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Bent ook u bereid deze tien vragen te beantwoorden, stuur dan een mailtje naar beleggersbelangen@reedbusiness.nl
Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden. Bij voorbaat dank.

BELEGGER VAN DE WEEK

10 VRAGEN

Venture capitalist Laura Rooseboom (47) stopte al jaren geleden met beleggen op de beurs.
Sinds een paar jaar investeert ze enthousiast in crowdfunding-initiatieven.

tekst: Froukje Wattel
Rooseboom laat zich bij haar
beleggingen inspireren door
the wisdom of the crowd, maar
beslist op basis van haar eigen
gezonde verstand.

01
Waarom bent u met beleggen begonnen?
'Toen ik in 1994 ging werken bij een vermogensbeheerkantoor, moest ik geld beleggen voor particuliere cliënten. Uit interesse
en nieuwsgierigheid ben ik ook kleine bedragen voor mezelf gaan beleggen. In 1998,
toen ik daar wegging en venture capitalist
werd, heb ik alles verkocht. Want het leek
me dat het niet goed zou gaan als ik me er
niet meer dagelijks mee bezig zou houden.'

02
Waarom bent u nu een actieve belegger?
'Eigenlijk ben ik pas drie jaar geleden weer
begonnen met beleggen. Niet meer op de
beurs, maar op crowdfunding-platforms.
Daar steek je kleine bedragen in hele jonge
bedrijven. Eerst vond je via crowdfunding
vooral starters die geld zochten om een
horloge of een telefoon of zo te produceren.
Nu zie je steeds meer bestaande MKB-bedrijven die via crowdfunding geld ophalen
in de vorm van leningen of eigen vermogen.
Het wordt dus meer een beleggingsproduct. Ik beleg bij voorkeur in bedrijven die
je belonen met rente en/of aandelen.'

03
Wat was uw grootste succes?
'Crowdfunding bestaat nog te kort om over
successen te kunnen spreken. Maar mijn
belegging in Gucci, op het moment dat ze
de toen nog onbekende ontwerper Tom
Ford aantrokken, was zeer lucratief. Ik
dacht: Madonna is fan van Tom Ford, dat
wordt een succes. En dat klopte.'

04
Wat was uw grootste teleurstelling?
'In diezelfde tijd ging een goed vriend bij
Simac werken. Een goed bedrijf volgens
hem, waarin ik vooral moest investeren.
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'Ik verwacht dat
crowdfunding veel
groter gaat worden,
vooral nu MKBbedrijven instappen'

Maar het aandeel kelderde en was nog
maar een tiende waard. Die vriend heeft me
uit schuldgevoel nog vijf jaar lang op een
jaarlijks dinertje getrakteerd.'

05
Hoeveel tijd besteedt u aan beleggen?
'Als ik via crowdfunding in een bedrijf stap,
verdiep ik me er goed in om het risico te
kunnen inschatten. Gaat het om nieuwe
producten zoals zonneboilers, dan wil ik
weten hoe die markt is. Daarnaast zet ik in
mijn vrije tijd samen met een vriendin 'The
Next Women Crowd Fund' op, om vrouwen
te stimuleren om te gaan beleggen.'

06
Wat is uw beleggingsstijl?
'Tamelijk risicovol. Crowdfunding-beleggen is riskanter dan beleggen op de beurs.
Reden genoeg om er maar een klein deel
van je vermogen in te steken. Al gaat het
meestal niet om grote bedragen, zodat je
goed je risico kunt spreiden.'

07
Wat is uw grootste ergernis?
'Toen ik nog in beursgenoteerde
aandelen belegde, leek het alsof alle
analisten elkaar napraatten en alle banken hetzelfde advies gaven. Hoogst ondoorzichtig allemaal. Vrijwel niemand
van de reguliere analisten zag de beurscrisis aankomen.'

08
Welke belegger bewondert u het meest?
'Ik bewonder mensen die tegen de gevestigde mening in gaan. Zo las ik over een
Amerikaanse optiehandelaar die zich
afvroeg wie Bernie Madoffs tegenpartijen
waren bij de optiecontracten, omdat hij
nooit iemand tegenkwam die zaken deed
met Madoff. Bernie was toen nog een held.
Knap dat iemand dan een afwijkend geluid
laat horen.'

09
Wat verwacht u de komende tijd van de
beurs?
'Van de AEX weet ik het niet, maar ik verwacht wel dat crowdfunding veel groter
gaat worden, vooral nu MKB-bedrijven instappen. Die hebben niet 100 of 1000 euro
nodig, zoals de starters, maar een ton of
een miljoen en dat krijgen ze moeilijk bij
een bank. Hoe meer bedrijven en beleggers
dit ontdekken, hoe meer crowdfunding een
soort voorbeurs wordt.'

10
Welke tip heeft u voor andere beleggers?
'Vertrouw op je eigen gezonde verstand.
Als je iets niet begrijpt, klopt er vaak iets
niet. Crowdfunding vertrouwt op de wisdom of the crowd. Want als de crowd niet
investeert, dan gaat het feest niet door en
krijgt iedereen zijn geld terug.' <

