gefinancierd. 

Stichting Mobiliteit voor Iedereen 

levert zorgvervoer voor kwetsbare 

ouderen en mensen met een 

beperking. Dankzij dit vervoer kan 

deze groep sociale interacties 

behouden en wordt eenzaamheid 

voorkomen.

Achtergrond

SDG 3 heeft als doel het verzekeren van een goede gezondheid en het 

promoten van welvaart voor mensen van alle leeftijden. Hieronder valt 

ook het terugdringen en voorkomen van vermijdbare ziektes.

Impact in 2019 van alle investeringen 

14.056 personen toegang gegeven tot een betere vorm van 

gezondheidszorg/medicijnen, 18 personen met een beperking 

geholpen, 52 personen zingeving en sociaal netwerk geboden.

The Next Closet

Via het online platform van The Next 

Closet krijgt tweedehands 

designerkleding een tweede leven en 

wordt er gemiddeld 2.400 liter water 

bespaard per verkocht stuk kleding.

Toelichting en voorbeeld SDG investeringen



Achtergrond

SDG 8 betreft het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en 

duurzame economische groei, volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Impact in 2019 van alle investeringen

547 waardige banen (in FTE) gecreëerd,

192 mensen betere werk- en leefomstandigheden gegeven 

(bijvoorbeeld in het productieproces of de waardeketen van het 

product).

Aantal investeringen in de portefeuille 

die aan deze SDG bijdragen: 10

Nieuwe investeringen in 2019: €0,4 
miljoen voor 4 investeringen

Aantal investeringen in de portefeuille 

die aan deze SDG bijdragen: 68

Nieuwe investeringen in 2019: €12,7 
miljoen voor 17 investeringen
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Achtergrond

SDG 7 schrijft voor om de toegang tot betaalbare, 

betrouwbare, duurzame en moderne energie voor 

iedereen te verzekeren.

Impact in 2019 van alle investeringen

9.655 huishoudens actief laten bijdragen aan energiebesparing,

7.070 huishoudens duurzame energie bezorgd,

370.742 ton CO2 bespaard.

Ecorus

ontwikkelt zonne-energieprojecten 

voor bedrijven, woningcorporaties 

en landeigenaren. Door de 

financiering van een project bij 

Purmerend kunnen circa 1.400 

huishoudens in en rondom 

Purmerend van lokale en 

duurzame energie worden 

voorzien.

Sympower

draagt bij aan een duurzamer 

energiesysteem door de vraag 

naar fossiele brandstoffen te 

verminderen via het koppelen van 

energieconsumptie aan 

hernieuwbare energiebronnen.

Fairphone

stelt eerlijke arbeidspraktijken voorop 

bij het produceren van hun duurzame 

smartphones. Daarom schrijft de 

onderneming Fairphone’s ‘ways of 

working together’ voor aan al haar 
partners die veiligheid en eerlijkheid 

voor alle betrokkenen promoot.

Studio JUX

is een voorloper in het verduurzamen 

van de kledingindustrie. Niet alleen is 

90% van de kleding gemaakt van 

duurzame materialen zoals 

gerecycled polyester en organisch 

katoen, maar ook creëert Studio Jux

goede werkomstandigheden voor 

vrouwelijke werknemers in haar 

fabriek in Nepal.



Achtergrond

SDG 9 zet in op het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, 

het bevorderen van een inclusieve en duurzame industrialisering 

en het stimuleren van innovatie.

Impact in 2019 van alle investeringen 

268.357 ton CO2 bespaard door duurzame producten/diensten,

94.534 verkochte duurzame producten.
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Achtergrond 

SDG 11 heeft ten doel om steden en gemeenschappen inclusief, 

veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Daarbij hoort een 

verantwoorde energieconsumptie en beperkte carbon emissies.

Impact in 2019 van alle investeringen 

13.654 duurzame gebouwen gemaakt/gebouwen verduurzaamd, 

50.000 personen aangesloten op/ bewust gemaakt van de 

deeleconomie, 17.700 personen toegang gegeven tot een 

duurzaam transportmiddel of systeem.

Aantal investeringen in de portefeuille 

die aan deze SDG bijdragen: 18

Nieuwe investeringen in 2019: €5,9 
miljoen voor 7 investeringen

Aantal investeringen in de portefeuille 

die aan deze SDG bijdragen: 42 

Nieuwe investeringen in 2019: €5,2 
miljoen voor 10 investeringen

Sportbedrijf Deventer

bespaart 50% op de energie van 

kunstijsbaan De Scheg en het 

Borgelerbad dankzij een pakket 

verduurzamingsmaatregelen (o.a. 

LED verlichting, 1.500 zonnepanelen 

en een warmtepomp). De jaarlijkse 

CO2-uitstoot wordt hierdoor met ca. 

1.332 ton gereduceerd

Greenhuus

heeft 15 vakantiehuisjes opgeleverd 

die onafhankelijk zijn van externe 

energiebronnen en afvalverwerking 

en daarnaast CO2 negatief zijn.

Dexter Energy Services 

biedt een oplossing voor de 

disbalans in het aanbod van 

hernieuwbare energie, door 

Artificial Intelligence te gebruiken 

om energiebehoeftes nog beter te 

kunnen voorspellen. Zo vermindert 

de onderneming de afhankelijkheid 

van fossiele brandstoffen.

CoVadem

draagt bij aan het verduurzamen van 

de binnenvaart door de ontwikkeling 

van een unieke oplossing voor 

schepen die de waterdiepte kan 

meten, waardoor een schipper in de 

toekomst in staat is de meest 

efficiënte vaarroute te berekenen en 

potentieel veel brandstof en CO2-

uitstoot kan worden bespaard.



Achtergrond

SDG 12 is gericht op een economie die wordt gekenmerkt door 

duurzame consumptie- en productiepatronen. Hier spelen afvalreductie 

en de transitie naar een circulaire economie een belangrijke rol.

Impact in 2019 van alle investeringen

1.151.133 producten gemaakt van gerecycled materiaal, 

levensduur verlengd voor 374.245 producten.
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Aantal investeringen in de portefeuille 

die aan deze SDG bijdragen: 34

Nieuwe investeringen in 2019: €2,5 
miljoen voor 15 investeringen

MX3D

Dankzij de door MX3D ontwikkelde 

3D-printtechnologie kunnen ook 

bedrijven in de metaalindustrie in 

de toekomst gebruik maken van de 

voordelen die 3D metaal printen 

biedt, waaronder een significante 

materiaalbesparing.

Cirqlar

is onderdeel van Bewust in de Bouw 

en producent van bouwmaterialen 

voor gevels en terrasbekleding 

gemaakt van biologisch restafval 

(waaronder rijstvlies). In 2019 zijn 

57 woningen met deze circulaire 

producten gebouwd of 

gerenoveerd.
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10.491 huishoudens voorzien met hernieuwbare energie 

uit biogas

EST – Floattech: bedient de maritieme en vasteland

sector met intelligente, schone, stille en krachtige 

energieopslag oplossingen van lithium polymeer

batterijen.

379.417 ton CO2-emissies voorkomen

272.582 aantal MWh hernieuwbare energie 

geproduceerd

De Windcentrale: laat huishoudens mede-eigenaar 

worden van een windmolen, waarmee zij hun eigen 

100% duurzame windenergie zelf opwekken.

Cooll Sustainable Energy Solutions:

ontwikkelt een energiezuinige en betaalbare 

verwarmingsoplossing voor bestaande en nieuwe woningen.

Verdieping impactdomein: de energietransitie

2019 was een jaar met veel ontwikkelingen rondom het tegengaan van 

klimaatverandering. De Urgenda-zaak was een belangrijke milestone op politiek gebied en 

het Nederlandse Klimaatakkoord zag het levenslicht. Het belangrijkste doel van het 

akkoord is een 49% broeikasuitstoot reductie in 2030, in lijn met het klimaatakkoord van 

Parijs. Om dit te bereiken zal het aandeel energie dat Nederland hernieuwbaar opwekt, 

dat in 2019 op 8,6% is geschat (CBS), flink moeten toenemen.

De strategie van StartGreen Capital om de energietransitie te versnellen is breed 

georiënteerd met als doel in te spelen op meerdere facetten van de oplossing. Met een 

focus op het stimuleren van burgerparticipatie aan de ene kant worden huishoudens 

aangesloten op duurzame energieopwekking of wordt het energieverlies juist beperkt. 

Tegelijkertijd worden bedrijven ondersteund die groots innoveren of die een status quo 

situatie trachten te veranderen. In totaal is StartGreen Capital sinds 2013 via 76 

investeringen betrokken geweest bij het besparen van energie en het opwekken van 

duurzame energie.

Middels de investeringen die StartGreen Capital heeft gefaciliteerd wordt ca. 272.582 

MWh aan duurzame energieopwekking gerealiseerd. Dit aandeel groeit en staat 

momenteel ongeveer gelijk aan de jaarlijkse energievoorziening van een stad ter grootte 

van Haarlem. Ongeveer de helft van deze groene energie bestaat uit zonne-energie en de 

verwachting is dat dit aandeel in de komende jaren gaat stijgen. Verder wordt er ingezet 

op de productie van biogas ter vervanging van fossiele brandstoffen. Over 2019 is binnen 

de investeringsportefeuille 13.324.044 m3 biogas gecreëerd, wat gelijk staat aan de 

aardgasbehoefte van 10.491 huishoudens per jaar. 

De investeringen van StartGreen Capital zorgen ervoor dat de afhankelijkheid van fossiele 

energie in Nederland afneemt en er rond de 754.000 GJ aan energie wordt bespaard, wat 

gelijk staat aan 123.246 olievaten (Barrels of Oil Equivalent (BOE)).
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De energietransitie: Zonnepark Hessenpoort

In Zwolle is – mede met de financiering van het 

Energiefonds Overijssel – een zonnepark gerealiseerd met 

19.224 zonnepanelen, welke jaarlijks ruim 6 miljoen kWh 

aan energie dienen op te leveren. Dat is vergelijkbaar met 

het energieverbruik van ongeveer 1.900 huishoudens.



5. Praktijk-
voorbeelden
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Waarom Embrace the Future

De grootste maatschappelijke doelstelling van Embrace the future 

is het personaliseren van de zorg. Daarom hebben wij besloten om een 

gezinshuis te starten. Binnen het gezinshuis Embrace the Future gaan wij als 

begeleiders acht jongeren helpen om een stabiel dagelijks leven te 

ontwikkelen. Embrace the Future is een kleinschalige zorginstelling en wil dat 

ook graag blijven. Juist door de persoonlijke aanpak wordt veel succes geboekt. 

Zorgbehoevenden voelen zich bij ons gehoord en niet als een nummer. Dit 

kenmerkt onze aanpak.

Missie Embrace the Future

Wij streven naar de participatie van kinderen en jongeren in de 

huidige samenleving. Zo willen wij onze kinderen en jongeren de ondersteuning 

bieden die zij nodig hebben in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. 

Wij ondersteunen hen op de weg naar een positief zelfbeeld. De kinderen en 

jongeren staan bij ons centraal. Wij doen dit door te luisteren en erkenning te 

geven. Wij ondersteunen hen bij de zingeving in het leven en willen hierin 

stabiliteit creëren.
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“Wij willen ervoor zorgen dat jongeren 
in hun behandelingen zich niet als een 

nummer voelen. Daarnaast willen we 

de doorstroommogelijkheden terug naar 

de samenleving vergroten.”

Interview met ondernemers Embrace the Future
Lionel Austin & Romy Austin-Winder



Samenwerking met Oneplanetcrowd

De samenwerking met Oneplanetcrowd was voor ons heel fijn. Via 

het Landelijk Verbond Gezinshuizen zijn wij met Oneplanetcrowd in aanraking 

gekomen. Voor gezinshuizen is het in veel gevallen extreem lastig om aan 

financiering te komen via de bank. Oneplanetcrowd bood ons daar echt een 

oplossing in. Via Oneplanetcrowd hebben wij de basis kunnen leggen voor ons 

gezinshuis, en dat was via een andere weg heel lastig geworden. Wij zijn echter 

niet de enige. Oneplanetcrowd maakt het mogelijk voor professionals uit de 

zorg om op eigen benen te gaan staan en het anders te doen dan dat ze nodig 

dunkt. Daarnaast heeft het proces van Oneplanetcrowd ons mede geholpen te 

denken als ondernemers.
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SDG Impact  2019

8 jongeren constant opgevangen 

17 jongeren mentaal sterker gemaakt

Positieve bijdrage aan de ontwikkeling van 

8 jongeren die ongevraagd blootgesteld zijn 

aan mentale/fysieke ongemakken die hen belemmeren 

in hun ontwikkeling, door begeleiding op maat.

Impact van de organisatie in 2019

“Oneplanetcrowd heeft ons bijgestaan in het hele proces. 

Daarnaast is Oneplanetcrowd heel transparant. De 

medewerkers hebben met ons meegedacht toen wij 

vastliepen met onze financieringsvraag en Oneplanetcrowd 

denkt echt uit de geest van de ondernemer.”



BTG-BTL & EmpyroDit is een foto van Empyro, de productielocatie waar 

de pyrolysetechnologie van BTG-BTL voor het eerst 

op grote schaal is toegepast. De bouw van deze 

productiefaciliteit is mede mogelijk gemaakt door 

Energiefonds Overijssel. Nadat de werking van de 

technologie op deze schaal was bewezen, is Empyro

in 2018 verkocht aan Twence.

Case study BTG-BTL: duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen

BTG-BTL & Empyro



Over BTG-BTL
BTG-BTL heeft een technologie ontwikkeld om de natuur na te bootsen. Waar 

de aarde in miljoenen jaren olie vormde, doet BTG-BTL dit in slechts twee 

seconden. Hiervoor gebruikt het bedrijf pyrolysetechnologie, wat het mogelijk 

maakt om biomassa residuen om te zetten in duurzame pyrolyseolie. BTG-BTL 

heeft de afgelopen 15 jaar besteed aan het ontwikkelen en optimaliseren van 

haar pyrolysetechnologie. Deze pyrolysetechnologie is inmiddels volwassen -

BTG-BTL kan het concept nu opschalen en pyrolyse installaties aan externe 

klanten leveren.
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Case study BTG-BTL

Impact verhaal

De fossiele energiebronnen in deze wereld zoals olie en aardgas 

raken de komende decennia geleidelijk op. De huidige industrie is 

erg afhankelijk geworden van deze fossiele bronnen, onder andere voor de 

opwekking van energie en chemische industrie. Olie- en gasreserves die 

honderden miljoenen jaren nodig hadden om te worden opgebouwd, worden 

door de mensheid in minder dan 300 jaar gebruikt. Dit heeft een enorme 

impact op het milieu. De CO2 die gedurende deze miljoenen jaren is opgeslagen 

in de aardbodem, komt nu versneld vrij in de atmosfeer, wat één van de 

oorzaken is van klimaatverandering. Door het gebruik van deze pyrolyse olie, 

kan tussen de 85%-95% aan broeikasgassen worden bespaard. 
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Case study BTG-BTL

BTG-BTL fungeert als technologieleverancier. Momenteel wordt 

de pyrolysetechnologie van BTG-BTL reeds gebruikt in de productiefaciliteit 

van één klant, Empyro. Dit bedrijf produceert op jaarbasis substantiële 

hoeveelheden duurzame pyrolyse olie. Inmiddels is de technologie ook 

verkocht aan klanten in Finland en Zweden, bij wie productiefaciliteiten op dit 

moment in aanbouw zijn. Wanneer deze faciliteiten worden opgeleverd, zal 

de impact van de pyrolysetechnologie van BTG-BTL nog meer worden 

vergroot.

Impact in 2019

SDG Impact Indicator Impact 2019

Hoeveelheid duurzame 

energie opgewekt

Elektriciteit: 237 MWh 

Warmte: 35.125 MWh

Olie: 68.822 MWh

Aantal broeikasgassen 

voorkomen

28.859 ton CO2-eq

(o.b.v. NTA8080 

systematiek)

Equivalent aantal 

huishoudens voorzien van 

duurzame energie

5.397 huishoudens



“Ik vind het belangrijk om updates
te krijgen van de bedrijven waar 

ik in geïnvesteerd heb zodat ik weet

waar ik aan bijdraag.”

Waarom investeer je in impact ondernemers?

Crowdfunding is voor mij een mooie optie voor het investeren van mijn overige 

spaargeld. Ik kan via Oneplanetcrowd direct investeren in bedrijven waarvan ik 

het doel steun. Het voelt goed om met mijn spaargeld bij te kunnen dragen aan 

een duurzamere wereld. Ik vind het interessant om een bedrijf te financieren 

dat met een relevante en inventieve oplossing een probleem aanpakt. 

Wat verwacht je ervoor terug?

Ik verwacht van de partij waarin ik investeer dat ik op de hoogte word gehouden 

van de ontwikkeling van het bedrijf. Ik wil me graag een ambassadeur voelen. 

Juist omdat ik het bedrijf of het idee interessant vind, investeer ik erin. Als ik zie 

dat een bedrijf het goed doet en impact maakt, motiveert mij dat om ook weer 

opnieuw te investeren.
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Interview investeerder Annemieke van Beek
Oneplanetcrowd investeerder

Annemieke’s portefeuille heeft betrekking tot de volgende SDGs:
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Waarom heb je geïnvesteerd via Oneplanetcrowd?

Ik ben bij Oneplanetcrowd terecht gekomen via mijn eigen netwerk. Ik ben 

gaan investeren vanwege de diverse en kwalitatief hoogwaardige portefeuille. 

Investeren via Oneplanetcrowd is laagdrempelig en je kan met een laag bedrag 

al een verschil maken. De communicatie vanuit Oneplanetcrowd is altijd helder 

en eenduidig. Het geeft me een goed gevoel om via Oneplanetcrowd te 

investeren en ik ga er ook zeker mee door!

‘’Mijn investeringen in Seepje en FD 4x4 Center hebben 

voor mij de meeste impact gemaakt. FD 4x4 Center biedt 

een originele oplossing die ik nooit zelf had bedacht 

voor een probleem waar ik nooit van op de hoogte was. 

Van Seepje vind ik het erg leuk dat ik het product overal 

terugzie.’’

Hoe denk je over de ontwikkelingen in impact investing?

Ik denk dat de markt voor impact investeringen gaat groeien. De nieuwe 

generatie zal niet zo snel meer investeren in bedrijven als ABN Amro of Shell, 

maar willen met hun geld direct het verschil kunnen maken.

“In mijn ogen heeft investeren in impact de toekomst, 
gezien de markt en de mindset van de nieuwe generatie.”

Annemieke’s portefeuille bevat de volgende ondernemingen:



Via Oneplanetcrowdwerd in 2019 een recordbedrag van 
in totaal €7,6 miljoen opgehaald voor de duurzame 
elektrische fietsen van VanMoof. De publieke campagne 
zat vol in een slechts 12 uur. Samen met de crowdfunding
campagne uit 2017, heeft VanMoofnu ca. €10 miljoen 
opgehaald bij crowdfunders, hetgeen de fantastische groei 
van het bedrijf mede mogelijk heeft gemaakt.

VANMOOF



6. Bewuste 
bedrijfsvoering
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Diversiteit en gender balance

Voor StartGreen Capital is een inclusieve maatschappij waarin iedereen gelijke 

kansen krijgt heel belangrijk – daarom streven wij ook binnen onze eigen 

organisatie naar diversiteit. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat diverse 

teams innovatiever zijn en beter presteren. StartGreen Capital heeft sinds haar 

oprichting een gebalanceerd management team en kent diversiteit op alle 

afdelingen. Zo is de man:vrouw verhouding binnen het management team 

60%:40% en binnen geheel StartGreen Capital 49%:51%. Voor het stimuleren 

van vrouwelijk ondernemerschap richtte StartGreen Capital in 2019 met Simone 

Brummelhuis, van The Next Women, het Borski Fund op.

6. Bewuste
Bedrijfsvoering

Duurzame huisvesting in het SDG House

StartGreen Capital is gevestigd in het SDG House van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te 

Amsterdam. Het SDG House is een gemeenschap van ongeveer 50 ondernemers en organisaties die 

zich richten op één of meer SDGs. Door uitwisseling en samenwerking proberen de leden de realisatie 

van impact te versnellen. Daarbij biedt het SDG House duurzame en sociale huisvesting voor haar 

leden, met zorg en aandacht voor zaken als afvalscheiding en biologische catering. StartGreen Capital

neemt ook haar eigen maatregelen op het gebied van duurzaamheid. De organisatie werkt 

bijvoorbeeld zoveel mogelijk papiervrij. Waar mogelijk worden overeenkomsten digitaal ondertekend. 

Daarnaast stimuleert StartGreen Capital duurzaam woon-werkverkeer en thuiswerken. Medewerkers 

maken zoveel mogelijk gebruik van openbaar vervoer en deelfietsabonnementen en wanneer zij in het 

kader van hun werkzaamheden gebruikmaken van een lease auto, rijden zij hybride of elektrisch. 

Naast de impact die StartGreen Capital mede mogelijk maakt via haar 

financieringen aan verschillende ondernemingen, streeft StartGreen 

Capital er ook intern naar zo bewust mogelijk om te gaan met mens en 

milieu.
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Integere bedrijfsvoering en ontwikkeling van medewerkers

Een integere bedrijfsvoering is cruciaal en wordt gewaarborgd door periodieke 

bewustwordingsactiviteiten en een open cultuur. Alle medewerkers leggen de 

bankierseed af waarmee ze onder andere verklaren integer te zullen handelen, het 

belang van de klant centraal te stellen en zich te houden aan de relevante wetten, 

reglementen en gedragscodes. StartGreen Capital biedt alle medewerkers 

vakinhoudelijke opleidingen en organiseert periodieke bijeenkomsten voor het 

delen van kennis ten aanzien van verduurzaming, financiële producten en diensten 

en relevante financiële wet- en regelgeving. Ook biedt StartGreen Capital alle 

medewerkers de mogelijkheid om middels interne en externe opleidingen 

functiegebonden en/of persoonlijke competenties verder te ontwikkelen. Tevens is 

StartGreen Capital bezig met de ontwikkeling van talentmanagement.

B Corp

Sinds 2016 is Oneplanetcrowd B Corp gecertificeerd. B Corps zijn bedrijven die 

voldoen aan eisen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en 

aansprakelijkheid. B Corps streven naar een inclusieve en duurzame toekomst met 

een goede balans tussen maatschappelijke impact en het maken van winst. Vanuit 

een langetermijnvisie wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de 

waardeketen, het optimaliseren van impact en het creëren van goede 

werkvoorzieningen. Daarbij biedt het keurmerk toegang tot een waardevol netwerk 

van andere B Corp gecertificeerde organisaties. In 2018 is Oneplanetcrowd

opnieuw gecertificeerd.
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Duurzaamheidsworkshops

Vanuit het duurzaamheidsteam worden jaarlijks interne workshops 

verzorgd voor de gehele organisatie. Hierbij worden medewerkers 

onder andere op de hoogte gebracht van het duurzaamheidsbeleid, 

wordt er uitgelegd hoe dit in de praktijk te implementeren is en worden 

er brainstormsessies gehouden, waarbij wordt nagedacht over bepaalde 

onderwerpen ofwel over hoe StartGreen Capital in de toekomst de 

impact van het bedrijf kan verbeteren. Daarnaast geven werknemers 

van StartGreen Capital geregeld presentaties bij evenementen of 

universiteiten om anderen te informeren en inspireren over hoe 

financieel en sociaal rendement hand in hand kunnen gaan.

Vooruitblik

StartGreen Capital streeft ernaar haar impactmeting methodologie 

jaarlijks te verfijnen door te leren van praktijkervaringen en de best 

practices in de markt. Zo wil men onderzoeken of elementen van het 

Impact Management Project (https://impactmanagementproject.com/) 

geïntegreerd kunnen worden in het investeringsproces en uiteindelijk 

ook in deze rapportage. Impact investeren biedt niet alleen 

investeerders de kans om zowel maatschappelijk als financieel 

rendement te behalen, maar helpt ook de geïnvesteerde bedrijven met 

het priotiseren van bedrijfsbeslissingen die een positieve impact hebben 

op mens en milieu. Ondanks de uitdagingen in het verzamelen van 

impact data is StartGreen Capital ervan overtuigd dat het kwantificeren 

van impact belangrijk is. StartGreen Capital streeft er dan ook naar om 

in de komende jaren het rapporteren van impact verder uit te breiden 

en beschouwt deze eerste impactrapportage als een startpunt.

https://impactmanagementproject.com/


7. Duurzaamheidsteam

45

Managing Partner bij

StartGreen Capital 

Laura@startgreen.nl

Sustainability Lead bij

Oneplanetcrowd

Jitske@oneplanetcrowd.nl

Operations & controller bij

Oneplanetcrowd

Annemarie@oneplanetcrowd.nl

Sustainability Lead bij

StartGreen Capital

Dylan@startgreen.nl

Jitske HarmsLaura Rooseboom Annemarie van Mossel Dylan Perales



Mauritskade 64

1092 AD Amsterdam

info@startgreen.nl

31 (0)20 568 20 60

www.startgreen.nl

Wij zijn
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StartGreen
Capital



Bijlagen
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Toelichting methodologie en limitaties

Impact meten en managen is het proces van het identificeren van de impact die StartGreen Capital wil maken, het beoordelen wat de verwachte

en gerealiseerde impact van de investeringen is, en het managen van het investeringsproces opdat positieve impact gemaximaliseerd en

negatieve impact geminimaliseerd wordt. Bij impact investeren is de ‘waarom’ vraag leidend voor positieve verandering. StartGreen Capital

neemt haar visie en missie over maatschappelijk impact mee in de investeringsstrategie, en brengt daarmee alle stakeholders op één lijn. Het

rapporteren van impact van individuele investeringen is echter geen gemakkelijke opgave. Het gaat gepaard met een zekere mate van

subjectiviteit en het doen van aannames over de afbakening van gebruikte criteria. Daarom wordt er toegelicht hoe de data is verkregen en wat

de beperkingen zijn.

Bij StartGreen Capital wordt tijdens het due diligence proces gekeken aan welke SDGs de investeringen een bijdrage trachten te leveren. Hierbij

wordt ook afgesproken dat StartGreen Capital jaarlijks informatie ontvangt over de overeengekomen relevante indicatoren.

Juistheid:

Deze en andere impactinformatie die door de bedrijven wordt gedeeld met StartGreen Capital wordt (op dit moment) niet

geaudit door StartGreen Capital of een externe partij. Dit zou namelijk zeer tijdrovend of kostbaar zijn, iets waarmee wij de

ondernemers niet willen belasten. Wel vinden er - o.a. met de hulp van adviseur Sinzer – Grant Thornton - verschillende

sanity checks plaats op hoofdlijnen, o.a. rekening houdend met de bevindingen van het due diligence proces.

Volledigheid:

Per onderneming wordt de informatie over een aantal kern impact indicatoren opgevraagd. Wij vragen de ondernemingen

echter niet om over alle indicatoren te rapporteren, hetgeen kan leiden tot onderrapporteren (missende datapunten). Als

bedrijven rapporteren over meer dan één SDG dan is het geïnvesteerde bedrag evenredig verdeeld over de relevante

SDGs. Dit kan mogelijk leiden tot het onder- en overrapporteren van de bijdragen aan de SDGs. Echter hierdoor is de totale

bijdrage aan de SDGs wel gelijk aan het totaal door StartGreen Capital beheerde vermogen.
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Van het huidige impactmeting proces (zie pagina 18) voert StartGreen Capital al vanaf 2006 selectie (stap 1) en due diligence (stap 2) acties uit. Initieel waren

deze nog niet verbonden aan de SDGs, omdat deze pas sinds 2015 bestaan. Reporting (stap 3) en consolidatie (stap 4) zijn later aan het proces toegevoegd. In

2018 heeft Startgreen Capital een pilot uitgevoerd op basis waarvan bepaalde methodologische keuzes zijn gemaakt.

Meten van absolute 

of marginale impact?

Voorbeeld: Er wordt geïnvesteerd in een

bestaand bedrijf dat al impact maakt. Dit bedrijf

wil opschalen en ontvangt hiervoor een

additionele investering. Welke impact

rapporteert StartGreen Capital? De totale

impact van het bedrijf of alleen de toename die

mogelijk is gemaakt door de verstrekte

investering?

Gemaakte keuze: Er is besloten om de absolute

impact te meten. Vaak is het lastig om strikt te

onderscheiden welke impact exact wordt

gerealiseerd door de extra investering en welke

impact hypothetisch gezien ook zonder deze

investering zou zijn gemaakt. Daarnaast is het

voor de onderneming praktischer om de totale

impact te rapporteren (ook voor eigen

doeleinden) in plaats van dit voor elke

investering apart te monitoren.

Impact alleen proportioneel 

aan investeringsdeel meenemen?

Voorbeeld: Er vindt een financieringsronde plaatst met drie

verschillende financiers, waarbij StartGreen Capital 60%

bijdraagt. Hierbij kan de totale impact worden meegenomen

ofwel de proportionele impact die het deel van de investering

van StartGreen Capital mogelijk heeft gemaakt. Dus als het fonds

60% van de financiering verzorgd, dan wordt 60% van de impact

meegenomen in de rapportage van het rapport.

Gemaakte keuze: In lijn met de eerder genoemde argumentatie,

is uit praktisch oogpunt gekozen om de gehele impact van de

onderneming op te nemen in de rapportage. Zeker indien

meerdere investeringsrondes hebben plaatsgevonden, kan de

impact van een bepaalde investering heel lastig te achterhalen

zijn. Het is belangrijk om daarbij te benadrukken dat StartGreen

Capital niet stelt dat de gemeten impact volledig aan de bijdrage

van StartGreen Capital is toe te wijzen. De gepresenteerde

impact betreft de bijdrage van de ondernemingen, mede mogelijk

gemaakt door financieringen van StartGreen Capital.

Impact meenemen van bedrijven 

die al verkocht zijn?

Voorbeeld: Door een investering van StartGreen

Capital is een technologie snel opgeschaald en

verkocht aan een koper die de impact nog verder

vergroot. Wordt deze impact meegenomen?

Gemaakte keuze: Hoewel de impact van deze

verkochte bedrijven oorspronkelijk mede mogelijk

is gemaakt door de investering van StartGreen

Capital, is ervoor gekozen om deze impact niet

mee te nemen. StartGreen Capital heeft bij deze

bedrijven vaak geen of nog een heel beperkte rol,

waardoor monitoring van de data ook minder

toepasselijk is en de ondernemingen geen

rapportageverplichtingen meer hebben richting

het fonds.
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Hoeveel impact data per onderneming 

opvragen?

Voorbeeld: Een onderneming met een

innovatief duurzaam productieproces draagt op

vele verschillende punten bij aan de SDGs. Ze

creëert een besparing van energiegebruik, het

gebruik van chemische middelen en het gebruik

van water. Daarnaast biedt de onderneming

veel werkgelegenheid, waarvan een significant

deel voor vrouwelijke werknemers. Dient dit

allemaal gemeten te worden? Of wordt er

gefocust op de meest materiële bijdragen?

Gemaakte keuze: Omwille van de werkbaarheid

voor de ondernemer en fondsmanager is ervoor

gekozen om per onderneming maximaal drie

impact KPI’s te monitoren. Bij de consolidatie

betekent dit dat hierdoor sommige KPI’s
ondervertegenwoordigd zijn en in werkelijkheid

hoger uitvallen.

Directe impact versus indirecte impact?

Voorbeeld: Een onderneming zorgt er met haar

technologische innovatie voor dat een geheel

nieuwe supply chain ontstaat, waarbij bijvoorbeeld

bij een toeleverancier nieuwe banen worden

gecreëerd. Wordt deze indirecte impact ook

meegenomen?

Gemaakte keuze: Uit conservatieve redenen is

ervoor gekozen om de impactmeting zoveel

mogelijk te beperken tot de directe impact van de

ondernemingen onder beheer. Het is vaak namelijk

ambigu wat precies de indirecte impact van het

portfoliobedrijf is en tot in hoeverre deze impact

toe te wijzen is aan het portfoliobedrijf.

Toekomstige impact meenemen?

Voorbeeld: Een onderneming heeft een veelbelovende

technologie ontwikkeld, echter deze bevindt zich nog in

een hele vroege fase. Er kan een grote impact worden

gerealiseerd in de toekomst, echter gedurende de

ontwikkelfase is de impact nog zeer beperkt. Kan

toekomstige impact worden meegenomen, vergelijkbaar

met netto contante waarde van toekomstige

kasstromen?

Gemaakte keuze: In de rapportage wordt de verwachte

toekomstige impact niet meegenomen, maar enkel de

gerealiseerde impact van het betreffende rapportage

jaar. Bij investeringsbeslissingen wordt echter

nadrukkelijk gekeken naar de potentiële lange termijn

impact van ondernemingen. Het feit dat een

portfoliobedrijf gedurende de investeringsperiode minder

impact realiseert, betekent zeker niet dat het een minder

goede investering is. Dit dient ook in acht te worden

genomen bij het mogelijke sturen op impactrapportages.

Voor het meten van impact bestaat niet één juiste manier, er zijn veel verschillende keuzes mogelijk, waarbij onder andere rekening moet worden gehouden

met de praktische invulling, beschikbare middelen (budget/tijd) en de werkbaarheid voor zowel de ondernemer als de fondsmanager. StartGreen Capital streeft

ernaar haar methodologie jaarlijks te verfijnen door te leren van praktijkervaringen en de best practices in de markt.
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Dit rapport is opgesteld in samenwerking met Sinzer – Grant Thornton:

Impact expertise sinds 2008

Sinzer is een adviesbureau gericht op het meten, rapporteren en verbeteren van

maatschappelijke impact en duurzaamheidsprestaties. Sinds oprichting in 2008

ondersteunt Sinzer investeerders, bedrijven, nonprofits en overheden in de

transitie naar een duurzame, inclusieve economie om hun impact op mensen en

milieu te definiëren, meten, rapporteren en verbeteren.

Strategie, data, sector expertise en actiegericht advies

Sinzer biedt full-service impact diensten: van het ontwikkelen van impactgerichte

strategieën, tot volledige impact studies en data-oplossingen, tot rapportage en

advies gericht op verantwoording en verbetering. Advies op maat, in aansluiting bij

internationale standaarden en frameworks, en op basis van stevige sectorkennis –
van gezondheidszorg tot circulariteit.

Onderdeel van Grant Thornton

Sinds 1 januari 2019 is Sinzer onderdeel van accountancy- en adviesbureau Grant

Thornton, een netwerk met ruim 50.000 professionals in 135 landen. Het

gezamenlijke doel is het sturen op maatschappelijke waarde net zo normaal te

maken als het sturen op financiële waarde.


