
Hoe kan ik mijn
onderneming succesvol en

duurzaam financieren?
Het 7-stappenplan voor ondernemers





Wie zijn jullie? 

?



80%
Van de groeiende ondernemingen in Vlaanderen ondervindt

moeilijkheden bij het ophalen van financiering



Toch halen jaarlijks 
duizenden ondernemingen 

financiering op…



Maar financiering ophalen 
vergt een investering…

Tijd Focus



De voorbije 3 jaren hielpen we meer dan 
165 bedrijven aan financiering voor 

meer dan 10 miljoen euro





Het 7-stappenplan voor 
succesvolle financiering



Een sterk verhaal

STAP 1



Het ambitieuze 
groeiplan

STAP 2



Een gefundeerd 
financieel plan

STAP 3



De bijhorende 
financieringsnood

STAP 4



De ideale 
financieringsmix

STAP 5



Financieringsmiddelen?

PMV Waarborgbeheer

KMO co-financiering

Microkrediet

Bootstrapping

Single invoice financing

Converteerbare lening

Winwinleningen

Kaskrediet

Reward Based Crowdfunding

Straight loan

Equity Crowdfunding

Crowdlending

Converteerbare leningen

Groeisubsidie

PMV Startlening

Achtergestelde lening

Business angels

KMO-portefeuille



STAP 5

Winwinlening Crowdfunding Subsidies Banklening Aandelen PMV Startlening+

Inter Fitness ✓ ✓
Balls & Glory ✓ ✓ ✓
Bosaq ✓ ✓ ✓ ✓
Sizable ✓ ✓ ✓ ✓
Onak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Onder den Toren ✓ ✓ ✓
Epihunter ✓ ✓ ✓ ✓
Skedify ✓ ✓ ✓
Jointechnix ✓ ✓



Een publieke of 
private campagne

STAP 6





De nodige administratie

STAP 7



Stap 1: Een sterk verhaal

Stap 2: Het ambitieuze groeiplan

Stap 3: Een gefundeerd financieel plan

Stap 4: De bijhorende financieringsnood

Stap 5: De ideale financieringsmix

Stap 6: Een publieke of private campagne

Stap 7: De nodige administratie

Succesvol financiering ophalen? 







Financieringstraject + Publieke campagne + Investeerdersevent

Financiering Inter Fitness



Financiering Inter Fitness

Financieringstraject + Publieke campagne + Investeerdersevent

€140.000 €500.000 Interesse !

via winwinleningen via banklening in aandelenparticipaties Tevreden founders



Wat zijn mijn opties?

Je gaat volledig zelf aan de slag

Je volgt een Funding Workshop

Je volgt een Funding Traject

1

2

3



1: Volledig zelf aan de slag

Wat komt er allemaal bij kijken als je zelf een financieringsronde doet?

✓ Financiele analyses en plannen opmaken

✓ Juiste juridische structuren opzetten

✓ Informatienota’s en investeringsmemorandums opmaken na publicatie

✓ Verhaal bedenken en uitschrijven

✓ Campagne publiceren op eigen website en sociale media

✓ Investeerders zoeken, opvolgen en fiscale informatie meedelen

✓ Leningen en contracten opmaken en registreren



1: Volledig zelf aan de slag

Publieke campagne?

Let op!

Verplichte informatienota bij publieke campagnes 
met investeringsaanbod < €5.000.000 

en > €5.000 per investeerder!

winwinner.be/informatienota

https://www.winwinner.be/informatienota


2: Funding Workshop

Wil je zelf je financieringsronde doen maar je kans op slagen verhogen?

Volg onze Funding Workshop. Op 1 volledige dag leer je:

✓ Hoe je je financiele analyse opmaakt en cashflow voor 2 jaar verder plant

✓ Hoe je je financieringsnood kan berekenen en welke financieringsmiddelen er zijn

✓ Hoe je je onderneming juridisch en contractueel voorbereidt voor elk type investeerders

✓ Hoe je met je campagne publiek kan gaan en welke marketingkanalen je moet gebruiken

✓ Hoe je investeerders (vrienden, familie, kennissen...) kan overtuigen om in jou te investeren

✓ Hoe je van je financieringsronde een success maakt zonder stress en tijdverlies



2: Funding Workshop

✓ Voor kleine en startende ondernemingen

✓ Financiële, juridische en marketingkennis

✓ 1 volledige dag in Gent

✓ Kleine en interactieve groep

✓ Templates en tools

✓ 60 min persoonlijke opvolging met funding experts

✓ Lunch en netwerksessie

795 EURO (40% subsidie)

477,-
Excl. BTW



3: Funding Traject
Wil je strategisch uitgedaagd worden en inzichten krijgen in de cijfers en groeiplannen van je 

onderneming?

Wil je tijdens je financieringsronde bijgestaan worden door financiële, juridische en 

marketingexperts om je slaagkansen exponentieel te verhogen? 

Heb je nood aan een neutrale partij die de verschillende pijnpunten van je business- en financiële 

plannen blootlegt?

Zoek je toegang tot een netwerk van privé-investeerders, bankiers en overheden?

Volg ons Funding Traject en geniet van volledige ontzorging van advies tot implementatie.



3: Funding Traject



3: Funding Traject

Financieel Juridisch Marketing



3: Funding Traject
✓ Voor groeiende ondernemingen

✓ Enkel na positieve screening

✓ Investeringen via aandelen, leningen & subsidies 

✓ Strategische ondersteuning en uitdaging

✓ Inzicht in je eigen cijfers en plannen

✓ Persoonlijke groeiadviseur doorheen traject

✓ Team van financiële, juridische en marketingexperts

✓ Samenwerking op maat van je onderneming

Offerte
op maat

Neem contact op



“Heb je nood aan geld, om te starten of om te groeien? Ga dan 

zeker met WinWinner in zee. Zij bekijken namelijk welke 

financiering voor jouw bedrijf optimaal is en begeleiden je van A 

tot Z. Het zou dom zijn het wiel opnieuw uit te vinden want zij 

hebben het perfecte traject gevonden om ondernemers te helpen.”

- Ingrid Praet (Inter Fitness)



Trots op onze cijfers!

+ € 10.000.000
Totaal opgehaald kapitaal

+ 500
Individuele investeringen

4.7 / 5
Gemiddelde tevredenheidsscore



Bedankt
En veel succes met de start of groei van jullie onderneming!



Vragen?

Neem contact op
WinWinner

Port Arthurlaan 11
9000 Gent

info@winwinner.be
0472 58 51 09



"Zonder WinWinner had ik veel te snel aandelen verkocht. 
Met de juiste strategie heb ik een unieke finmix kunnen creëren."
- Jacob Bossaer (Bosaq)

"Via WinWinner ben ik er in geslaagd om 10 investeerders te vinden die 
nu echte ambassadeurs zijn voor mijn onderneming." 
- Laura Verhulst (Madam Bakster)

"Het hele financiële plaatje zegt me weinig. Gelukkig heeft WinWinner
mij op een duidelijke manier door heel het traject begeleid." 
- Danielle Verhulst (Djar)


