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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 & inclusiviteit. Onze visie is dat een financieel en
sociaal rendement goed samen kunnen gaan.
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Transparantie

Investeringen

De belangstelling voor groene en duurzame beleggingen neemt al
jaren toe, maar door COVID-19 is de aandacht van beleggers,
overheden en bedrijven voor milieuproblemen en sociale
onderwerpen zoals klimaatverandering en
mensenrechtenschendingen nog meer in de aandacht komen te
staan. Die interesse leidt ertoe dat er steeds meer groene en impact
beleggingsfondsen op de markt komen. Hoe groen al die fondsen
eigenlijk zijn, was tot nu toe niet heel duidelijk, omdat
fondsbeheerders niet verplicht waren daar transparant over te zijn.
Per 10 maart 2021 is daar verandering in gekomen door de Europese
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR verplicht
financiële marktdeelnemers om transparant te zijn over hoe zij
duurzaamheid meenemen in hun beleggingsbeleid. Dan gaat het
over zowel de impact op duurzaamheid als de risico’s ten aanzien van
duurzaamheid. StartGreen Capital juicht deze ontwikkeling uiteraard
toe en heeft deze richtlijnen opgenomen in haar
duurzaamheidsbeleid.

StartGreen Capital heeft ook in 2020 (vervolg)investeringen gedaan in
bedrijven en projecten die actief zijn in één of meerdere van onze
impactdomeinen: energietransitie, circulariteit en diversiteit & inclusiviteit.
Door COVID-19 hebben wij ons, net als de meeste andere fondsen, gefocust
op het financieel gezond houden van de bestaande kansrijke bedrijven in
onze portefeuilles. Enkele bedrijven die aanvankelijk geld wilden vragen
voor nieuwe investeringen stelden hun groeiplannen uit, waardoor het
aantal nieuwe investeringen iets lager uitviel dan geprognostiseerd en de
verdeling onder de impactgebieden iets minder divers was (vooral het
domein Energietransitie/SDG 7 groeide sterk door in 2020). Toch hebben
wij uiteindelijk een gelijk resultaat behaald met het jaar 2019.
Wij hopen in 2021 weer veel nieuwe investeringen te kunnen doen en zo
verder bij te dragen aan de transitie naar een duurzame maatschappij. Ook
tijdens dit bijzondere jaar hebben de ondernemingen waar wij
financieringen aan hebben verstrekt zich enorm ingezet om bij te dragen
aan een duurzamere en socialere toekomst. Wat de impact is over 2020,
kunt u lezen in dit rapport. Wij wensen u veel leesplezier!
Namens het StartGreen Capital bestuur en team,
Laura Rooseboom en Coenraad de Vries
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StartGreen Capital in vogelvlucht
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€425M

42

129

203

+39.000

Fondsen

Beheerd
vermogen

Werknemers

Investeringen

Leningen

Crowd
investeerders

Cijfers per 31-12-2020
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Gerealiseerde impact in 2020

285.265

494

1.729.967

52.351

212.576

13,7M

Ton
CO2-reductie

FTE
werkgelegenheid
gecreëerd

Duurzame
producten
verkocht

Gebouwen
verduurzaamd

MWh
zonne-energie
opgewekt

m3 groen gas
opgewekt

(equivalent aan de
gemeente Alkmaar)

(equivalent aan 203
voetbalvelden aan
zonnepanelen)

(equivalent aan het
aardgas verbruik van
11.570 huishoudens)

Dit betreft een overzicht van de geschatte impactcijfers in het jaar 2020 van alle bedrijven waar
StartGreen Capital via haar labels aan heeft bijgedragen.
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2. Over
StartGreen
Capital
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2. Over StartGreen Capital
Onze visie

Onze strategie

Voor StartGreen Capital is een duurzame economie een economie
die zichzelf niet uitput en waar iedereen naar zijn/haar volle
potentie aan kan meedoen.

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 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 diversiteit & inclusiviteit.
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.
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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 eerste fonds dat zich
volledig richt op vrouwelijk ondernemerschap (Borski Fund). In 2020
hebben we ook als eerste een hybride fonds op de markt gebracht dat
financiering vanuit een fonds en crowdfunding kan combineren
(StartGreen Fonds Duurzaam MKB), waardoor de crowd (net als banken)
gebruik kan maken van een staatsgarantie (Borgstelling MKB-kredieten) en
hierdoor kan financieren met een beperkter risico.

Breed spectrum aan financieringsmogelijkheden
Onderscheidend is dat StartGreen Capital een breed spectrum aan
financieringsmogelijkheden aanbiedt (o.a. equity, converteerbare
leningen, senior/junior leningen, garanties en crowdfunding) vanuit
de verschillende fondsen en via ons crowdfunding platform, waardoor
wij
voor veel impact ondernemers kunnen dienen als ‘one stop shop’.

Onze kernwaarden
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.
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Excelleren
Kwaliteit met impact

Katalysator
van vooruitgang

Verantwoordelijk

Ondernemend

Balanceren tussen vrijheid
en verantwoordelijkheid

Weloverwogen risico’s
nemen

ESG beleid
StartGreen Capital wil financieringen (investeringen en/of leningen)
verstrekken aan ondernemingen die passen binnen de normen en
waarden van haar fondsen en de huidige maatschappij. De complicatie is
dat enkele ondernemingen (vaak onbewust) op sommige milieu, sociale
of bestuurlijke facetten hier (nog) niet aan voldoen op het moment dat de
onderneming met StartGreen Capital over een mogelijke financiering in
gesprek is. Om dit verschil tussen de huidige en gewenste situatie te
identificeren en, waar mogelijk, te overbruggen, hanteert StartGreen
Capital haar ESG-beleid. Hierbij wordt nadrukkelijk onderzocht of een
desbetreffende onderneming ongunstige effecten

(‘adverse impact’) heeft op duurzaamheidsfactoren (o.a. ecologische,
sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten,
en bestrijding van corruptie en van omkoping). Daarnaast wordt per
onderneming geanalyseerd of er sprake is van significante
duurzaamheidsrisico’s (een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch,
sociaal of governance gebied die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk
negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken). Hierbij is
het doel van het ESG-beleid om zowel risico’s als kansen
(verbetermogelijkheden) te identificeren.

Het ESG-beleid heeft betrekking op de volgende drie fases in het investeringstraject:

Selectieproces

Due diligence proces

Beheerproces

Positieve selectie o.b.v. impact KPI’s

ESG scan uitvoeren

ESG actieplan opstellen

Negatieve selectie o.b.v high-level ESG scan

Externe experts betrekken indien relevant

Periodieke evaluatie acties in rapportage

ESG beleid bespreken met onderneming

Conclusie bespreken met onderneming

Periodieke rapportage Impact/ESG metrics

ESG houding management beoordelen

ESG items meenemen in dealstructurering

Monitoring verandering risicoclassificatie

‘Go’/’No go’ beslissing o.b.v. ESG scan

Jaarlijkse consolidatie metrics per fonds

Uitkomst ESG scan verwerken in IM
10

Toetsing door investeringcomité

Impactdomeinen
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Energietransitie

Circulaire economie

Diversiteit & Inclusiviteit

Financieringen die actief bijdragen aan
de overstap van fossiele brandstoffen
op duurzame energiebronnen zoals
zon en wind of die direct bijdragen aan
energiebesparende oplossingen.

Financieringen aan bedrijven die met
hun productie het milieu zo min mogelijk
belasten en/of door hun dienstverlening
duurzamere oplossingen aanbieden voor
maatschappelijke uitdagingen.

Financieringen aan ondernemingen en
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 de isolatie van (sociale)
woningen of het grootste drijvende
zonnepark van Europa.

Bijvoorbeeld Saltrex Waste, een online
platform voor bedrijven dat restproducten
een tweede leven geeft en zo bijdraagt aan
de transitie naar een circulaire economie.

Bijvoorbeeld gezinshuizen die kwetsbare
jongeren de kans geven om op te groeien in een
veilige woonomgeving.

Onze labels
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.
Activiteit

Fondsmanagement

Crowdfunding

Klanten

(Regionale) overheden, banken, business angels & family offices

Particulieren, business angels
& family offices

Oprichtingsjaar
(status)

2006/2007
(gesloten)

2012
(open)

2014
(open)

2020
(open)

2019
(open)

2012
(open)

Fondsgrootte

€15M

€280M

€85M

€10M

max. €50M (fundraising)

>€70M verstrekt door de crowd

Producten

Equity, converteerbare
lening (CL)

Equity, CL, (achtergestelde)
lening, garantie

Equity, CL,
achtergestelde lening

Lening (2 – 4 jaar looptijd)

Equity, CL, SAFE

Equity, CL, achtergestelde lening

Ticketsize

€250k-€2M

€250k-€15M

€250k-€7M

€200k-€2M

€250k-€3M

€100k-€5M
(> €5m met prospectus of HNWI)

Domein

Energietransitie,
circulaire economie,
clean-tech

Energietransitie

Energietransitie,
circulaire economie,
duurzame mobiliteit

Sectorbreed, duurzame MKBondernemingen met
liquiditeitskrapte door Covid-19

Diversiteit & Inclusiviteit,
Sectorbreed

Energietransitie, circulaire economie,
Diversiteit & Inclusiviteit

Type bedrijf

Startups

Startups, scaleups,
projecten

Startups, scaleups,
projecten

MKB-ondernemingen (positief
resultaat voor Covid-19)

Startups, scaleups

Startups, scaleups, 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

Labels

SDG Focus
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Hoogtepunten van 2020
Ondanks dat 2020 vanwege COVID-19 een uitzonderlijk jaar was, heeft StartGreen Capital tijdens dit jaar in totaal €71 miljoen uitgezet middels 51
financieringen aan duurzame bedrijven (respectievelijk €70,5 miljoen en 52 bedrijven in 2019). Verder is €23 miljoen extra kapitaal gecommitteerd
(t.o.v. € 56 miljoen in 2019) om nieuwe investeringen in de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken. Naast het bovenstaande heeft
een groot deel van het team van StartGreen Capital 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. Om duurzame
ondernemers verder door de coronacrisis te helpen, heeft StartGreen Capital in 2020 het StartGreen Fonds Duurzaam MKB opgericht.
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€71M

51

€23M

Financiering uitgezet
(equity/lening)

Financieringen aan
duurzame bedrijven

Extra kapitaal
onder beheer

Hoogtepunten van 2020
Energiefonds Overijssel (EFO) had ondanks COVID-19 een goed jaar,
waarin ze in totaal 18 financieringen kon realiseren. Er werden 12
nieuwe leningen verstrekt en 6 nieuwe investeringen gedaan aan
bestaande en nieuwe klanten. De grootste investering was die in het
zonnepark Bomhofsplas, het grootste drijvende zonnepark in
Europa. Het park heeft een capaciteit van ruim 72.000 zonnepanelen
en levert het sinds deze zomer groene stroom voor zo’n 7.200
huishoudens in en rondom Zwolle. Ook werd voor dit project ook
een financieringscampagne opgezet via Oneplanetcrowd. Door het
interne netwerk en de samenwerking een mooi voorbeeld van hoe
StartGreen fungeert als katalysator van duurzame vooruitgang. Lees
hier meer over dit project.

14

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH)
heeft in 2020 vooral succes gekend met het structureren van
grote vervolginvesteringen in haar portfoliobedrijven. Met grote
hefboom uit de markt realiseerden E-magy, Dexter, Sympower
en MX3D inmiddels allen goede ‘uprounds’. Verder realiseerde
PDENH een succesvolle exit met de verkoop van haar belang in
Sun Invest en werd circulair woonproject De Warren nieuw
toegevoegd aan de portefeuille. Ondanks de uitdagende
marktomstandigheden hebben er geen faillissementen
plaatsgevonden. Tenslotte heeft het fondsmanagement-team –
buiten de PDENH activiteiten - bijgedragen aan het analyseren
en uitzetten van maar liefst 200+ Corona-overbruggingsleningen
i.s.m. andere partners in de provincie Noord-Holland.

Hoogtepunten van 2020
Oneplanetcrowd (OPC), het crowdfunding-platform van StartGreen
Capital, behaalde in 2020 de grens van €70M aan cumulatief
opgehaald geld (sinds de start). Verder ontving OPC financiering van
het Europees Investeringsfonds (EIF) ter bevordering van sociale
ondernemers. Ook werd OPC het eerste platform waar crowd
investeerders dankzij de koppeling met Fonds Duurzaam MKB ook
kunnen financieren met staatsgarantie: BMKB-Coronaoverbruggings
leningen. Er is in 2020 succesvol financiering opgehaald voor o.a. 3
zonprojecten en een windproject, waarmee de impact mede
mogelijk gemaakt door OPC wederom is gestegen. Ook zijn er
verschillende andere projecten gefinancierd zoals o.a de
gezinshuizen Voor Verder en Nabeij, Cardano en kussenmerk Stoov.
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Borski Fund gelooft dat het fonds een belangrijke bijdrage kan
leveren aan het verhogen van het percentage van het kapitaal
dat wordt geïnvesteerd in vrouwelijk ondernemerschap.
Het Borski team is er in 2020, ondanks deze moeilijke en
onzekere tijden, in geslaagd een goed team neer te zetten, veel
publiciteit te genereren en een gigantische dealflow te creëren.
Ook heeft het Borski team hard gewerkt om met zoveel mogelijk
vrouwelijke ondernemers te praten (160+ koffie uurtjes).
Borski heeft in 2020 twee geweldige eerste participaties (IME
Medical Electrospinning en ZIEL Wear) aan het fonds
toegevoegd en beschikt over een prachtig gevulde pijplijn voor
2021.
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3. Impact
beleid
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3. Impactbeleid
Sustainable Development Goals

Theory of Change

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 die
opgesteld zijn 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/).

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 van
StartGreen Capital, 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
ton voorkomen CO2 emissie.

StartGreen Capital verschaft alleen financieringen aan ondernemingen
die positief bijdragen aan minimaal één van de SDGs. De fondsen van
StartGreen Capital hebben duurzame beleggingen als doel, zoals
gedefinieerd in artikel 9 van de SFDR (EU regelgeving). Artikel 9 fondsen
zijn fondsen die specifiek gericht zijn op het behalen van een
duurzaamheidsdoelstelling.
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Theory of change
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.
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Impactmeting
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.

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:
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Casestudy
Veur de Wind: Samen voor opgewekte windenergie

Veur de Wind
De coöperatie Nieuwleusen Synergie (initiatiefnemer van
project Veur de Wind) was niet direct voorstander van het
plaatsen van windmolens
eigen omgeving, maar toen
BTG-BTL & in
Empyro
duidelijk werd dat de overheid de verplichting zou
opleggen meer windmolens te plaatsen heeft Nieuwleusen
Synergie ervoor gekozen om de hele omgeving vanaf het
begin van de planvorming te betrekken zodat de direct
omwonenden rechtstreeks mee profiteren van de
opbrengst van de windturbines.

Casestudy
Veur de Wind
Over Veur de Wind
De coöperatie Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep
enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen
Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden
voor iedereen. Hun motto ‘Deur ons, veur ons’ zegt genoeg: de baten
van de gezamenlijke inspanningen en projecten vloeien weer terug in de
gemeenschap. Bij het project Veur de Wind, waarbij er via
Oneplanetcrowd €450.000 aan financiering werd opgehaald voor de
realisatie van twee windturbines, komen alle 200 investeerders uit de
gemeente Dalfsen en omgeving.
Dit soort crowdfinancieringsprojecten creëert draagvlak onder burgers,
omdat omwonenden en andere betrokkenen de mogelijkheid krijgen om
te participeren in een lokaal energieproject en om financieel mee te
profiteren van de opbrengsten.

Impact verhaal
Nieuwleusen Synergie heeft in samenspraak met de omwonenden
plannen gemaakt en een overeenkomst gesloten met gemeente Dalfsen
waarin is vastgelegd hoe de omgeving naast de lasten ook de lusten
verkrijgt, o.a. door de mogelijkheid om aan deze crowdfundcampagne
mee te doen.
De twee Enercon E-138 windturbines hebben een gezamenlijk
maximaal geïnstalleerd vermogen van 8,4MW. Met het project wordt er
weer een goede stap gezet richting het doel van de Provincie Overijssel
om vóór 2021 een totaal van 85,5 MW aan windenergie te realiseren.
Het windproject zal volledig duurzaam opgewekte stroom produceren
en verkopen aan Greenchoice.

“De mogelijkheid om te kunnen investeren in het project helpt mee bij de betrokkenheid van de
inwoners. Op die manier komt duurzaamheid hoger in ieders gedachten.” – Rieks, één van de
projectleiders van Nieuwleusen Synergie
22

Casestudy
Veur de Wind
Impact in 2020
SDG

23

Impact Indicator

Impact 2020

Hoeveelheid duurzame
energie opgewekt

Elektriciteit: 24.055 MWh

Aantal broeikasgassen
voorkomen

16.800 kg CO2

Met deze turbines zal per jaar naar verwachting 24.055 MWh
elektriciteit geproduceerd worden. Dit is het equivalent van het
stroomverbruik van ongeveer 8.000 huishoudens. Hiermee kunnen 70%
van de huishoudens in gemeente Dalfsen volledig voorzien worden van
windenergie.

Door de investering in deze twee wind-installaties wordt de emissie van
broeikasgas tegengegaan. De opgewekte windenergie hoeft immers niet
opgewekt te worden door fossiele brandstoffen. De turbines een
besparing van 16.800 kg CO2 uitstoot.

4. Gerealiseerde
impact
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4. Gerealiseerde impact
Verdeling per impactdomein over tijd
Het overzicht hieronder toont het uitgezet vermogen per impactdomein, cumulatief over de tijd. Vanaf 2006 heeft StartGreen Capital meer dan
332 financieringen verstrekt aan 272 verschillende ondernemingen. Hiervan zijn momenteel 248 financieringen actief onder beheer zijn (75%). In
2020 heeft nog steeds het overgrote deel van het beheerd vermogen betrekking op het energietransitie domein, namelijk 84%. In totaal is circa
12% gealloceerd aan het domein circulaire economie en 4% aan het domein diversiteit & inclusiviteit.

Overzicht financieringen per domein (2006-2020)
Verdeling o.b.v. cumulatief geïnvesteerde bedragen (€)
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Verdeling per impactdomein in 2020
Kijkend naar de uitgezette financieringen aan nieuwe ondernemingen in 2020 (€61M, 36 financieringen), is te zien dat qua gefinancierde bedragen
86% (52% in 2019) is gericht op de energietransitie. Vaak betroffen dit redelijk grote en kapitaal intensieve projecten. De financieringen in
ondernemingen die zich richten op een circulaire economie zijn vaak kleiner in omvang (respectievelijk 5% van uitgezet vermogen in 2020) en zijn
t.o.v. 2019 in aantal ook iets gedaald (respectievelijk 17% t.o.v. 42% in 2019). De financieringen in ondernemingen die zich richten op diversiteit &
inclusiviteit zijn echter t.o.v. 2019 zowel qua gefinancierd bedrag (9% t.o.v. 2% in 2019) als aantal gestegen (31% t.o.v. 16% in 2019).

Overzicht financieringen per domein in 2020

Overzicht financieringen per domein in 2020

Verdeling o.b.v. gefinancierde bedragen (€)

Verdeling o.b.v. het aantal financieringen (#)
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Circulaire economie

53%
17%

Diversiteit &
Inclusiviteit

Verdeling op basis van de Impact Management Project classificatie
Om meer inzicht te krijgen in het type impact, zijn de financieringen voor dit jaar voor het eerst gecategoriseerd o.b.v. het classificatie systeem
opgesteld door het Impact Management Project (IMP). IMP is in 2017 gestart en biedt een forum met meer dan tweeduizend partijen voor het
bereiken van wereldwijde consensus over het meten, beheren en rapporteren van impact. In het kort verdeelt het bedrijven in vier categorieën
(waarvan drie met positieve impact):

1. Is the enterprise acting to avoid harm to its stakeholder

No

Does/may cause harm

2. Is the enterprise delivering any positive outcomes?

No

Acts to avoid harm

3. Are any of the enterprise’s effects contributing to solutions to
social or environmental challenges?

No

Benefits
stakeholders

Yes

Yes

Yes
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Contributes to
solutions

Verdeling op basis van de Impact Management Project classificatie
Rechtsboven is de verdeling volgens de IMP classificatie te zien voor de gehele portefeuille,
cumulatief vanaf 2006. Rechtsonder is ingezoomd op het afgelopen jaar. Te zien is dat cumulatief
ca. 65% (69% in 2020) van de financieringen zijn verleend aan ondernemingen die in de categorie
‘benefit stakeholders’ vallen. Dit is sterk gelieerd met het grote aantal duurzame projecten dat via
de labels van StartGreen Capital is verleend. Denk bijvoorbeeld aan een windproject, waarbij
positieve effecten worden gerealiseerd (groene stroom ter vervanging van grijze stroom) en er
gebruik wordt gemaakt van bestaande technieken. Aangezien dit windproject wel een positieve
bijdrage heeft, maar niet direct bijdraagt aan een nieuwe oplossing (e.g. nieuwe techniek) wijzen
wij dit project toe aan de categorie “Benefits stakeholders”.
23% (17% in 2020) betreft de ‘Contribute to solutions’ categorie. Dit is sterk gelieerd met
innovatieve bedrijven die met hun concept als (één van de) eersten bijdragen aan een nieuwe
oplossing van een sociaal of milieu probleem. 9% (14% in 2020) valt in de categorie ‘acts to avoid
harm’, bijvoorbeeld bedrijven die hun eigen (voorheen fossiele) energiegebruik besluiten
duurzaam te generen middels zonnepanelen.
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Ook is er een kleine groep van 3% (0% in 2020) die tot de categorie ‘does/may cause harm’
behoort. In het geval van StartGreen Capital betreffen dit met name reguliere ondernemingen
van vrouwelijke ondernemers, die gefinancierd zijn met als oogpunt vrouwelijk
ondernemerschap te ondersteunen. Hoewel deze ondernemingen geen significante schade
veroorzaken, hebben ze niet per definitie een duidelijk duurzaam of sociaal doel voor ogen (e.g.
een regulier hotel of restaurant), zoals bij de overige categorieën wel het geval is.

Overzicht financieringen cumulatief (2006-2020)
Verdeling o.b.v. het aantal investeringen (#)
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Overzicht financieringen per type in 2020
Verdeling o.b.v. het aantal investeringen (#)
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Verdeling op basis van de Sustainable Development Goals
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.

Overzicht van investeringen per SDG in 2020
Verdeling o.b.v. geïnvesteerde bedragen

SDG12
3%

KPI’s die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het aantal duurzame producten
geproduceerd, het aantal huishoudens voorzien met duurzame energie of
het aantal personen toegang gegeven tot betere zorg.
De nieuwe investeringen in 2020 hebben een bijdrage geleverd aan 12
verschillende SDGs. In 2020 ging het grootste gedeelte van de investeringen
naar energietransitie onder SDG 7 (betaalbare en duurzame energie),
gevolgd door SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) en SDG 12
(Verantwoorde consumptie en productie).
SDG7
86%
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SDG3
7%

Toelichting en voorbeeld SDG financieringen
Aantal financieringen in de portefeuille die aan
deze SDG bijdragen: 25
Nieuwe financieringen in 2020: 9
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 2020 van alle financieringen
20.634 personen toegang gegeven tot een betere vorm van
gezondheidszorg/medicijnen, 50 personen met een beperking
geholpen en 567 personen zingeving en sociaal netwerk geboden.

Zorgboerderij 't Bonte Erf
is een kleinschalige, groene zorglocatie
waar dagbesteding en begeleiding
wordt geboden aan kinderen met en
zonder een verstandelijke beperking
en/of met een aandoening.

30

Gezinshuis Nabeij
is een kleinschalige zorglocatie
waar er zorg wordt geboden aan
mensen met een beperking,
waarbij er aandacht is voor de
ontwikkeling, het streven naar
geluk en zelfbepaling.

Aantal financieringen in de portefeuille die aan deze
SDG bijdragen: 38
Nieuwe financieringen in 2020: 4
Achtergrond
SDG 5 heeft als doel het verzekeren dat vrouwen en mannen ook in de praktijk
gelijke rechten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk.
Impact in 2020 van alle financieringen
In 2020 zijn er twee investeringen gedaan in bedrijven met vrouwelijke
ondernemers. Daarnaast zijn bij het Borski Fund meer dan 160 vrouwelijke
ondernemers op (virtueel) bezoek geweest, waardoor naar alle
waarschijnlijkheid een stuk meer investeringen in vrouwelijke ondernemers in
2020 zullen volgen.

The Next Closet
is een online marktplatform met als
doel om het verkopen en
hergebruiken van tweedehands hoge
kwaliteit designer kleding
mainstream te maken. Het is opgezet
door Thalita van Ogtrop en Lieke
Pijpers.

IME
draagt bij aan een verbetering in zorg en
welzijn met hun nanotechnologie waarmee
op grotere schaal hartkleppen, stents en
nanovezel-gaasjes kunnen worden
geproduceerd. Met de investering in IME,
waar onderneemster Judith Heikoop de
leiding heeft, worden de gelijke kansen voor
vrouwen en mannen in ondernemerschap
gestimuleerd.

Toelichting en voorbeeld SDG financieringen
Aantal financieringen in de portefeuille die aan
deze SDG bijdragen: 169
Nieuwe financieringen in 2020: 20
Achtergrond
SDG 7 betreft het verzekeren van de toegang tot betaalbare,
betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
Impact in 2020 van alle financieringen
+8.645 huishoudens actief laten bijdragen aan energiebesparing,
+22.590 huishoudens duurzame energie bezorgd,
285.265 ton CO2 bespaard.
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EST‐Floattech
is wereldwijd één van de leidende
partijen op het gebied van maritieme
batterij- en energieopslagsystemen.
Het modulaire energiesysteem op
basis van Lithium NMC is onder
andere geïnstalleerd op batterijhybride veerboten in Amsterdam

Agradu
is een bedrijf dat met de productie
van biogas een duurzaam alternatief
biedt voor aardgas uit fossiele
bronnen. Biogasinstallaties
produceren groene energie geschikt
voor diverse toepassingen. Zo wordt
bijgedragen aan duurzame energie
voor iedereen.

Aantal financieringen in de portefeuille die aan deze
SDG bijdragen: 22
Nieuwe financieringen in 2020: 1
Achtergrond
SDG 8 betreft het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig
werk voor iedereen.
Impact in 2020 van alle financieringen
+494 waardige banen (in FTE) gecreëerd,
890 mensen betere werk- en leefomstandigheden gegeven (bijvoorbeeld
in het productieproces of de waardeketen van het product).

Cardano Development
ontwikkelt financiële diensten en
producten die toegang tot betaalbaar
kapitaal voor bedrijven in
ontwikkelingslanden mogelijk maken.
Deze producten leveren een bijdrage
aan het verstevigen van lokale financiële
markten.

Moyee Coffee
heeft als doel een eerlijke koffieketen
(FairChain) te creëren, waarbij er meer
waarde blijft bij de koffieproducenten,
door het lokaal te verwerken (branden/
verpakken). Dit betekent dat er 300% meer
geld achterblijft qua loon voor de
betrokken lokale partijen.

Toelichting en voorbeeld SDG financieringen
Aantal financieringen in de portefeuille die aan
deze SDG bijdragen: 24
Nieuwe financieringen in 2020: 1
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Aantal financieringen in de portefeuille die aan deze SDG
bijdragen: 77
Nieuwe financieringen in 2020: 6

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.

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 2020 van alle financieringen
52.351 duurzame gebouwen gemaakt/gebouwen verduurzaamd,
50.000 personen aangesloten op/bewust gemaakt van de
deeleconomie, 23.700 personen toegang gegeven tot een duurzaam
transportmiddel of systeem.

Impact in 2020 van alle financieringen
1.189.665 producten gemaakt van gerecycled materiaal,
levensduur verlengd voor 404.745 producten.

Enschede Energie
is een lokaal energie initiatief welke
vanuit het Energiefonds Overijssel een
lening heeft ontvangen voor de
ontwikkeling van een duurzaam
zonproject. Het zal bij uitrol voor
minimaal 50% in eigendom zijn van de
lokale gemeenschap en voor ca. 3000
huishoudens energie opwekken.

Donkey Republic
Is een fietsdeelplatform in
Europa. Zij bieden een duurzame
oplossing voor de mobiliteit
uitdagingen van steden. Via hun
app heb je altijd beschikking tot
een fiets. Donkey Republic draagt
zo bij aan de verduurzaming van
transport en steden.

MUD Jeans
produceert circulaire
spijkerbroeken. Met de productie
van één paar MUD Jeans wordt
6.419 liter (92%) water en 16,5 kg
(70%) CO2 bespaard ten opzichte
van een jeans uit de reguliere
kledingindustrie.

Stoov
zijn draadloze warmtekussens en dekens
verwarmen jou in plaats van de lucht om je
heen. De ingebouwde infrarood
warmtetechnologie houd je warm en
comfortabel in alle seizoenen. Met verwarming
op de juiste plek kan de verwarming lager en dat
is beter voor het milieu.

Verdieping impactdomein: diversiteit & inclusiviteit
Al in 2015 werd door adviesbureau McKinsey geconcludeerd dat
bedrijven die bewezen werk maken van diversiteit en inclusiviteit
financieel beter presteren dan organisaties die hier niks mee doen.
Dit is sindsdien vaak bevestigd in vervolgonderzoeken, bijvoorbeeld
in 2018 door een onderzoek van BCG waaruit bleek dat diverse
managementteams innovatiever zijn en betere financiële resultaten
hebben. Diversiteit kan er bijvoorbeeld zijn op het gebied van gender,
maar ook leeftijd, opleiding, herkomst en professionele achtergrond.
Dit geldt ook voor de portfoliobedrijven van fondsen. Diverse
managementteams outperformen zowel op het gebied van innovatie
als op operationele efficiëntie en leiden uiteindelijk tot een hogere
winst voor investeerders. Volgens sommige studies wel 35% hoger.
Maar ook voor de fondsteams zelf geldt dat diverse fondsteams
betere beslissingen nemen en daardoor betere investeringen doen.
Diversiteit is vaak dubbel duurzaam
Niet alleen is het vanuit gelijkheidsdoelstellingen op zichzelf al
duurzaam om op een meer diverse en gelijkwaardige manier samen
te leven en samen te werken. Er is ook steeds meer bewijs dat
genderdiverse executive boards een duurzamer beleid voeren.
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Ook bij de vele aanvragen voor financiering die we ontvangen bij het Borski
Fund zien we dat vrouwen meestal op meer SDG’s actief zijn dan alleen op
SDG 5 (gendergelijkheid). Van alle 400+ aanvragen die er sinds de start van
het fonds zijn binnengekomen is 89 % ook op andere SDG’s actief. Een
voorbeeld hiervan is The Fabricant, die met hun activiteiten naast SDG 5
ook een bijdrage levert aan SDG 12: verantwoorde consumptie en
productie.
Hoe het komt het dat diverse bedrijven winstgevender en duurzamer zijn,
heeft waarschijnlijk te maken met de bedrijfscultuur. Het zijn over het
algemeen bedrijven die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen,
alternatieve geluiden en onconventionele oplossingen, die handelen vanuit
een open en eerlijk werkgeverschap en die innovatie omarmen. Daarnaast
is het zo dat organisaties die zich inzetten voor diversiteit en inclusiviteit
ook makkelijker talent aantrekken.
De transitie van de maatschappij vraagt om innovatie en
aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven. De bedrijven die daar goed op
kunnen inspelen behoren tot de winnaars. Daarom zet StartGreen Capital
bij haar financieringen in op diversiteit en inclusiviteit.

5. Praktijkvoorbeelden
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Casestudy
Bomhofsplas: Grootste drijvende zonnepark buiten Azië

Bomhofsplas
Zonnepark Bomhofsplas bij Zwolle: het grootste drijvende
BTG-BTL
Empyroenergie opwekt voor
zonnepark van Europa
dat&groene
ruim 7.200 huishoudens. Mede-eigenaar Blauwvinger Energie
ontstond in 2011 na een oproep van de gemeente Zwolle
om het fossiele energieverbruik te verminderen.
Blauwvinger Energie streeft ernaar zoveel mogelijk huishoudens
toegang te geven tot groene stroom.

Casestudy
Bomhofsplas
Over Zonnepark Bomhofsplas
Zonnepark Bomhofsplas is het grootste drijvende zonnepark buiten Azië en
het ligt op de Bomhofsplas bij Zwolle. Het park is gebouwd op een
zandwinplas en wekt genoeg groene energie op voor 7.200 huishoudens.
Energiecoöperatie Blauwvinger Energie zorgt ervoor dat de groene energie
afgenomen kan worden door Zwollenaren en andere geïnteresseerden.

Met financiering van onder andere Energiefonds Overijssel werd het
zonnepark in 2020 van de bouwer overgenomen door Blauwvinger Energie.
De coöperatie haalde vervolgens eind 2020 ruim € 1 miljoen op via
Oneplanetcrowd. Zwollenaren kregen als eerste de mogelijkheid om te
investeren om te zorgen dat zoveel mogelijk financieel rendement in de
regio zou blijven. Daarna werd de propositie ook aangeboden aan de meer
dan 30.000 particuliere investeerders van Oneplanetcrowd, zodat een nog
groter bedrag kon worden opgehaald.

36

Impact verhaal
Door de beperkte beschikbaarheid van grond en de vervuiling van het
natuurlandschap ontstaat er een toenemende weerstand tegen
grondgebonden zonneparken. Drijvende zonneparken op water dat
niet geschikt is voor recreatief gebruik vormen hiervoor een
alternatief. Bomhofsplas is een operationele zandwinplas die
ongeschikt is voor recreatief gebruik. Met de plaatsing van de
zonnepanelen krijgt de plas een dubbele functie: zandwinning en
productie van groene stroom.
Dit soort crowdfinancieringsprojecten draagt bij aan draagvlak onder
burgers, omdat omwonenden en andere betrokkenen de mogelijkheid
krijgen om te participeren in een lokaal energieproject en om
financieel mee te profiteren van de opbrengsten. Zo worden zij
betrokken en levert het hen iets op.

Milou van Rijn, projectleider Blauwvinger Energie:
“Door gebruik te maken van crowdfinanciering werd het niet alleen een project van de coöperatie
zelf, maar van de hele omgeving, het werd hierdoor ‘echt ons’ project. Alleen al hierom zou ik zo
weer voor crowdfinanciering kiezen.”

Casestudy
Bomhofsplas
Impact in 2020
SDG

Impact Indicator

Impact 2020

Hoeveelheid duurzame
energie opgewekt

Elektriciteit:
25.000 MWh
7.200 huishoudens
voorzien van schone
energie

Aantal broeikasgassen
voorkomen

16.225 ton CO2

Het grootste drijvende zonnepark van Europa ligt op de
Bomhofsplas bij Zwolle. Het park van 18 hectare wekt met
72.000 panelen groene energie op voor ruim 7.200
huishoudens. In 2019 bedroeg het totale aandeel
hernieuwbare energieverbruik slechts 8,9%. Volgens Europese
afspraken moet dit naar 14% in 2020. Met een vermogen van
27.3 megawatt levert Zonnepark Bomhofsplas een belangrijke
bijdrage aan het behalen van dit doel. Verder wordt er met de
opwekking van 25.000 MWh groene stroom 16.225 ton CO2
bespaard.

https://www.energiefondsoverijssel.nl/pers-media/
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Interview met Susan Leerkes
Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen is een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager, die zich
richt op het behoud en de opbouw van vermogen voor klanten. Commercieel directeur Susan
Leerkes vertelt ons over het belang van inclusie & diversiteit en impact beleggen voor Van
Lanschot Kempen en over de investering die Van Lanschot Kempen deed in het Borski Fund.
Het volledige interview is te lezen op de website van StartGreen Capital
Wat doet Van Lanschot Kempen en welke rol heeft u daarbij?
Al onze beleggingsoplossing zijn duurzaam en wij dragen bij aan de Sustainable Development
Goals van de VN. Bij duurzaam beleggen speelt naast het financieel rendement ook de invloed op
mens, milieu en maatschappij een belangrijke rol. Als duurzame belegger beoordeel je bedrijven
niet alleen op financiële resultaten, maar ook op de manier waarop deze omgaan met hun
werknemers en het milieu en hoe ze zich opstellen in ethische vraagstukken.

Via Van Lanschot kunnen klanten beleggen in de Kempen Global Impact Pool zodat ze makkelijk
kunnen investeren in impact beleggingen. Dit fonds heeft als doel een positieve bijdrage te
leveren aan vijf van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo draagt de pool onder
meer bij aan betaalbare, goede gezondheidszorg & financiële diensten, het verduurzamen van de
voedselketen en betaalbare en duurzame energie.
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“Wij geloven dat de beste oplossingen
ontstaan op het moment dat een
uitdaging vanuit verschillende
invalshoeken benaderd wordt - kortom
wij geloven dat cognitieve en socioeconomische diversiteit tot betere
resultaten leidt.“

Interview met Susan Leerkes
Van Lanschot Kempen
Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan basisbehoeften en welzijn, MKB
ontwikkeling en fatsoenlijk werk, duurzame consumptie en productie en klimaatverandering en
energietransitie.
Ik ben commercieel directeur bij Van Lanschot en verantwoordelijk voor onze kantoren in Amsterdam,
Hilversum en Laren. Daarnaast heb ik ook een eigen klantenportefeuille. Ik help onze klanten
en prospects onder andere bij een unieke, passende beleggingsoplossing, waarbij ik rekening houd met de
persoonlijke situatie, wensen en doelen.

Hoe is gender diversity verankerd bij jullie?
Wereldwijd zijn inclusie & diversiteit een steeds belangrijker onderdeel geworden voor een duurzame
bedrijfsstrategie, zo ook bij Van Lanschot Kempen. Wij geloven dat diversiteit in de workforce specifiek leidt
tot betere besluitvorming en een betere werkomgeving. Het bewuste en weloverwogen streven naar
diversiteit leidt volgens ons ook tot een aanzienlijke vermindering van vooroordelen.
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Om diversiteit op de werkvloer succesvol te maken is een inclusieve cultuur randvoorwaardelijk. Dit vraagt om
een inclusieve mindset van elke medewerker zodat iedereen bij Van Lanschot Kempen zich thuis voelt
ongeacht je achtergrond of het geluid dat je laat horen. Dit gaat over écht gezien en gehoord worden.
Wij geloven dat cognitieve en socio-economische diversiteit tot betere resultaten leidt. Diversiteit heeft alleen
zin op het moment dat er sprake is van inclusie, dus pas op het moment dat er daadwerkelijk naar
verschillende perspectieven wordt geluisterd. Inclusie is een onderdeel van onze cultuur. Diversiteit is beleid
tijdens werving en retentie van talent. Gender diversity is een onderdeel van dit beleid.

Interview met Susan Leerkes
Van Lanschot Kempen
Waarom heeft Van Lanschot geïnvesteerd in Borski Fund?
Voor het financiële en sociale rendement. Er zijn verschillende redenen om te investeren. Ten eerste hechten
wij als organisatie waarde aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarbij hoort dat
je je inzet voor diversiteit en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dit fonds is dan een mooie kans, daar
wil je bij zijn. Niet voor niets waren Klaas Knot van de Nederlandsche Bank en Koningin Máxima ook
aanwezig bij de lancering van het Borski Fund. Een andere belangrijke reden is dat het fonds voor ons deuren
opent. Naast de grootbanken investeren namelijk verschillende vermogende particulieren die bij
de closing aanwezig waren. En ook bij bijeenkomsten van het fonds komen wij in contact met andere
investeerders waarvoor wij een rol kunnen spelen met betrekking tot invulling van hun vermogen of hieraan
gerelateerde zaken als bijvoorbeeld een (familie-)hypotheek. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders en elke investering moet op zijn eigen benen
kunnen staan. Het Borski fonds doet dat. De oprichters hebben een bewezen track record, het fonds heeft
toegang tot een breed netwerk van vrouwelijk ondernemers en de operationele aspecten zijn gewaarborgd
door de infrastructuur van StartGreen Capital. Alle benodigde ingrediënten zijn aanwezig om het beoogde
rendement te halen. Daarnaast draagt het fonds wat ons betreft op meerdere fronten bij aan het sociaal
rendement. Er is sprake van negatieve screening op o.a. tabak, een sector waarin VLK zelf ook niet belegt.
Bovendien draagt het fonds bij aan SDG’s (3, 5, 8, 12 & 17) die in grote mate overlappen met ons eigen beleid.
Tot slot, steunen we graag een initiatief dat, net als ons eigen beleid, ontworpen is om een breder pallet aan
talenten de kans te geven.
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Casestudy
Fairphone De meest duurzame smartphones ter wereld

Fairphone
Fairphone is in 2013 in Amsterdam opgericht door
een groep mensen
de eerlijkste en meest
BTG-BTLdie
& Empyro
duurzame telefoon ter wereld wilden maken. In
2018 heeft Fairphone via PDENH en
Oneplanetcrowd groeifinanciering ontvangen om
verder op te schalen. TIME magazine heeft het
nieuwe model (Fairphone 3+) tot de 100 beste
uitvindingen van 2020 benoemd.

Casestudy
Fairphone De meest duurzame smartphones ter wereld
Online werkbezoek
Zoals is beschreven in de Theory of Change is één van de manieren
waarop StartGreen Capital impact wil bereiken het inspireren van de
financiële sector. Dit doen wij door best-practice voorbeelden te
delen. In 2020 hebben wij in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en Fairphone een
"online werkbezoek" georganiseerd.
Het webinar ging in op de reis van Fairphone naar een circulair
product, hoe ze zorgden voor een duurzame supply chain, thought
leadership in de branche hebben ontwikkeld en hoe ze sociaal en
financieel rendement combineren.
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Eva Gouwens (CEO), Noud Tillemans (CFO) en Monique Lempers
(Impact Innovation Director) vertelden de kijkers aan de hand van
presentaties en filmpjes alles over de filosofie, de feiten en de
cijfers van Fairphone, de smartphonemaker met hart voor mens
en planeet. Kijk het digitale werkbezoek hier terug en zie hoe
impact en commercieel succes schaalbaar gecombineerd kunnen
worden.

Eind 2020 onderzocht Energiefonds
Overijssel de klanttevredenheid bij de
door het fonds gefinancierde organisaties.
Zie en lees hier wat zij van het fonds
vinden.
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6. Intern duurzaamheidsbeleid
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6. Intern duurzaamheidsbeleid
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.

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. Daarnaast stimuleert StartGreen Capital duurzaam woonwerkverkeer. 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 helemaal elektrisch. In 2020 werd er als gevolg van de COVID-19
maatregelen grotendeels thuisgewerkt. In 2021 zal het StartGreen Capital
kantoor nieuw worden ingericht, waarbij zoveel mogelijk gerecyclede en
duurzame materialen en meubelen worden gebruikt.
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Betrokkenheid bij de COVID-19 pandemie
In 2020 heeft StartGreen Capital vanuit eigen expertise een actief steentje
bij willen dragen aan de beperking van de negatieve economische effecten
als gevolg van de getroffen maatregelen bij de bestrijding van COVID-19.
Zo werd in korte tijd het StartGreen Capital Duurzaam Fonds MKB
opgericht en is StartGreen Capital door RVO geaccrediteerd om
borgstellingskredieten (BMKB-C) te kunnen verstrekken aan
ondernemingen met tijdelijke liquiditeitskrapte als gevolg van de COVID19 impact. Ook ondersteunt StartGreen Capital sinds april 2020 het
selectieproces voor de Corona Overbruggingsleningen in Noord-Holland.
Daarnaast heeft Oneplanetcrowd een donatieproject ondersteund waarbij
ruim €85.000 is opgehaald aan donaties voor COVID-19 materialen
(Project OpenAir).

Diversiteit en Inclusiviteit
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 48%: 52%. Voor
het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap richtte StartGreen
Capital in 2019 samen met Simone Brummelhuis van The Next
Women het Borski Fund op.

B Corp gecertificeerd
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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Kennisdeling en ontwikkeling

Vooruitblik

Vanuit alle teams worden jaarlijks interne workshops en
brainstormsessies verzorgd waarbij kennis wordt gedeeld op het
gebied van verduurzaming, financiële producten en diensten en
relevante wet- en regelgeving. Ook biedt StartGreen Capital
medewerkers de mogelijkheid om middels interne en externe
opleidingen functie gebonden en/of persoonlijke competenties
verder te ontwikkelen. Het StartGreen Capital team probeert in
haar werk bewust en actief het DNA en de missie van de
organisatie uit te dragen, om zo gezamenlijk het begrip over en
draagvlak voor duurzaam investeren en ondernemen te
vergroten. Werknemers van StartGreen Capital geven geregeld
presentaties bij evenementen of universiteiten om anderen te
informeren en inspireren over hoe financieel en sociaal
rendement hand in hand kunnen gaan. In 2020 vonden veel
workshops en evenementen digitaal plaats.

StartGreen Capital streeft ernaar haar impactmeting methodologie jaarlijks te
verfijnen door te leren van praktijkervaringen en de best practices in de markt.
Soms zorgt dit voor reclassificaties of verscherpingen van de methodologie,
waardoor de resultaten op jaarbasis niet altijd 1-op-1 te vergelijken zijn. Het
doel is om hier wat meer stabiliteit in te krijgen, waardoor beter kan worden
gekeken naar de historische trend op het gebied van impact.
Impact meting brengt vele uitdagingen op het gebied van data collectie, data
verificatie, data aggregatie en data analyse. In 2021 willen we een deel van dit
proces efficiënter inrichten door de implementatie van een nieuw IT systeem,
waarbij impact data makkelijker kunnen worden ingevoerd en vergeleken.
Hierbij is het ook het doel om de impactdatabase te verrijken, aangezien
momenteel een heel aantal financieringen nog niet of slechts op een beperkt
aantal KPI’s rapporteert (met als gevolg dat veel KPI’s conservatiever worden
weergegeven dan dat ze in werkelijkheid zijn).

Na een succesvolle pilot in 2020, zal vanaf 2021 standaard de Impact
Management Project classificatie worden geïntegreerd in het
investeringsproces bij verschillende fondsen om zo meer inzicht te krijgen in
het type impact en dit mee te nemen bij de investeringsbeslissingen.
Tot slot zal StartGreen in 2021 ook haar ge-update duurzaamheidbeleid (mede
n.a.v. de ontwikkelingen omtrent de SFDR en EU taxonomy) gaan
implementeren. Kortom, op naar een impactvol 2021!
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7. Duurzaamheidsteam
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info@startgreen.nl
31 (0)20 568 20 60
www.startgreen.nl

Bijlagen
Toelichting methodologie en limitaties

Juistheid:

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.

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.

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.
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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.

Methodologische keuzes
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.
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Meten van absolute of marginale impact?

Impact alleen proportioneel aan investeringsdeel meenemen?

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.

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.

Methodologische keuzes
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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Hoeveel impact data per onderneming opvragen?

Directe impact versus indirecte impact?

Toekomstige impact meenemen?

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.

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.

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.

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.
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