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1. Inleiding  
 
Nog niet zo heel lang geleden hadden enkel de Verenigde Staten een actieve markt voor 

venture capital. Daar is nu verandering in gekomen, doordat vele landen de afgelopen jaren de 

snelle groei hebben ervaren van financiering van venture capital. Sinds de introductie van 

venture capital na de tweede wereldoorlog, heeft venture capital weinig bekende maar 

ingrijpende gevolgen gehad op de wereldeconomie en de Amerikaanse economie in het 

bijzonder. Het heeft een katalytische rol gespeeld in het ondernemingsproces: fundamentele 

waardecreatie die economische groei en vernieuwing op gang brengt en behoudt. In termen 

van jobcreatie, vernieuwende producten en services, competitieve levendigheid en de 

verspreiding van de ondernemende geest, was de bijdrage van venture capital erg groot. De 

nieuwe bedrijven en industrieën voortgebracht door venture capital investeringen hebben de 

manier waarop we leven en werken fundamenteel veranderd (Bygrave en Timmons 1992). 

Om maar een voorbeeld te geven: in 1975 investeerde Arthur Rock, op zoek naar innovatieve 

concepten “die de manier waarop mensen leven en werken veranderen” $1,5 miljoen in de 

opstarting van Apple Computer, Inc. In 1978 werd die investering gewaardeerd op $ 100 

miljoen. Intussen is Apple uitgegroeid tot één van de meest succesvolle bedrijven van het 

moment en Steve Jobs, de oprichter, is intussen multimiljonair. “Superbedrijven” zoals Sun 

Microsystems, Compac Computer Corporation, Staples, Inc en Genetics Institute hebben één 

iets gemeen: venture capital. Deze bedrijven zijn in één decennium (1980s) legendarisch 

geworden en sommige onder hen zijn doorgebroken tot de Fortune 500. De pc industrie is een 

erg goed voorbeeld van de enorme welvaartscreatie dankzij venture capital financiering. Die 

industrie is nu meer dan $90 miljard dollar waard en heeft de grootste legale welvaartscreatie 

teweeg gebracht in de Verenigde Staten gedurende de jaren 1980-1990. Minder gekend is de 

rol die venture capital bedrijven gespeeld hebben in het waardecreatieproces en de 

merkwaardige bijdragen die ze geleverd hebben aan de economie in het algemeen. Als 

katalysatoren en risiconemers, hebben deze bedrijven een unieke rol gespeeld in de vorming 

en commercialisering van compleet nieuwe industrieën: pc’s , mobiele communicatie, 

microcomputer software en biotechnologie om er een paar op te noemen. Enkele directe 

gevolgen zijn de creatie van honderdduizenden nieuwe jobs, nieuwe uitgaven voor onderzoek 

en ontwikkeling, verhoogde export en de betaling van honderden miljoenen dollars aan 

belastingen. Door het mobiliseren en later hergebruiken van schaars risicokapitaal en 
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ondernemerstalent, hebben venture capital bedrijven onze economie veranderd (Bygrave en 

Timmons 1992). 

 

Het is nu wel duidelijk dat het belang van durfkapitaal zeker niet onderschat mag worden. Het 

is in het voordeel van de maatschappij dat er veel aan venture capital financiering wordt 

gedaan en dat de venture capital bedrijven van goede kwaliteit zijn. Venture capital is meer 

dan financiering alleen, venture capitalists bieden toegevoegde waarde aan de bedrijven 

waarin ze investeren, ook door het delen van hun kennis en het bieden van begeleiding, 

opvolging en controle. Het is hun taak om alles in goede banen te leiden en te zorgen dat de 

bedrijven voldoende waarde creëren om ze dan uiteindelijk door een beursintroductie te 

leiden waarop het venture capital bedrijf zijn investering terugkrijgt met een erg 

aantrekkelijke rente erbovenop, gezien het hoge risico die ze moeten dragen. Dit is allemaal 

niet zo vanzelfsprekend. Vele bedrijven maken geen beursintroductie, falen en slagen er dus 

niet in het nodige kapitaal aan de venture capitalists te verschaffen. Het zijn de  

succesverhalen die ervoor moeten zorgen dat een venture capital fonds kan overleven.  

 

In dit onderzoek wordt de invloed van enkele kenmerken van venture capital fondsen 

onderzocht op de resultaten van de fondsen. Welke determinanten van zo’n fonds hebben een 

significante invloed op het slagen ervan, welke niet? Duidelijkheid hieromtrent kan enkel 

voordelen hebben. 

 
In wat volgt, wordt eerst een beschrijving gegeven van de venture capital industrie en wordt 

het verschil met andere vormen van private equity kort toegelicht. Dan volgen de resultaten 

uit het literatuuronderzoek, er worden drie –voor dit onderzoek- belangrijke theorieën uiteen 

gezet met daarbij de nodige verwijzingen naar de variabelen of kenmerken van het fonds die 

voor dit onderzoek zullen worden gebruikt, ook de hypothesen komen daarbij aan bod. De 

variabelen en hun kenmerken worden duidelijk uiteen gezet in het deel over de 

onderzoeksmethodiek, na een beschrijving van de gegevensverzameling en de gebruikte 

dataset. Daarop volgt de uitleg over de analyse en de bijhorende resultaten. Er wordt uiteraard 

afgesloten met een passende conclusie.  
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2. Theorie en hypothesen  
 

2.1.Venture capital industrie  
 

Met als omschrijving “business of building businesses”, betekent venture capital het 

investeren in ondernemingen die onderontwikkelde of nader te ontwikkelen producten of 

inkomsten hebben. Venture capital is met name gericht op startende ondernemingen en 

minder volwassen bedrijven (EVCA Investor Relations Committee en Bance, A. 2005).       

Op de site van de European Venture Capital Association (www.evca.com) vind je de 

volgende uitleg terug voor venture capital: “Professional equity co-invested with the 

entrepreneur to fund an early-stage (seed and start-up) or expansion venture. Offsetting the 

high risk the investor takes is the expectation of higher than average return on the 

investment.” In het Nederlands wordt dit “Professioneel vermogen, geïnvesteerd samen met 

de ondernemer om een vroege-fase - of expansie (groei-) onderneming te financieren. Om het 

hoge risico die de investeerder neemt te compenseren wordt er een hoger dan gemiddelde 

opbrengst verwacht op de investering”. Venture capital is een onderdeel van private equity. 

Algemeen is private equity risicodragend vermogen afkomstig van beleggers en het wordt 

gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Private equity bestaat 

uit drie onderdelen : management buyout, business angels en venture capital. Voor een 

schematische weergave, zie figuur 1.  Terwijl venture capital financiering voor startende 

ondernemingen is bestemd, gaat buyout capital naar reeds gevestigde ondernemingen. Bij een 

management buyout is er sprake van een verkoop van (een deel van) een onderneming door 

de bestaande aandeelhouders aan het management van (het deel van) de onderneming. 

Hiervoor is meestal externe financiering nodig, gezien het management vaak niet in staat zal 

zijn de koopsom uit eigen portefeuille te betalen of zo’n groot bedrag te lenen. Business angel 

financiering verschilt van venture capital in het feit dat bij de eerste vorm van financiering 

kapitaal wordt verschaft door vermogende particulieren. Die personen streven niet enkel 

financieel rendement na, maar bijvoorbeeld ook zelfontwikkeling. Bij venture capital wordt 

het geïnvesteerde kapitaal van institutionele investeerders en particulieren in een 

investeringsfonds. Zo wordt het risico wat gespreid.  

In het Nederlands wordt venture capital ook wel durfkapitaal genoemd, maar in gangbare taal 

alsook in deze paper wordt de Engelse term meestal gehanteerd.  
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Figuur 1 : Structuur van private equity 
(bron: Söderblom 2006) 

 

De venture capital industrie wint aan belang nu bancaire kredieten niet makkelijk worden 

toegekend aan bedrijven, de banken zijn in crisis. Bedrijven die willen doorgroeien zullen dus 

eerder geneigd zijn aan te kloppen bij durfkapitaalverschaffers (Desmet 2008). Net nu moeten 

de fondsen hun rol spelen, ook al is het economische klimaat nu minder gunstig. 

Voorzichtigheid en professionaliteit zijn geboden.  

 

Het is dus zo dat venture capital fondsen investeren in bedrijven die nog steeds hun producten 

en services ontwikkelen. Venture capital activiteiten zijn vooral gefocust op de computer- , 

technologie- en biotechnologie-industrieën, m.a.w. de nieuwe economie. Terwijl venture 

capital investeringen -investeringen in de opstartfase- een groter rendementpotentieel hebben 

dan investeringen in de fase van buyout of in de fase van expansie, zijn ze ook meer riskant. 

Hoe jonger het bedrijf, hoe groter het risico en hoe minder transparantie investeerders hebben 

over de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf of de markt (Vogt 2002). Een succesvol 

venture capital fonds beheren is klaarblijkelijk niet zo simpel. Het is dus interessant om 

onderzoek te voeren naar de determinanten van venture capital fondsen die dat succes positief 

kunnen beïnvloeden. 

 

Academisch onderzoek heeft al aangetoond dat venture capital een positieve invloed heeft op 

productontwikkeling, werkgelegenheid, innovatie, enz. (Kortum en Lerner 1998; Engel 2002; 

Hellman en Puri 2002; Romain en van Pottelsberghe de la Potterie 2004b ) 
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Het is daarom in het algemeen belang dat venture capital fondsen welvaren en dat de returns 

aantrekkelijk zijn.  

 

De fondsen die in dit onderzoek worden bestudeerd, zijn vroege fase, hoogtechnologische 

investeerders, fondsen waarbij nog minder succes kan worden gegarandeerd dan bij andere 

soorten van investeringsfondsen. Investeerders staan eerder afkerig tegenover het investeren 

in hoogtechnologische fondsen in de opstartfase. Enkele onderzoekers geven aan dat, gezien 

de ontgoochelende rendementen op deze soort van investeringen, deze weerzin wel rationeel 

zou kunnen zijn (Sahlman, 1990; Amit et al., 1990; Lockett et al., 2002). Lockett et al. (2002) 

wijzen tegelijk de nadelige gevolgen aan van de onverdeelbare vaste kosten op kleinschalige 

investeringen als één van de redenen voor de weerzin ten opzichte van vroege fase, 

hoogtechnologische investeringen, net zoals Murray and Marriott (1998) aantonen dat 

fondsen met minder dan 25 miljoen euro onder beheer een verhoogde kwetsbaarheid vertonen. 

Ook geven Lockett et al. (2002) het hogere risico en de hogere onzekerheden die gepaard 

gaan met vroege fase, hoogtechnologische investeringen op als een andere reden voor de 

afkerigheid ten opzichte van dit type van investeringen. Amit et al. (1998) vermelden dat 

venture capitalists steeds projecten zullen verkiezen waar selectie- en opvolgingskosten 

relatief laag zijn of waar de kosten van informatie-asymmetrieën minder hoog zijn. Daarom 

wordt er verwacht dat ze ondernemingen verkiezen die reeds ervaring hebben in plaats van 

zuivere opstartbedrijven. Het tekort aan financiering voor vroege fase, hoogtechnologische 

ondernemingen en academische spin-outs wordt ook wel ‘the equity gap’ genoemd (Murray 

1999). Overheden aanzien dit tekort voor hoogtechnologische bedrijven in de opstartfase als 

een marktimperfectie, wat publieke interventie rechtvaardigt (Di Giacomo 2004; Lerner 1999). 

 

Het tekort aan financiering wordt veel gezien als de grootste reden waarom high tech 

ondernemingen in Europa moeilijkheden ondervinden om te starten en te groeien in 

vergelijking met Amerikaanse ondernemingen (Gill et al. 2000; Martin et al. 2002). High tech 

bedrijven in opstartfase hebben nood aan aanzienlijke bedragen aan financiering om te 

kunnen starten, wat ervoor zorgt dat interne financiële middelen niet voldoende of niet gepast 

zijn (Oakey 1984; Westhead en Storey 1995; Berger en Udell 1998). Op externe 

schuldfinanciering kunnen ze meestal ook niet rekenen, aangezien ze weinig zekerheden 

hebben, weinig om als borg te stellen.  
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Als het nu eens duidelijk zou zijn welke determinanten van een venture capital fonds het 

succes ervan positief beïnvloeden, dan zouden de fondsen die deze kenmerken bezitten 

waarschijnlijk makkelijker financiering kunnen verkrijgen, aangezien het risico voor de 

geldschieters dan wat verkleind wordt. De fondsen die de nodige kenmerken niet bezitten, 

moeten daar dan verandering in brengen, als ze hun kansen op succes willen verhogen. 

Uiteraard kan succes nooit gegarandeerd worden, venture capital financiering is en blijft een 

risicovolle onderneming. 

 

2.2.Theorieën  
 

Er werd eerder al heel wat onderzoek gevoerd naar de determinanten die het succes van een 

venture capital fonds helpen bepalen. Maar de meeste daarvan gebruiken een indirecte 

maatstaf voor de prestatie van het fonds, de afhankelijke variabele. Een vaak gebruikte 

indirecte maatstaf  is de status van de portfoliobedrijven. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken 

of de portfoliobedrijven al dan niet een beursintroductie doormaakten en naar het aantal 

beursintroducties in een portfolio. Hierop is al heel wat kritiek gekomen. Dit onderzoek 

verschilt met vorige omdat een directe maatstaf gebruikt wordt voor de prestaties van de 

fondsen. 

 

In wat nu volgt, worden de determinanten besproken die in dit onderzoek betrokken zullen 

worden en die een mogelijke invloed uitoefenen op het succes van het fonds. Als 

belangrijkste determinant wordt de invloed van het menselijk kapitaal (human capital) in een 

fonds bestudeerd, meerbepaald de ervaring en opleiding van de investeringsmanagers. Ook 

wordt onderzocht of het aantal portfoliobedrijven per managers de resultaten beïnvloedt. De 

mate van specialisatie van het fonds wordt ook in acht genomen, alsook het percentage aan 

publiek kapitaal in het fonds. Als laatste wordt de geografische focus van het fonds in het 

onderzoek betrokken. 

 

Deze variabelen zijn niet willekeurig gekozen, allemaal kunnen ze worden gekaderd binnen 3 

belangrijke theorieën: de human capital theory, de self-efficacy theory en de agency theory. 

Elk van deze theorieën wordt hierna uitvoerig besproken en hun belang voor dit onderzoek en 

de venture capital industrie in zijn geheel, wordt snel duidelijk. De self-efficacy theory kan 

worden gesitueerd binnen de agency theory, wat het theoretisch kader eigenlijk beperkt tot 
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slechts 2 perspectieven: de human capital theory en de agency theory. Toch werd ervoor 

gekozen de self-efficacy theory afzonderlijk te behandelen, waarna kort duidelijk wordt 

gemaakt hoe die theorie kan worden geïntegreerd in de agency theory. 

 

2.2.1.Human Capital theory  

 

‘Human capital theory’ suggereert dat personen met een groter menselijk kapitaal betere 

resultaten bereiken in het uitvoeren van relevante taken (Dimov en Shepherd 2005). Groter 

menselijk kapitaal, zowel kwalitatief als kwantitatief, is geassocieerd met betere resultaten bij 

een bepaalde taak (Becker 1975).  

 

Het menselijk kapitaal van het top management van een venture capital fonds is dan ook de 

belangrijkste te bestuderen determinant in dit onderzoek. 

Voor de belegger bijvoorbeeld is het belangrijkste criterium voor het kiezen van een private 

equity-fonds de reputatie van het management. Het verschil in resultaten behaald door 

managers die tot het hoogste kwartiel (de 25% beste) behoren en die tot het laagste kwartiel 

(de 25% slechtste) behoren, is in de private equity-industrie aanzienlijk veel groter dan in de 

markt van genoteerde aandelen en de obligatiemarkt (EVCA Investor Relations Committee en 

Bance, A. 2005). 

 

Human capital of menselijk kapitaal van een persoon omvat diens opleiding, ervaring en bezit 

van specifieke en niet gemakkelijk over te nemen kennis. De eerste twee componenten van 

menselijk kapitaal zijn belangrijke demografische karakteristieken, terwijl de laatste een 

belangrijk concurrentievoordeel impliceert. Kennis leidt tot waardevolle, zeldzame, 

onvervangbare, niet te imiteren resources. 

 

De investeringsmanagers van venture capital fondsen spelen een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van een portfoliobedrijf. Venture capitalist bieden toegang tot de beste nationale 

investeringen en commerciële bankiers en kunnen ervoor zorgen dat informatie-asymmetrieën 

(zie verder) gedeeltelijk overwonnen worden. Ze blijven nog een lange tijd in de raad van 

bestuur zetelen, lang na de beursintroductie en kunnen toegang blijven verlenen tot kapitaal 

waar niet-venture-ondersteunde bedrijven gebrek aan hebben. (Brav en Gompers 1997). De 
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investeringsmanager van het venture capital fonds kan zelfs managementstructuren op punt 

zetten die het bedrijf helpen beter te presteren op lange termijn. 

 

In tegenstelling tot gewone investeerders zijn venture capitalists dus actief betrokken bij het 

management van hun portfoliobedrijven. Venture capitalists bieden hulp bij de strategische en 

operationele planning, bij de rekrutering van het management, marketing en het verkrijgen 

van bijkomend kapitaal (Bernile et al. 2006). Het spreekt vanzelf dat daar enig inzicht en 

ervaring voor vereist is van de investeringsmanagers. De vaardigheden van venture capital 

investeerders beïnvloeden hun mogelijkheid om passende high tech investeringen te 

identificeren en om er waarde aan toe te voegen (Lockett et al. 2002). Succesvolle private 

equity-managers moeten dus kunnen laten zien dat ze een aantal kernvaardigheden in huis 

hebben, zoals bijvoorbeeld de volgende (EVCA Investor Relations Committee en Bance, A. 

2005): 

• Focus op ondernemingsplan : het bestuderen van een bedrijfsplan en het mede creëren 

van de voorwaarden voor een efficiënte uitvoering ervan. 

• Selectie en specialisatie : de investeringsmanager moet in staat zijn de meest 

belovende investeringen uit de grote pak van aanvragen te halen, enkel die deals die 

meerwaarde kunnen opleveren. 

• Speelruimte om te onderhandelen : een private equity-fonds hoeft niet enkel en alleen 

op grond van de prijs te beslissen, de manager kan zijn rendement op verschillende 

manieren beïnvloeden. 

• Inside information : prognoses van het management mogen worden gebruikt bij het 

investeringsproces. 

• Sterk management : de private equity-manager is in hoge mate afhankelijk van het 

management van de onderneming voor de dagelijkse bedrijfsbeslissingen. 

• Focus op toegevoegde waarde : aandeelhouderschap en management worden op één 

lijn gebracht, de private-equity manager raakt daarbij betrokken bij de strategische 

richting en risicobeheersing van de onderneming. 

• Bestuur/controle : de private equity-manager kan, indien nodig, op strategisch of 

operationeel niveau, ingrijpen. 

 

Wanneer het over menselijk kapitaal in venture capital bedrijven gaat, wordt er nog een 

onderscheid gemaakt tussen specifiek en algemeen menselijk kapitaal. Specifiek menselijk 
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kapitaal is dan een top management met een opleiding en praktische ervaring in een bepaalde 

activiteit, eerder een toepassing gelimiteerd tot een specifieke activiteit of context, zoals  

consulting ervaring, een MBA, ervaring in investeringsmanagement, finance, enz. Algemeen 

menselijk kapitaal verwijst naar een algemene opleiding en praktische ervaring (Becker 1975). 

 

Wright en Robbie (1998) hebben al in vraag gesteld of de rol van een venture capital manager 

eerder de vorm van een waardebeschermer (het risico minimaliseren) moet aannemen of van 

een waardeverhoger (het potentieel om meerwaarde te creëren maximaliseren). Er wordt 

beweerd dat Europese venture capitalists eerder minder actief zijn en hun waardetoevoeging 

beperken tot het maken van overeenkomsten terwijl hun Amerikaanse collega’s beschouwd 

worden als toevoegers van waarde door actiever hun portfoliobedrijven te begeleiden.  

 

Dimov en Shepherd (2002-2003) vonden al dat venture capital ondernemingen een bepaalde 

kwaliteit moeten nastreven wat hun investeringsteams betreft om meer home runs en minder 

strike outs te bekomen in de portfoliobedrijven. Hierbij zijn home runs portfoliobedrijven die 

op de beurs geïntroduceerd worden en strike outs portfoliobedrijven die failliet gaan. Ook 

geldt dat ondernemers van portfoliobedrijven een venture capital fonds kiezen op basis van de 

kwaliteit van diens top management. Een beter top management is in staat betere 

voorspellingen en aanpassingen te doen in het bedrijf naargelang de veranderende omgeving 

en in staat beter de portfoliobedrijven te begeleiden en op te volgen wat resulteert in 

succesvollere ondernemingen. 

 

Zoals eerder vermeld, is hieromtrent al heel wat onderzoek gevoerd, maar de conclusies zijn 

toch nog onduidelijk en uiteenlopend. Dimov en Shepherd (2002-2003)  kwamen tot de 

algemene conclusie dat meer menselijk kapitaal in een VCF beter is (waarbij het aantal jaren 

educatie en ervaring van het top management als proxy wordt gebruikt voor het menselijk 

kapitaal), maar ze kwamen ook tot andere, ietwat verrassende conclusies wanneer de invloed 

van soorten specifiek en algemeen menselijk kapitaal apart werden bekeken. Zo besloten ze 

dat venture capital fondsen met top managers met meer industriële ervaring in consulting een 

lagere proportie aan home runs in hun portfoliobedrijven behalen, alsook diegenen met een 

MBA, een rechtenopleiding, industriële ervaring in rechten en in finance. Meer bepaald bleek 

dus dat meer specifiek menselijk kapitaal het aantal home runs negatief beïnvloedt. Wat het 

algemeen menselijk kapitaal betreft, kwamen ze tot de conclusie dat venture capital fondsen 
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met een investeringsteam met mensen met een humane of wetenschappelijke opleiding meer 

home runs behalen, terwijl (verrassend) diegenen met meer ondernemerservaring in het team 

net het aantal home runs negatief beïnvloeden.  

Omgekeerd, wanneer er wordt gekeken naar de strike outs, blijkt dat fondsen met top 

management teams met managers met een MBA, een opleiding in rechten en/of industriële 

ervaring in consulting beter in staat zijn strike outs te voorkomen. Terwijl diegenen met 

ervaring in rechten of finance daartoe niet in staat blijken. Een verklaring daarvoor kan zijn 

dat managers met die opleiding sneller zo’n faillissementsprocedure laten ingaan als ze zien 

dat het portfoliobedrijf niet aan de verwachtingen voldoet. Ook komen ze tot de conclusie dat 

de fondsen met investeringsmanagers met meer educatie in humane wetenschappen en 

algemene wetenschappen geen lagere proportie aan strike outs kunnen behalen in hun 

bedrijvenportfolio, terwijl deze met meer ondernemingservaring daar wel toe in staat blijken 

te zijn.  

Een gezamenlijke verklaring van home runs en strike outs is er dus niet, dit wil zeggen dat de 

‘human capital’-variabelen die home runs uitleggen verschillend zijn van deze die strike outs 

verklaren en omgekeerd. 

 
Anderen onderzochten de invloed op het algemeen resultaat in plaats van op het aantal 

faillissementen en beursintroducties van de portfoliobedrijven. Gottschalg et al. (2004) vond 

dat er meer ervaren, vaardige private equity ondernemingen overleven en dat deze ook een 

hoger rendement leveren. Rosenstein et al. (1993), Sapienza et al. (1996) en Manigart et al. 

(2002a) kwamen allen tot de bevinding dat ervaren venture capital ondernemingen in staat 

zijn meer waarde toe te voegen aan hun portfoliobedrijven dan de onervaren ondernemingen. 

Shepherd et al. (2003) concludeerden daarentegen dat ervaring niet altijd het 

beslissingsproces van venture capitalists verbetert. Diller en Kaserer (2005) toonden aan dat 

venture capital fondsrendementen positief gerelateerd zijn met venture capital management 

vaardigheden. Er werd wel al vaak bemerkt dat venture capitalists intuïtieve beslissers zijn en 

dat deze intuïtie zich ontwikkelt na het maken van een aantal venture investeringsbeslissingen 

(e.g. Zacharakis en Shepherd, 2001). De Clercq en Dimov (2003) daarentegen vonden dat de 

leeftijd van venture capital ondernemingen de prestaties negatief beïnvloedt en Gompers 

(1996) vond dat minder ervaren venture capital ondernemingen eerder geneigd zijn ‘zich 

groots op te stellen’ d.w.z. hun portfoliobedrijven zo snel mogelijk op de publieke markt 

brengen om reputatie te kunnen opbouwen in de investeringsgemeenschap. 
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De belangrijkste taken van een investeringsmanager zijn het selecteren van portfoliobedrijven, 

het financieren en het opvolgen ervan en het eventueel liquideren van een investering of - als 

alles goed gaat - het begeleiden ervan naar een beursintroductie. 

 

Het is interessant eerst even de invloed van human capital op de kwaliteit van de selectie van 

portfoliobedrijven te bespreken alsook daarna de invloed op het opvolgingsproces, aangezien 

daar veel onderzoek naar werd gedaan en de invloed toch verschilt naargelang de taak.  

 

Shepherd et al. (2002) onderzochten de invloed van specifieke ervaring in de venture capital 

industrie op de kwaliteit van (selectie)beslissingen. De resultaten tonen aan dat ervaring een 

positieve impact heeft op het maken van beslissingen, maar dit enkel tot op een bepaald punt, 

namelijk tot 14 jaar ervaring, wat aangeeft dat het selectiegedrag varieert met de ervaring van 

de investeerder. 

 

Er zijn minstens 2 theoretische verklaringen voor de invloed van het menselijk kapitaal van 

investeringsmanagers op hun selectiegedrag: de informatieverwerkingstheorie en de ‘self-

efficacy theory’. 

De informatieverwerkingstheorie (Galbraith 1973) stelt dat de structuur van gezamenlijke 

beslissingsvorming afhangt van de taakonzekerheid. De taakonzekerheid zal hoog zijn 

wanneer de beslissingscontext complex of nieuw is of wanneer de beslissingsmakers minder  

informatie bezitten die relevant in is de beslissingscontext (Sapienza et al. 1995). Dit 

suggereert dat hoe minder relevant menselijk kapitaal een investeringsmanager bezit, hoe 

groter zijn taakonzekerheid zal zijn en hoe minder hij in staat zal zijn om informatie te 

verwerken, wat een invloed heeft op diens beslissingsgedrag. 

Vanuit een self-efficacy perspectief (zie ook verder) ,wijzen Wood en Bandura (1989) erop 

dat mensen hun activiteiten uitvoeren en die sociale omgevingen kiezen waarvan ze denken 

dat ze die kunnen beheren, tot een goed einde kunnen brengen. Wanneer iemand meer 

ervaring heeft in het uitvoeren van een bepaalde taak, verhoogt dat diens self-efficacy in die 

taak. Het lijkt dus logisch,aangezien ervaring bijdraagt tot de ontwikkeling van een efficacy 

(of vernederlandst: krachtdadigheid of werkzaamheid), dat ervaring in het selecteren van 

investeringsvoorstellen de self-efficacy zal beïnvloeden en daarmee ook het selectieproces 

van de investeringsmanager. 
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Hoe meer menselijk kapitaal (relevante opleiding en ervaring) een investeerder bezit, hoe 

hoger diens self-efficacy zal zijn en hoe meer hij of zij informatie zal kunnen verwerken en 

hoe minder onzeker hij of zij zal zijn bij het selecteren (Knockaert 2005). 

 

Investeringsmanagers blijven natuurlijk mensen en ze kunnen zich dus laten misleiden bij de 

evaluatie van de portfoliobedrijven. Ze kunnen meerbepaald onderhevig zijn aan het ‘similar-

to-me’-effect (‘soortgelijk, gelijkend op mij’-effect) bij het selecteren van de investeringen. 

Volgens de ‘similar-to-me’ hypothese (Byrne 1971) schatten mensen andere mensen 

positiever in naarmate ze meer gelijkenissen met henzelf vertonen. Een motivering voor deze 

hypothese kan gevonden worden in drie verschillende theoretische achtergronden, namelijk 

de ‘leertheorie’, ‘zelf-categoriseringstheorie’ en ‘sociale identiteit’. Volgens de leertheorie, 

wordt gelijkenis gepercipieerd als belonend en niet-gelijkenis als een negatieve versterking 

(Lefkowitz 2000).  De ‘similar-to-me’ hypothese is dus een duidelijk voorbeeld van hoe 

menselijk kapitaal selectiegedrag kan beïnvloeden. Investeringsmanagers die specifiek 

menselijk kapitaal bezitten in een bepaald domein, zullen dus geneigd zijn eerder 

portfoliobedrijven te selecteren die eenzelfde achtergrond hebben. De zelf-

categoriseringstheorie impliceert dat iemands zelfbeeld gebaseerd is op de sociale categorie 

waarin hij of zij zich plaatst en dat elke persoon een positieve persoonlijke identiteit nastreeft 

(Jackson et al. 1991). Volgens de sociale identiteitstheorie (Tajfel 1982), streven mensen 

ernaar te behoren tot een groep omdat dit leidt tot het positieve gevoel van sociale identiteit. 

Zich vereenzelvigen met een bepaalde groep zorgt ervoor dat er binnen-de-groep/buiten-de-

groep vergelijkingen kunnen worden gemaakt die vertekend zijn tegenover de eigen groep. De 

impact van de ‘similar-to-me’ hypothese is aangetoond in verschillende 

managementdomeinen, zoals koper-verkoper relaties (Lichtenthal en Tellefsen 2001) en 

sollicitatiegesprekken (Anderson en Shackleton 1990). Vanaelst et al. (2006) vonden ook 

gelijkenissen tussen nieuwe teamgenoten en de oprichters van spin-outs.  

 

Wanneer we de invloed van human capital op het opvolgingsproces bekijken, is een ‘agency 

theory’ (of vertegenwoordigingstheorie) -perspectief (zie verder) gepast om de betrokkenheid 

van venture capital ondernemingen tot hun portfoliobedrijf te onderzoeken. (Bruton et al. 

1998). De agency theorie, toegepast op ondernemingen met gesplitste eigendom en controle, 

erkent dat er een nood is zelfdienend gedrag van managers te controleren door het bestaan van 

onvolledige contracten (Hart 1995). 
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Voor de ondernemers van de portfoliobedrijven, die dicht betrokken zijn bij hun onderneming 

is het waarschijnlijker dat ze er meer en betere informatie over bezitten dan de venture 

capitalists. Deze informatie-asymmetrie leidt tot vertegenwoordigingsconflicten (Gompers 

1995). Dit soort conflicten steekt vooral de kop op bij hoogtechnologische investeringen 

omdat investeerders meestal niet in staat zijn de technologie ten gronde te evalueren en 

moeilijkheden hebben bij het beoordelen van de commerciële mogelijkheden van strategische 

beslissingen.  

 

Er worden twee grote problemen veroorzaakt door informatie-asymmetrieën, namelijk 

‘omgekeerde selectie’ problemen (Engels: adverse selection) en ‘moral hazard’ problemen 

(Amit et al. 1998). Venture capitalists proberen de risico’s van informatie-asymmetrieën 

onder andere te verkleinen door hun investeringen in etappes te doen (Sahlman 1990) of door 

samen te investeren met andere financiële partijen (Lerner 1994). 

Adverse selection kan in de context van venture capital financiering best worden verduidelijkt 

aan de hand van volgende feit: een bedrijf die hoge risico’s loopt en zo goed als niks heeft om 

borg te stellen, zal geen banklening krijgen en dus zal het dat soort van bedrijven zijn die 

vraagt naar een investering van een venture capital fonds. De goede, gevestigde bedrijven 

zullen in normale omstandigheden wel een banklening krijgen en dus zijn het niet deze 

bedrijven die aan de deur van een venture capital fonds kloppen. De omgekeerde selectie is 

hier duidelijk. Enkel die bedrijven met een hoog risico en dus met de laagste waarde zullen 

om een private equity investering vragen. Een venture capital fonds wordt hierdoor dus 

meteen geconfronteerd met portfoliobedrijven met hoge risico’s en lage waarden. Voor ze een 

investering doen, onderzoeken investeringsmanagers van venture capital fondsen dus 

nauwkeurig de achtergrond van de oprichters en hun business concepten (Fried en Hisrich 

1994). Omgekeerde selectie of ‘verborgen informatie’ schuilt ook in het feit dat de 

ondernemer beter geïnformeerd is over de nieuwe productontwikkeling dan de potentiële 

geldschieter en een drijfveer kan hebben om de informatie verkeerd te presenteren aan de 

venture capitalist. De ondernemer kan bijvoorbeeld het potentieel van een bepaald product 

overdreven positief voorstellen wat ervoor zorgt dat het moeilijk is voor de investeerder om 

een onderscheid te maken tussen projecten van goede en slechte kwaliteit (Knockaert 2005). 

 Moral hazard is dan weer het fenomeen waarbij minder voorzichtig met financiering zal 

worden omgegaan wanneer het verkregen werd van buitenstaande investeerders. Er moet 

rekening worden gehouden met het risico dat een oprichter van een portfoliobedrijf van een 

venture capital fonds het verkregen geld zal beschouwen als dat van een ander en er dus 
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minder zorgvuldig mee zal omspringen. In deze situatie zal het fonds niet in staat zijn 

relevante ondernemingen van de managers op te volgen. Die managers kunnen ageren uit 

eigenbelang en daardoor hoge kosten voor de investeerders teweegbrengen. Ook werd al 

aangetoond dat ondernemende CEO’s een drijfveer zullen hebben om resultaten met 

betrekking tot de bedrijfsprestaties te verduisteren of uit te stellen wanneer de zaken slecht 

gaan, omdat de meeste investeringsovereenkomsten voorzieningen bevatten voor de afzetting 

van de CEO door de raar van bestuur wanneer de gewenste resultaten niet worden gehaald 

(Gladstone 1988 en Sapienza en Korsgaard 1996) 

 

Er zijn 2 manieren voor de investeerders om vertegenwoordigingsrisico’s te verminderen. Ten 

eerste kunnen venture capital ondernemingen bekwaamheid ontwikkelen in het selecteren van 

ondernemingsprojecten, wat de kans op ‘adverse selection’ en moral hazard problemen 

vermindert.  

Ten tweede kunnen venture capitalists zich engageren in het extensief controleren en 

opvolgen van de gemaakte investeringen, om op die manier de potentiële 

vertegenwoordigingskosten te minimaliseren. Opvolging van de portfoliobedrijven is dus een 

belangrijke taak van de investeringsmanagers indien ze zoveel mogelijk op de hoogte willen 

blijven van het reilen en zeilen van de onderneming en dus informatie-asymmetrieën wensen 

te vermijden. Ten einde dit zo goed mogelijk te doen, krijgen venture capital investeerders 

meestal een plaatsje in de raad van de bestuur.  

 

Volgens Repullo en Suarez (1990) is de hoofdreden voor venture capitalists om betrokken te 

zijn in de waardetoevoegende activiteiten toch niet het vermijden van 

vertegenwoordigingskosten, maar wel het verhogen van de resultaten. Volgens Cable en 

Shane (1997) is een bepaalde mate van wederzijdse samenwerking tussen de ondernemers en 

de venture capitalists een noodzakelijke (doch niet voldoende) voorwaarde voor succesvolle 

resultaten van venture capital ondersteunde ondernemingen.  

 

Los van de invloed op het selectie- en opvolgingsproces, brengt veel ervaring nog meer 

voordelen met zich mee in de venture capital industrie.  

Investeringen door de meest ervaren venture capital ondernemingen, diegenen met de meeste 

ervaring in de industrie, zijn het meest responsief op signalen van de publieke markt van 

investeringsmogelijkheden (Gompers et al. 2005).  



 15

Industriespecifieke ervaring blijkt uit onderzoek belangrijker te zijn dan algemene ervaring. 

Een kritiek onderdeel van investeren in venture capital is het netwerk van industriecontacten 

om goede investeringsmogelijkheden te kunnen identificeren en de know-how om deze 

investeringen te beheren en er waarde aan toe te voegen. Die contacten en know-how zijn te 

danken aan langdurige ervaring in het maken van overeenkomsten in een industrie (Gompers 

et al. 2005).  

Gompers et al. onderzochten ook hoe het komt dat minder ervaren venture capitalists minder 

lijken te investeren in een sector wanneer de investeringsmogelijkheden aantrekkelijker 

blijken. Dit zou kunnen te wijten zijn aan een ‘crowding out effect’: de minder ervaren 

venture capitalists kunnen evenveel interesse hebben om te investeren in die bepaalde sector, 

maar maken geen kans op een “zitje aan de tafel” in de te vervolledigen transacties. Op korte 

termijn kan er een intense competitie zijn voor transacties. De conjunctuurgevoeligheid die 

wordt vastgesteld in de venture capital industrie blijkt vooral gedreven te zijn door de 

succesvollere venture ondernemingen, diegenen met de meeste ervaring. 

 

Krohmer (2007) bestudeerde het liquidatiedilemma: verder financieren versus stopzetten van 

een verlieslatende investering en daarmee een omkeeroptie opgeven. Hij constateerde dat  

minder ervaring analoog is aan minder vaardigheden in het identificeren en behandelen van 

verlieslatende projecten. Jonge en onervaren fondsmanagers houden verlieslatende 

investeringen langer in portefeuille, investeren een groter deel van het kapitaal van het fonds 

in deze verliezers en verlenen relatief meer financieringsrondes aan deze deals voor het uit het 

portfolio wordt gehaald dan meer ervaren fondsen. Deze opvolgingsbeslissing is de op één na 

belangrijkste beslissing die een investeringsmanager moet maken, na de initiële 

investeringsbeslissing. Een andere verklaring voor het te lang in portefeuille houden van 

verlieslatende projecten is het tekort aan wilskracht van minder ervaren investeerders te 

wijten aan vrees voor hun reputatie (Boot 1992). Investeringsmanagers die geven om hun 

reputatie proberen goede resultaten voor te leggen aan hun investeerders en steken verliezers 

langer weg dan ze zouden mogen. Wanneer de managers dus een nieuw fonds willen ophalen, 

stellen ze de terminatie van hun verlieslatende deals uit. Dit wordt ook ‘window dressing’ 

genoemd. Ze laten blijken dat hun resultaten beter zijn dan ze in werkelijkheid zijn door 

stopzetting en rapportering van verliezers uit te stellen, op die manier verhogen ze hun kansen 

om kapitaal op te halen van de potentiële nieuwe investeerder(s). Ook Söderblom (2006) vond 

dat de bekwaamheid van een investeringsmanager om een niet-presterende investering te 

verlaten een positieve impact heeft op de prestatie van een venture capital fonds.  
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Na dit alles in overweging te hebben genomen, kunnen hier enkele hypotheses naar voren 

worden geschoven betreffende het menselijk kapitaal van het investeringsteam van een 

venture capital fonds.  

 

Dimov en Shepherd (2002-2003) volgend, worden de eerste 2 hypothesen voorgesteld: 

 

Hypothese 1a: ‘Venture capital fondsen met in hun top management een grotere proportie 

aan specifiek menselijk kapitaal zullen minder goede resultaten kunnen voorleggen.’  

 

Specifiek menselijk kapitaal wordt hierbij gezien als investeringsmanagers die een 

economische opleiding genoten hebben en/of een MBA of een diploma in rechten behaald 

hebben. Ook managers met industriële ervaring in consulting en in finance vallen onder dit 

begrip.  Aangezien voor dit onderzoek enkel gegevens werden verzameld van fondsen die 

investeren in hoogtechnologische bedrijven in vroege fase, kan een technische opleiding hier 

ook worden gezien als een contributie tot specifiek menselijk kapitaal.  

 

Onder algemeen menselijk kapitaal wordt het volgende verstaan: investeringsmanagers met 

een humane opleiding, ervaring in wetenschappen en dus ook in onderzoek en op academisch 

gebied, alsook ervaring met ondernemen en als manager in industrie. Volgende hypothese 

wordt daarbij naar voren geschoven: 

 

En hypothese 1b: ‘Venture capital fondsen met in hun top management een grotere proportie 

aan algemeen menselijk kapitaal zullen beter presteren.’  

 

De eerder algemene hypothese 1c over de ervaring binnen een venture capital fonds luidt: 

‘Hoe meer ervaring de investeringsmanagers van een venture capital fonds hebben in de 

venture capital industrie, hoe beter het resultaat van het fonds’.  

 

Een hypothese betreffende de opleiding van de investeringsmanagers: hypothese 1d: ‘Hoe 

hoger het opleidingsniveau (en daarmee gepaard gaande het aantal jaren opleiding) van het 

team, hoe beter de prestaties van het venture capital fonds’. 
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Tenslotte wordt hier nog een laatste interessant kenmerk van het menselijk kapitaal van het 

investeringsteam besproken, namelijk de mate van heterogeniteit ervan. Er werd daaromtrent 

al wat onderzoek gedaan, maar dan niet specifiek toegepast op venture capital teams. Het lijkt 

interessant dit hier wel eens te doen.  

Onderzoekers blijken er een verdeelde mening op na te houden wat de potentiële voordelen 

van heterogeniteit binnen een top team betreft (Knockaert et al. 2010). Groepsamenstelling 

werd onder andere door Pelled et al. (1999) gelinkt aan prestaties bij het uitvoeren van taken 

die het vergaren van plannen of creatieve ideeën, het oplossen van problemen of het maken 

van beslissingen inhouden. De impact van diversiteit op dat soort taken werd bestudeerd in 

studies van top management teams maar ook van werkgroepen op lagere niveaus. De 

conclusies zijn divers. Sommige studies vonden dat diversiteit een goed effect heeft op het de 

afloop van die cognitieve taken. Anderen concludeerden het tegenovergestelde. De eersten 

beweren dus dat teams met leden met verschillende functionele achtergronden en 

werkervaring, opleiding en kennis waarschijnlijk diverse perspectieven en expertise ter hun 

beschikking hebben, wat dan kan leiden tot verbeterde beslissingsvorming (Cox en Blake 

1991, Bantel en Jackson 1989, Pelled et al. 1999). Teams die heterogeen zijn opgebouwd, 

worden ook gezien als voordelig voor strategische verandering (Lant et al. 1992, Wiersema en 

Bantel 1992), een grotere strategische consensus (Knight et al. 1999) en verhoogde 

performantie (Bunderson en Sutcliffe 2002). Ook Zimmerman (2008) vond al dat 

heterogeniteit in het top management team -wat betreft functionele ervaring en opleiding- 

geassocieerd is met betere prestaties van een bedrijf, meer specifiek met het ophalen van meer 

kapitaal bij een beursintroductie. Anderen daarentegen hebben beweerd dat heterogeniteit kan 

leiden tot minder raakvlakken tussen leden van een team, wat ervoor zorgt dat disfunctionele 

conflicten gestimuleerd worden (Amason 1996, Kamm en Nurick 1993, Miller et al. 1998). 

Een zekere graad van homogeniteit kan de relatie tussen groepsleden dus versterken. 

(Bunderson en Sutcliffe 2002) vonden dan weer dat verschillende vormen van functionele 

diversiteit verschillende implicaties kunnen hebben voor het proces en prestaties van het team  

 

De volgende 2 hypothesen worden hier getoetst:  

 

Hypothese 1e : ‘Hoe meer heterogeen de ervaring van het management team is van een fonds, 

hoe beter de resultaten van het fonds.’ 
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Hypothese 1f: ‘Hoe meer heterogeen de opleiding van het management team van een fonds is, 

hoe beter de resultaten van het fonds.’ 

 

2.2.2.Self-efficacy theory  

 

Het is, zoals eerder vermeld, interessant om ook de self-efficacy theory bij dit onderzoek aan 

te halen. Hier wordt self-efficacy in verband gebracht met het aantal portfoliobedrijven per 

investeringsmanager. Wanneer een investeringsmanager minder bedrijven in zijn persoonlijk 

portfolio heeft, vergroot diens betrokkenheid bij dat bepaalde bedrijf sterk, hij of zij zal zich 

zekerder voelen bij de beslissingen die moeten worden gemaakt met betrekking tot één van de 

portfoliobedrijven. Meer ervaring in het werken met een bepaald bedrijf vergroot het 

zelfvertrouwen bij het uitvoeren van de taken van de investeringsmanager. Wanneer er meer 

zelfvertrouwen is en ze dus denken dat ze kunnen slagen, zullen ze wel degelijk ook sneller 

slagen.  

 

Investeren in meerdere ondernemingen in tegenstelling tot in één enkel project, staat de 

venture capitalist toe zijn of haar fonds ten volle te benutten, terwijl het risico van de 

investering wordt verminderd. Maar, omdat venture capitalists tijd en moeite investeren in het 

adviseren en opvolgen van hun portfoliobedrijven, vermindert de kwaliteit en kwantiteit van 

het advies dat venture capitalists kunnen geven aan elk bedrijf wanneer het aantal 

portfoliobedrijven toeneemt (Bernile et al. 2006). 

 

Er moet een trade-off worden gemaakt tussen het aantal ondernemingen dat wordt 

geadviseerd en de inspanning per advies gealloceerd aan elke onderneming. Verminderde 

opbrengsten op advies per onderneming zorgen ervoor dat het beter is om het aantal 

portfoliobedrijven op te drijven dan zich te concentreren op één enkel project. Maar de kost 

van de adviesverlening stijgt progressief wanneer het portfolio meer ondernemingen bevat. 

Advies mag ook niet te dun verspreid worden, want dan worden de overlevingskansen kleiner. 

Het risico stijgt dan, er moet ook meer winst worden gedeeld en dat maakt dus een te groot 

aantal weer onaantrekkelijk voor een venture capital fonds (Kanniainen en Keuschnigg 2000). 
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De self-efficacy theory kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld te verklaren hoe het 

menselijk kapitaal van investeringsmanagers hun gedrag bij het opvolgen van de 

portfoliobedrijven kan beïnvloeden (Knockaert 2005). 

 

Self-efficacy theory suggereert dat mensen die denken dat ze goed kunnen presteren bij het 

uitvoeren van een taak, beter presteren dan diegenen die denken dat ze er niet in zullen slagen 

(Gist en Mitchell 1992). Dus, mensen voeren activiteiten uit en kiezen sociale omgevingen 

waarvan ze zichzelf in de mogelijkheid achten het te kunnen beheren (Wood en Bandura 

1989). Meer ervaring in het uitvoeren van een bepaalde taak doet de self-efficacy stijgen bij 

die taak (Knockaert 2005). In dit onderzoek zien we self-efficacy vooral als volgt: een 

investeringsmanager die zich focust op een kleiner aantal industrieën zal meer ervaring 

hebben in die industrieën dan een investeringsmanager die een meer gediversifieerd portfolio 

beheert.  Dit is zo omdat ervaring vaak relevanter is voor het individu wanneer het nodig is in 

gelijkaardige omstandigheden (Wood en Bandura 1989). Daarbij komt ook nog eens dat 

specialisatie op het niveau van investeringsmanagement kan leiden tot informatie- en 

netwerkvoordelen door de ontwikkeling van sociaal kapitaal. 

 

Zoals eerder vermeld, wordt in dit onderzoek het aantal portfoliobedrijven per 

investeringsmanager gebruikt om indirect self-efficacy te kwantificeren. Volgens Lossen 

(2006) en Aigner et al. (2008) heeft een groter aantal portfoliobedrijven een positief effect op 

het rendement van een private equity fonds. Volgens Aigner et al (2008) is het zo dat als het 

fonds een vast toegekend bedrag aan kapitaal heeft om te investeren en als het fondstype 

vooraf bepaald is (dwz dat het vast staat of het een venture capital of een buyout fonds is met 

venture capital investeringen in kleine, jonge ondernemingen die een lagere investering eisen 

dan buyouts van grote, gevestigde ondernemingen), dan zal een stijging van het aantal 

portfoliobedrijven een goedkopere aankoopprijs impliceren. Die lagere prijs zal dan een 

positief effect hebben op het rendement van een private equity fonds. Een andere verklaring 

ligt in het feit dat hoe meer deals een partner van een fonds onderhandelt, hoe meer kans die 

persoon heeft om, ceteris paribus, een deel met een zeer hoog exit rendement binnen te halen 

(Aigner et al. 2008). Dit hoge rendement op zich trekt het rendement van het volledige fonds 

omhoog. Hierbij is enige voorzichtigheid geboden, want om een hoger rendement uit een 

hoger aantal deals te halen, is het uiteraard nodig dat het fonds en zijn managers over de juiste 

vaardigheden en kennis beschikken.  
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In dit onderzoek gaan we ervan uit dat de self-efficacy theory van kracht is en managers dus 

beter zullen presteren naarmate ze minder portfoliobedrijven onder hun hoede hebben en dus 

zekerder kunnen zijn van hun stuk, zoals eerder vermeld, daarom wordt volgende hypothese 

hier voorgesteld: 

 

Hypothese 2: ‘hoe kleiner het aantal portfoliobedrijven per investeringsmanager, hoe beter 

het resultaat van het VC fonds’. 

 

In wat volgt, wordt de agency theory uitvoerig besproken. Dit is een erg belangrijke theorie, 

waarbinnen veel kan worden verklaard. Ook de self-efficacy theory kan binnen de agency 

theory worden gesitueerd. De informatie-asymmetrie wordt kleiner wanneer de 

investeringsmanager minder bedrijven in zijn persoonlijk portfolio heeft, aangezien de 

controle en bijstand per portfoliobedrijf dan kan worden verhoogd.  

 

2.2.3.Agency theory  

 

Zoals eerder vermeld, erkent de agency theory (of vernederlandst: ‘de 

vertegenwoordigingstheorie’ ), wanneer toegepast op ondernemingen met gesplitste eigendom 

en controle, dat er een nood is zelfdienend gedrag van managers te controleren door het 

bestaan van onvolledige contracten (Hart 1995). 

Het risico op problemen veroorzaakt door adverse selection en/ of moral hazard (cfr supra), 

op hun beurt veroorzaakt door informatie-asymmetrieën moet zoveel mogelijk worden 

geminimaliseerd. Het is zo dat de ondernemers van de portfoliobedrijven naar alle 

waarschijnlijkheid over meer en betere informatie beschikken over hun onderneming dan de 

investeringsmanagers van de venture capital fondsen. Er is dus duidelijk sprake van 

informatie-asymmetrie of “verborgen informatie” en dat leidt tot 

vertegenwoordigingsconflicten (Gompers 1995). In dit onderzoek worden de venture capital 

fondsen bestudeerd die investeren in hoogtechnologische ondernemingen. In dit geval is er 

nog meer sprake van problemen rond informatie-asymmetrie aangezien investeerders meestal 

niet in staat zijn de nieuwe technologieën volledig te doorgronden en te evalueren en dus ook 

moeilijkheden ondervinden bij het beoordelen van de commerciële mogelijkheden ervan bij 

het nemen van strategische beslissingen. 

 



 21

Wanneer we het over de selectie van de investeringen van een venture capital fonds hebben, 

stelt de agency theory dat er grote onzekerheid is over de aangebrachte voorstellen. Dus 

zullen venture capitalists proberen om het risico, die gepaard gaat met die grote onzekerheid, 

te verminderen.  

 

De investeringsmanagers kunnen dat doen door zelf goed thuis te zijn in de materie, zich er 

met andere woorden in te specialiseren. Investeringsmanagers die ervaring hebben in of een 

opleiding hebben genoten binnen het vakgebied waarin de portfoliobedrijven zich situeren, 

hebben een groot voordeel ten opzichte van de investeringsmanagers die dat niet hebben. Ze 

zullen beter in staat zijn die projecten te selecteren die een grotere kans maken op een 

succesvolle afloop.  

Specialisatie spaart ook enorm veel tijd uit. En ‘time is money’. De investeringsmanager moet 

geen tijd spenderen aan het zich verdiepen in een bepaald domein en / of een bepaalde 

technologie wanneer hij of zij er al in thuis is. Ondernemingen met technologieën die geen 

schijn van kans maken, worden sneller herkend en dus niet geselecteerd. Ook kan al de 

ervaring die een investeringsmanager opdoet bij het opvolgen van een onderneming ook later 

door hem of haar worden gebruikt bij het selecteren en opvolgen van andere projecten binnen 

datzelfde domein. De kosten rond een technologie kunnen waarschijnlijk ook beter en sneller 

worden ingeschat wanneer het vakgebied bekend terrein is voor de venture capitalist. 

Specialisatie van het fonds verkleint dus de informatie-asymmetrieën. Voordelen genoeg, er 

wordt dus verwacht dat een hoge mate van specialisatie van het fonds een positieve invloed 

zal hebben op de resultaten van het fonds, aangezien de agency costs sterk verlaagd zullen 

zijn. Denk maar aan de veel controlekosten die veel lager zullen liggen, aangezien de 

investeringsmanager betere inschattingen kan maken en zekerder is van zichzelf en de 

onderneming onder diens hoede. En denk ook aan de lagere contractkosten, aangezien het 

vertrouwen in het portfoliobedrijf en de ondernemers ervan hoger zal liggen, eens dat bedrijf 

geselecteerd werd door de investeringsmanager.  

 

Hypothese 3 hierbij klinkt als volgt: ‘hoe hoger de mate van specialisatie van het fonds, hoe 

beter de resultaten.’ 

 

De informatie-asymmetrie brengt risico’s met zich mee voor de investeringsmanager. Die 

risico’s kan hij of zij proberen te minimaliseren door veel tijd en moeite te steken in het 

doorgronden van het portfoliobedrijf voor de selectie, de controle ervan nadat het geselecteerd 
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werd, enzovoort. De risico’s kunnen ook verkleind worden door publiek kapitaal aan te 

trekken. Op die manier kan het fonds het onderliggende risico delen met de overheid. Publiek 

kapitaal wordt eerder geïnvesteerd met het oogmerk de equity gap te verkleinen dan met de 

bedoeling een hoog rendement te behalen. De overheid kan ook investeren in een venture 

capital fonds om de werkgelegenheid te verhogen of omdat een nieuwe technologie veel 

voordelen voor de maatschappij met zich mee kan brengen. Aangezien de overheid niet als 

hoofddoel heeft financiële opbrengsten te verwerven, ligt de druk op het venture capital fonds 

minder hoog. Er wordt verwacht dat de opbrengsten voor het fonds minder hoog zullen zijn 

naarmate het aandeel aan publiek kapitaal groter is, aangezien andere doelen dan het doel een 

zo hoog mogelijke opbrengst te verwerven, zullen primeren. 

 

Hypothese 4 die hierbij hoort, luidt: ‘hoe hoger het aandeel aan publiek kapitaal in het fonds, 

hoe lager  het resultaat.’ 

 

Toegepast op de geografische focus van een fonds, zou de agency theory impliceren dat 

opvolging moeilijker wordt naarmate de zetels van de portfoliobedrijven zich verder van de 

vestiging van het fonds bevinden. Dus hoe meer lokaal men tewerk gaat, hoe makkelijker de 

opvolging bijvoorbeeld zou zijn en hoe kleiner dus de informatie-asymmetrieën. Ook zou de 

investeerder goed op de hoogte zijn van de economische activiteit in zijn eigen regio en 

vertrouwd zijn met de wetten, regels, cultuur enz. Dit maakt dat de venture capitalist minder 

tijd zou moeten investeren in het vergaren van een deel van de nodige kennis. Wanneer de 

vestiging van het portfoliobedrijf zich dicht bij deze van het fonds bevindt, is het 

vanzelfsprekend ook makkelijker voor één van de venture capitalists om telkens ter plaatse te 

gaan in het bedrijf in geval van nood of om een bestuursvergadering bij te wonen. Ter plaatse 

gaan biedt nog steeds meer voordelen dan van op een afstand toezicht houden. Dit probleem 

zou kunnen voorkomen worden indien een investeringsmanager van het fonds op verplaatsing 

zou functioneren, dicht bij de plek waar het op te volgen portfoliobedrijf zich bevindt.  

 

Hypothese 5: ‘hoe meer verspreid de geografische focus, hoe slechter het resultaat van het 

fonds’. 

 

Eerder onderzoek spreekt dit in sommige gevallen tegen. Er werd ook al onderzoek gevoerd 

naar de invloed van de mate van specialisatie en het aandeel aan publiek kapitaal op de 
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resultaten van een venture capital fonds. Zij het dan wel met een indirecte maatstaf voor de 

prestaties. In de volgende paragraaf worden de eerdere bevindingen beschreven. 

 

2.3. Kenmerken van het venture capital fonds  
 

2.3.1. Mate van specialisatie van het fonds  

 

Volgens Söderblom (2006) wees al heel wat onderzoek uit dat specialisatie een positief effect 

blijkt te hebben op het rendement van een venture capital onderneming. Door zich te 

specialiseren in een bepaalde investeringsfase (bijvoorbeeld telkens in bedrijven in een vroege 

fase) ,een bepaalde industriesector en/of een bepaald land, bouwen venture capital bedrijven 

meer expertise op in dat bepaalde gebied en daarbij behalen ze dus een concurrentievoordeel 

(Gupta en Sapienza 1992; Manigart 1994; De Clercq en Dimov 2003 ). Naarmate venture 

capital ondernemingen zich meer gaan specialiseren in een bepaald domein, krijgen ze ook 

meer controle over de portfoliobedrijven, want ze zijn dan sneller in staat gevallen van 

incompetentie van het management te doorzien of te zien waar er cruciale informatie 

ontbreekt over de prestaties van een portfoliobedrijven (Gupta en Sapienza 1992). Een andere 

belangrijke reden waarom het goed is voor een venture capital onderneming om zich te 

specialiseren in een bepaald domein, is de verhoogde kans dat opeenvolgende investeringen 

tot leercurve-effecten gaan leiden door de aanwending van superieure kennis (Gupta en 

Sapienza 1992; De Clercq et al. 2001). Venture capital ondernemingen zullen ook in staat zijn 

efficiënter te handelen met leveranciers van bepaalde soorten van portfoliobedrijven, zoals 

investeringsbanken, advocatenkantoren, accountants, enz. (De Clercq en Dimov 2003). 

Knockaert (2005) concludeerde dat investeerders die sterk gediversifieerde portfolio’s 

beheren en in sterk diversifiërende fondsen werken, minder betrokken zijn bij 

waardeverhogende activiteiten. Lossen (2006) stelt dat private equity bedrijven die 

gespecialiseerd zijn in een specifieke financiële fase, in staat zouden moeten superieure 

beslissingen te maken. Deze private equity bedrijven zouden volgens Lossen meer 

toegevoegde waarde kunnen bieden aan hun portfoliobedrijven. Door het aanbieden van 

specifieke diensten kunnen de rendement van de bedrijven stijgen en zouden de fondsen 

moeten in staat zijn te verhinderen dat ze portfoliobedrijven verlezen (Gupta en Sapienza, 

1992). Lossen (2006) noemt dit de specialiteitshypothese. De kost van investeren in 

verschillende fasen zou volgens diezelfde auteur erg hoog zijn. Enkele verklaringen hiervoor 
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zijn ten eerste dat in hoe meer verschillende financiële fases een private equity bedrijf 

investeert, hoe groter de fractie zal zijn van portfoliobedrijven van lage kwaliteit. Ten tweede 

zullen private equity fondsen meer begeleiding door het management kunnen aanbieden aan 

hun portfoliobedrijven wanneer ze investeren in minder verschillende financiële fases. In 

tegenstelling tot Lossen , beweren Aigner et al. (2008) dat diversificatie over verschillende 

fases een positief effect heeft op het rendement van een private equity fonds. In dat onderzoek 

zal de kost van diversificatie lager geweest zijn dan het voordeel dat kan worden behaald bij 

het investeren in verschillende fases. Alweer zijn niet alle auteurs het eensgezind. Hier zullen 

de resultaten veel afhangen van het al dan niet in staat zijn van het fonds om de kosten van 

diversificatie te drukken of zoveel mogelijk profijt te halen uit specialisatie. Het zal 

waarschijnlijk eerder een kwestie zijn van de juiste afweging te maken.  

 

2.3.2. Geografische focus  

 

Volgens Söderblom (2006) mag de geografische focus niet te beperkt zijn. Onderzoek van 

Manigart et al (1994) sluit zich hierbij aan door te concluderen dat Europese venture capital 

bedrijven met een locale investeringsfocus een lager rendement hebben dan bedrijven met een 

globale focus. Dit lijkt logisch, aangezien geografische spreiding van de investeringen 

spreiding van de risico’s impliceert. Nochtans kan men ook stellen dat hoe breder de focus is, 

hoe minder gespecialiseerd de fondsen en hun investeringsmanagers tewerk kunnen gaan. Als 

de self-efficacy theory hierbij dan wordt aangehaald, zou men eerder concluderen dat een 

brede geografische focus de fondsresultaten negatief zal beïnvloeden. Het is namelijk zo dat 

de venture capital industrie verschilt van land tot land. Er zijn bijvoorbeeld al verschillen in 

de wijze waarop geld wordt opgehaald in verschillende landen. In het Verenigd Koninkrijk, 

Finland, Denemarken en Zweden zijn de pensioenfondsen de grootste investeerders geweest. 

De meeste Europese landen hebben echter een gebrek aan grote institutionele 

pensioenfondsen (Martin et al 2002) en dus zijn de venture capital fondsen er eerder 

afhankelijk van banken voor de financiering. Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland, Italië, 

Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en Spanje, waar de banken voor meer dan een derde van de 

nieuwe fondsen instaan. In het algemeen zijn bedrijven niet de grootste bronnen van 

financiering, wat wel meer en meer het geval wordt in de Verenigde Staten (Knockaert 2005). 

De verschillen tussen continenten zijn nog groter dan die tussen landen binnen eenzelfde 

continent met als mooiste voorbeeld de vergelijking tussen de Verenigde Staten en Europa. 
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Uit de dataset blijkt dat de focus van de verschillende fondsen erg verspreid is, van erg 

regionaal tot wereldwijd. De vraag is nu welke fondsen op basis van hun focus betere 

resultaten behalen.  

 

2.3.3. % publiek kapitaal in fonds  

 

Er blijken veel verschillen te bestaan tussen de Europese venture capital fondsen wat de 

financieringsbronnen betreft. De meeste Europese fondsen worden gefinancierd door banken, 

pensioenfondsen en fondsen van fondsen, zoals wordt getoond in figuur 2. Banken 

investeerden 22% van een totaal bedrag van 26 miljard euro aan private equity opgehaald in 

2003, pensioenfondsen 19% en fondsen van fondsen 16%. Overheidsagentschappen 

investeerden 7% van het totale bedrag die werd opgehaald in Europa.  

 

 

 
Figuur 2 : Financieringsbronnen van de fondsen 
(Bron: EVCA 2004) 

 

 

Er is empirisch bewijs dat de bronnen van venture capital fondsen invloed hebben op de 

manier waarop de fondsen worden geïnvesteerd (Mayer, Schoors en Yafeh 2004), op de 

winsten van de venture capital ondernemingen (Lerner, Schoar en Wong 2004) en op de 

prestaties van venture capital fondsen (Jones en Rhodes-Kropf 2004). 

Knockaert et al. (2009) vonden dat venture capital fondsen die publiek kapitaal ontvangen 

hebben, positiever staan ten opzichte van investeringen in academische spin-outs. Deze 
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vormen een bepaald onderdeel van hoogtechnologische ondernemingen in de opstartfase en ze 

worden gedefinieerd als nieuwe ondernemingen die opgericht worden door werknemers van 

de universiteit rond een technologische innovatie die werd ontwikkeld binnen die universiteit 

(Wright et al. 2006). Het is voor dit soort ondernemingen erg moeilijk om aan financiering te 

raken. Zoals eerder vermeld, wordt naar het tekort aan financiering voor dit soort van 

ondernemingen gerefereerd als de ‘equity gap’ (Murray 1999). Dit tekort wordt door de 

overheid als een marktimperfectie aanzien, wat overheidstussenkomst rechtvaardigt (Di 

Giacomo 2004; Lerner 1999). Wanneer de overheid dus kapitaal ter beschikking stelt van een 

venture capital fonds is het dan ook logisch dat er verwacht wordt dat er wordt geïnvesteerd in 

ondernemingen zoals academische spin-outs. Het doel is dan niet om een zo hoog mogelijk 

rendement te verdienen, maar eerder om de ‘equity gap’ te verkleinen. Er wordt dus verwacht 

dat er minder rendement wordt behaald wanneer het aandeel aan publiek kapitaal in het fonds 

groter is. 

 

2.4.Performantie van een venture capital fonds  

 

Er is al heel wat uiteenlopend onderzoek gedaan naar de beste manier om de prestaties te 

beoordelen van venture capital fondsen. De meeste onderzoeken rond venture capital 

gebruiken een indirecte maatstaf voor de performantie van het fonds, zoals bijvoorbeeld of de 

portfoliobedrijven een beursintroductie doormaakten of niet en het aantal beursintroducties in 

een portfolio (Babson). De literatuur rond venture capital suggereert nochtans dat een trade 

sale de meest waarschijnlijke exit is voor een portfoliobedrijf (Gompers 1995). 

 

Het ligt niet voor de hand de prestaties van een venture capital fonds exact te beoordelen en 

onderling te vergelijken en dit om verscheidene redenen. Een manager kan bijvoorbeeld de 

resultaten wat opsmukken in de hoop betere kritieken op zijn persoonlijke prestaties te krijgen 

(Marquez et al. 2009). Het is ook zo dat in de eerste jaren van een fonds enkel een laag of 

negatief rendement kan verwacht worden. (Vogt 2002), wat dus niet wil zeggen dat het fonds 

niet goed presteert die eerste jaren, dit is eerder een eigenschap van dit soort investeringen. De 

prestaties van een fonds kunnen natuurlijk wel worden beoordeeld aan de hand van de 

resultaten van diens portfoliobedrijven, maar dit is een heel ingewikkelde procedure.  
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De opbrengsten van een fonds gebruiken als maatstaf voor succes van een venture capital 

onderneming is ook niet voor de hand liggend en het kan een vertekend beeld geven wanneer 

er sprake is van asymmetrische informatie over de fondseigenschappen. Het rendement van 

een fonds kan dan een indicator zijn van de kwaliteit van het management en een manager 

kan dan proberen het oordeel van een venture capital onderneming over zijn bekwaamheid om 

waarde toe te voegen te verhogen, door lagere honorariums aan te rekenen en/of de grootte 

van het fonds te beperken. De manager laat dus geld liggen omdat hij anders de kans om 

gelinkt te worden aan goede investeringsmogelijkheden verkleint (Marquez et al. 2009). Niet 

elke manager zal zo’n gedrag vertonen, dus de opbrengsten van portfoliobedrijven gebruiken 

om het succes van een fonds te meten, is niet altijd een goed idee. 

 

De fondsen in dit onderzoek zijn fondsen die zich focussen op bedrijven in vroege fases en in 

het hoogtechnologische domein. Investeringen van venture capital fondsen in bedrijven die op 

technologie zijn gefocust brengen een groter risico met zich mee volgens investeerders in het 

Verenigd Koninkrijk. Maar onderzoek wees uit dat dit risico overschat wordt (Mason en 

Harrison 2004a). Het is wel zo dat investeren in bedrijven in een vroege fase een hoger risico 

met zich meebrengt. Vroege fase venture capital bedrijven verwachten dan ook een hoger 

rendement op hun investeringen (Manigart et al. 2002a). Nochtans vond Cumming (2002) dat 

investeringen in een vroege fase gemiddeld gezien een lagere IRR met zich meebrengen en 

Hege et al. (2003) vond dan weer dat hoe hoger het aantal investeringen in vroege fase is, hoe 

lager de proportie aan succesvolle exits blijkt te zijn. Venture capital fondsen die hun 

investeringsstrategie baseren op fundamentele waarden en een lange termijn zicht hebben, 

lijken een meetbaar voordeel te hebben ten opzichte van diegenen die zich engageren in 

subjectieve korte termijn strategieën (Dittmann et al. 2002). 

 

De bepaling van het succes en de prestatie van een venture capital bedrijf hangt ook af van de 

observator (Söderblom 2006). Dit kan ofwel vanuit het politiek macro-economisch 

perspectief, bijvoorbeeld de werkgelegenheidsgroei, ofwel vanuit het perspectief van de 

ondernemer, bijvoorbeeld de mogelijkheid om waarde toe te voegen, ofwel vanuit het 

perspectief van de investeerder, bijvoorbeeld de financiële opbrengsten uit de investeringen. 

Een analyse van de winstgevendheid  van de investeringen is jammer genoeg een moeilijke 

taak aangezien informatie in de venture capital industrie per definitie privé is. Externe 

waarderingen worden dan ook gedaan op basis van het aantal beursintroducties van de 

portfoliobedrijven, bijkomende financieringsrondes of faillissement van het bedrijf.  
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Ook is het zo dat opbrengsten van venture capital fondsen hoog gecorreleerd blijken te zijn 

met de opbrengsten van de markt in zijn geheel (Cochrane 2005; Kaplan en Schoar 2005; 

Ljungqvist en Richardson 2003) dus niet alle prestaties van een fonds kunnen worden 

toegeschreven aan de werking van het fonds op zich. Er kan dus zeker geconcludeerd worden 

dat het niet voor de hand ligt welke maatstaf te gebruiken om de prestaties van een fonds op 

zich na te evalueren. Wanneer kan een fonds ‘goed’ genoemd worden? Daar kan geen 

eenduidig antwoord op geformuleerd worden.  

 

In dit onderzoek wordt de prestatie van het fonds bepaald aan de hand van het al dan niet 

overleven van het fonds en het aantal fondsen die nog werden opgehaald indien het fonds nog 

bestaat.  

Een onderzoek van Hochberg et al. (2008) rechtvaardigt ons gebruik van de variabele ‘aantal 

opgehaalde fondsen’ als een maatstaf voor het succes van een venture capital onderneming. 

Het model van Hochberg et al. past de leertheorie toe op de venture capital industrie, het 

model voorspelt dat hogere rendementen op het huidige fonds de mogelijkheid verhogen dat 

een venture capital onderneming een volgend fonds zal ophalen. Als het zo is dat gevestigde 

investeerders meer leren over de vaardigheden van een fondsmanager dan nieuwe 

investeerders, dan voorspelt het model ook blijvende rendementen, mindere prestaties in het 

geval van een eerste fonds, blijvende investeerders van fonds tot fonds en overinschrijving op 

opvolgfondsen die werden opgehaald door succesvolle fondsmanagers.  
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3. Onderzoek  
 

3.1. De steekproef en gegevensverzameling  
 

Voor de gegevensverzameling voor dit onderzoek werd verder gebouwd op de bestaande 

database van het jaar 2003 van Prof. Dr. Mirjam Knockaert. Een database die werd gebruikt 

voor haar doctoraat ‘Does Venture Capital matter for High-Tech Start-ups? An analysis of 

European Early Stage Investors’ (2005). Gezien dat geen enkele publiek beschikbare database 

of informatiebron  betreffende venture capital activiteit in Europa, zoals VentureEconomics of 

VentureOne voldoende gedetailleerde informatie kon verstrekken op het niveau dat vereist 

was, namelijk fondskarakteristieken, eigenschappen van de investeringsmanagers en de 

houding van het fonds ten opzichte van academische spin-out investeringen, werd er een 

eigen dataset geconstrueerd van Europese fondsen die investeren in bedrijven in vroege fase. 

Daarvoor werd een gestratificeerde steekproef genomen van 68 venture capital fondsen uit 

verschillende regio’s over Europa. Dit onderzoek is gefocust op vroege fase venture capital 

fondsen en dus was er nood aan een internationale dataset  want anders zou het aantal 

mogelijke respondenten binnen een bepaald land, buiten de VSA, te klein geweest zijn. Er 

werden zeven regio’s over Europa geselecteerd die de hoogste onderzoeks- en 

ontwikkelingsintensiteit en aanwezigheid van durfkapitaalfondsen vertonen. Die zeven 

regio’s waren: de Cambridge/Londen regio (VK) , Ile de France (Frankrijk) , Vlaanderen 

(België) , Noord-Holland (Nederland), Bavaria (Duitsland), Stockholm regio (Zweden) en de 

Helsinki regio (Finland). In elke regio werd een representatie gezocht van kleine en grote 

fondsen met daarin verschillende proporties aan publiek kapitaal. Een willekeurige steekproef 

gebaseerd op de database van de European Venture Capital Association zou geresulteerd 

hebben in een steekproef die eerder vertekend zou geweest zijn in de richting van de grotere 

venture capital bedrijven. Daarom werd een eigen steekproefkader gecreëerd waarin 

informatie van het EVCA en van verscheidene regionale venture capital verenigingen 

gecombineerd met informatie bekomen na gesprekken met academici met specifieke 

regionale expertise. Dit resulteerde in een populatie van 220 fondsen over de 7 regio’s, 

allemaal fondsen die investeren in vroege fases. Het steekproefkader werd gestratificeerd in 

verschillende groepen of subpopulaties volgens de schaal van het fonds (kleine versus mega 

fondsen) en hun institutionele investeerders. De interviews met investeringsmanagers van de 

geselecteerde fondsen werden afgenomen tussen januari en december 2003. Elk interview 
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verschafte informatie over fondskarakteristieken en het menselijk kapitaal van de bevraagde 

investeringsmanagers. 

 

Die bestaande database moest verder worden aangevuld, namelijk met gegevens betreffende 

de opleiding en ervaring van alle investeringsmanagers in het fonds, alsook betreffende de 

performantie van het fonds. Eerst werd getracht de nodige informatie te vergaren via mails 

naar de contactpersonen van de fondsen, maar de respons was zeer laag tot praktisch 

onbestaand.  De gegevens werden dan verzameld via de sites van de fondsen. Voor de 

gegevens rond het menselijk kapitaal werd er via de Wayback Machine van de site 

http://web.archive.org gezocht naar de sites van het jaar 2003 in plaats van naar de huidige 

sites van de fondsen. Dit was een goed hulpmiddel, aangezien informatie nodig was over het 

investeringsteam van de fondsen in 2003 in plaats van nu. Ook voor de performantie was de 

Wayback Machine een handig middel om te kunnen nagaan wanneer nieuwe fondsen werden 

opgehaald of wanneer het fonds ophield te bestaan. Voor sommige sites werkte de Wayback 

Machine niet, dus toen werd de huidige site bekeken en daarna werd opgezocht of de 

investeringsmanagers al in het fonds zaten in 2003 of niet. Een deel van de sites hadden een 

sectie ‘team’ , ‘investment team’ of ‘who we are’ die inzage gaven in de biografieën of CV’s 

van de investeringsmanagers. Maar andere sites hadden dit niet of gaven enkel de namen van 

de managers. Daarom werd verdere informatie gezocht via LinkedIn (www.linkedin.com) , 

een zakelijke netwerksite waarop professionelen hun CV plaatsen en netwerk uitbreiden. Op 

die manier werd nog veel extra informatie gevonden over professionele levensloop van de 

investeringsmanagers. In totaal werd informatie gegenereerd over 297 investeringsmanagers.  

Drie van de fondsen uit de oorspronkelijke database moesten uit de database worden gehaald, 

aangezien geen informatie meer kon worden teruggevonden over die fondsen. Het betreft 

Nesbic, Twinning en BEGES. Het was totaal onduidelijk of die fondsen nog bestonden of niet 

en wie in het investeringsteam zat. De steekproef voor dit onderzoek bestaat dus uit de 

resterende 65 fondsen.  
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3.2. Variabelen   
 

3.2.1. Afhankelijke variabelen   

 
Zoals eerder vermeld, verschilt dit onderzoek vooral van de vorige door de keuze van de 

afhankelijke variabele. Aangezien de dataset dateert uit 2003 en aangevuld werd met 

gegevens uit 2003 en 2009 , kon nagegaan worden hoe de fondsen er zes jaar later voor staan 

en wat er in die tijd veranderd is.  Er werd gekozen voor 3 maatstaven voor performantie. Ten 

eerste werd het snel duidelijk of het venture capital fonds de voorbije zes jaren heeft overleefd 

en dus werd als eerste afhankelijke variabele gekozen voor een dummyvariabele, namelijk 

‘bestaat het fonds nog (1) of niet (0)’ ? Als tweede afhankelijke variabele werd gezocht of het 

fonds in de voorbije zes jaren nog follow-on fondsen heeft opgehaald (1) of niet (0). Ook hier 

werd er dus voor een dummyvariabele gekozen. Ten laatste werd gekeken naar het aantal 

fondsen dat werd opgehaald sinds 2003. Hiervoor kon dus een kwantitatieve variabele 

gebruikt worden.  

 

3.2.1.1. Overleefd (1) of niet (0)  
 
Nagaan of het fonds nog bestaat of niet, was geen moeilijke opdracht. Zoals eerder vermeld, 

was het slechts bij 3 fondsen totaal onduidelijk wat ermee gebeurd was en die werden dus uit 

de steekproef gehouden. Voor deze afhankelijke variabele waren er dus geen onbekende 

waarden. Tabel 1 geeft de cijfers: 

 

Bestaat nog (1) of niet (0) 
  Frequentie Procent 

0 8 12,3 
1 57 87,7 

Totaal 65 100 
 
Tabel 1: Frequentietabel voor de afhankelijke ‘bestaat nog’ 
 
 

3.2.1.2. Nieuwe fondsen opgehaald (1) of niet (0) 
 
Te weten komen of de venture capital fondsen erin geslaagd waren follow-on fondsen op te 

halen, was iets moeilijker. Niet alle sites boden daaromtrent de nodige informatie. De 

mediaan van alle gevonden waarden was 1 voor het feit dat er nog fondsen werden opgehaald 
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en 1 voor het aantal follow-on fondsen. De onbekende waarden werden vervangen door de 

medianen. Dit leek een terechte substitutie, omdat de mediaan in dit geval ook erg goed de 

meest voorkomende waarde weergaf en omdat ontbrekende waarden hier erg ongewenst zijn, 

gezien de steekproef nogal klein is. Na die substitutie werd volgende frequentietabel (tabel 2) 

bekomen voor de dummyvariabele ‘het al dan niet geslaagd zijn in het ophalen van nieuwe 

fondsen’: 

 

Nieuwe fondsen opgehaald (1) of niet (0) 
  Frequentie Procent   

0 16 24,6   
1 49 75,4   

Totaal 65 100   
 
Tabel 2: Frequentietabel voor de afhankelijke ‘nieuwe fondsen opgehaald’ 
 
 

3.2.1.3. Aantal nieuwe fondsen opgehaald 
 
Indien het fonds erin geslaagd was follow-on fondsen op te halen tussen 2003 en 2009, werd 

er ook opgezocht hoeveel fondsen dat dan waren. Deze afhankelijke maatstaf stelt in staat een 

lineaire regressieanalyse door te voeren, aangezien het geen dummyvariabele betreft. Tabel 3 

geeft de gevonden waarden per fonds na substitueren van de vermiste waarden door de 

mediaan van de waarden voor de andere fondsen. 

 

Aantal nieuwe fondsen opgehaald.     
  Frequentie Procent   Descriptives   

0 16 24,6  Gemiddelde 0,98 
1 37 56,9  Mediaan 1 
2 9 13,8  Minimum 0 
3 3 4,6   Maximum 3 

Totaal 65 100       
 
Tabel 3: Frequentietabel voor de afhankelijke ‘aantal nieuwe fondsen’ 
 
 

3.2.2. Onafhankelijke variabelen  

 

Voor dit onderzoek werden 5 soorten onafhankelijke variabelen gebruikt: menselijk kapitaal 

dat ervaring en opleiding van de investeringsmanagers omvat, aantal portfoliobedrijven per 
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investeringsmanager, specialisatie van het fonds, geografische focus van het fonds en het 

aandeel aan overheidskapitaal in het fonds. 

3.2.2.1. Menselijk kapitaal  
 

De meest omvangrijke variabele qua data is hier zonder twijfel het menselijk kapitaal van de 

investeringsmanagers. Hiervoor was heel wat opzoekwerk vereist. Uiteindelijk werden de 

nodige gegevens over 297  investeringsmanagers verzameld. 

Voor de bepaling van het menselijk kapitaal, werden de opleiding en het aantal jaren 

professionele ervaring binnen bepaalde gebieden gebruikt als proxy. 

 

Opleiding 

 

De biografieën of cv’s van elke manager die op de meeste sites van de fondsen te vinden zijn, 

bevatten meestal ook meteen de informatie met betrekking tot de opleiding die ze hebben 

genoten. De opleidingen werden in 5 verschillende categorieën ingedeeld, de indeling 

volgend van Dimov en Shepherd (2002-2003), met toevoeging van een categorie 

‘economische opleiding’. Zo werden de volgende 5 categorieën bekomen: sociale (of 

‘menselijke’) opleiding, technische opleiding, opleiding rechten, economische opleiding en 

MBA.  

Onder de categorie sociale opleiding, behoren onder andere politieke studies, 

kunstwetenschappen, sociologie, filosofie, literatuur, enz. De technische categorie omvat dan 

weer diverse studies zoals ingenieurswetenschappen, geneeskunde, wiskunde, biologie, fysica, 

enz. Een MBA spreekt voor zichzelf, net zoals een rechtenopleiding en onder een 

economische opleiding verstaan we studies zoals finance, marketing, toegepaste economische 

wetenschappen, enz. De database van Knockaert uit 2003 gebruikt enkel de 2 eerstgenoemde 

categorieën, maar de laatste drie werden daar dan in ondergebracht. In dit onderzoek werd iets 

meer gedetailleerd te werk gegaan wat deze variabelen betreft, aangezien het een belangrijk 

onderdeel van de analyse betreft. Wanneer een investeringsmanager een bepaalde opleiding 

had gevolgd, werd dit aangeduid met een 1 of een 0, er werd dus een dummyvariabele 

gebruikt per investeringsmanager. Er werd gekozen om niet te werken met het aantal jaren dat 

er werd gestudeerd, dit zou te omslachtig en irrelevant geweest zijn en moeilijker te 

achterhalen. Tabel 4 geeft weer hoeveel fondsmanagers welke opleiding genoten hebben. We 

zien dat een technische opleiding het populairst is onder hen, met een economische educatie 
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op de tweede plaats. Verder blijkt dat meer dan één vijfde van de managers een MBA heeft 

behaald. 

 

 

                                                 Opleiding 

  humane technische rechten economische MBA 
0 282 116 287 161 230 
1 15 181 10 136 67 

Totaal 297 297 297 297 297 
 
Tabel 4: Gegevens mbt opleiding van investeringsmanagers 
 
 

De analyse gebeurt per fonds en niet per investeringsmanager aangezien de afhankelijke en 

enkele onafhankelijke variabelen enkel per fonds konden worden verzameld. De gegevens 

over de opleiding van de verschillende investeringsmanagers werden dus opgeteld om zo een 

score per fonds te bekomen wat de opleiding van diens investeringsmanagers betreft. Omdat 

de nodige gegevens niet voor alle investeringsmanagers werden gevonden, werd de score per 

fonds vermenigvuldigd met het aantal investeringsmanagers in het fonds en gedeeld door het 

aantal investeringsmanagers waarvan gegevens werden opgenomen in de database. De aldus 

bekomen score wordt verondersteld het best de opleiding van alle managers samen per fonds 

weer te geven. 

 

Ook de graad van opleiding werd telkens vernoemd bij de studierichting. Dit werd in de 

dataset opgenomen. Er werden 4 categorieën aangemaakt: Bachelor, Master, Master na 

Master en PhD (doctoraat). De scores in de dataset werden hier op een andere wijze bekomen. 

Wie een masterdiploma behaalde, had al een bacheloropleiding achter de rug, dus wie een 

master was, kreeg score 2, wie enkel een bachelordiploma had, kreeg een 1. En voor een 

Master na Master en/of een doctoraat kwam daar 1 ‘punt’ bij. De score voor de graad van 

opleiding per investeringsmanager is dus steeds gelegen tussen 0 (autodidact) en 4. Volgende 

tabel geeft de frequenties van de scores voor de graden van de managers weer. 
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                 Graad 

  Frequentie Procent 
0 1 0,3 
1 16 5,4 
2 209 70,4 
3 66 22,2 
4 5 1,7 

Totaal 297 100 
 
Tabel 5: Gegevens mbt de graden van de investeringsmanagers 
 

 

Ook hier werden de gegevens gesommeerd en werd er rekening gehouden met het feit dat de 

gegevens niet voor alle investeringsmanagers werden gevonden door te vermenigvuldigen 

met (aantal investeringsmanagers in het fonds/ aantal investeringsmanagers waarvan 

gegevens in de dataset werden opgenomen). Op die manier werd dus een score bekomen voor 

de graad van opleiding per fonds.  

 

Professionele ervaring 

 

Naast informatie over de opleiding werd ook informatie verzameld over de industrieën en de 

posities waarin de investeringsmanagers al hadden gewerkt voor ze in hun venture capital 

fonds terecht kwamen of terwijl ze er al werkten (tot en met het jaar 2003). Zoals bij de 

opleiding werden verscheidene categorieën aangemaakt om de professionele ervaring te 

kunnen kwantificeren. Er werden zeven categorieën aangemaakt, wat de mogelijkheid laat om 

later categorieën samen te voegen en misschien minder in detail te gaan werken indien dit 

voordelig zou blijken. Een eerste categorie omvat ondernemerservaring, hieronder wordt het 

aantal jaren oprichten en beheren van een eigen bedrijf verstaan. Een tweede categorie bevat 

het aantal jaren ervaring in consulting. Ook werden categorieën aangemaakt voor ervaring in 

financiën, investeringsmanagement, onderzoek, alsook voor academische ervaring en ervaring 

als manager in de industrie. Om de professionele ervaring van de managers te benaderen, 

werd het aantal jaren ervaring per persoon in elk domein gebruikt. De gevonden waarden 

liggen tussen 0 jaar en 31 jaar (tabel 6) en ervaring als investeringsmanager is algemeen het 

grootst met een mediaan van 5 jaar. 
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Professionele ervaring 

  
Onder- 
nemen Consulting Finance 

Investerings- 
management 

Academische 
ervaring 

Ervaring 
in 

andere 
VC 

fondsen 
Onder- 
zoek 

Mediaan 0 0 0 5 0 2 0 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 
Maximum 23 27 30 31 20 30 23 

 
Tabel 6: Gegevens mbt ervaring van de investeringsmanagers 
 
 
Om het best de ervaring van de investeringsmanagers per fonds weer te geven, werden de 

gegevens alweer gesommeerd en vermenigvuldigd met volgende ratio: aantal 

investeringsmanagers in het fonds/ aantal investeringsmanagers waarvan gegevens in de 

dataset werden opgenomen. 

 

Functionele heterogeniteit 

 

Er werden gegevens verzameld over de functionele ervaring en opleiding van zoveel mogelijk 

investeringsmanagers van de verschillende fondsen. Deze kunnen worden gebruikt om de 

heterogeniteit van opleiding en ervaring binnen een fonds na te gaan. Dit kan een erg 

interessant kenmerk blijken te zijn. Teachman’s (1980) heterogeniteitsschaal werd gebruikt 

om de heterogeniteit binnen een fonds na te gaan. Deze index houdt rekening met hoe 

fondsmanagers verdeeld zijn over de verschillende categorieën van opleiding en ervaring en 

wordt als volgt berekend: heterogeniteit = - ∑ Pi *(ln Pi), waarbij Pi de fractie is van 

investeringsmanagers in elke categorie van de variabele.  

Voor opleiding werden 1- en 0- waarden opgeteld en gebruikt binnen elke categorie per fonds, 

terwijl voor ervaring het aantal jaren binnen een bepaald domein werd gebruikt. Ter illustratie 

van deze formule voor de variabele opleiding: heterogeniteit binnen een fonds = - [ (# 

investeringsmanagers met technische opleiding/ aantal investeringsmanagers in het fonds) x  

ln (# investeringsmanagers met technische opleiding/ aantal investeringsmanagers in het 

fonds) + (# investeringsmanagers met economische opleiding/ aantal investeringsmanagers in 

het fonds) x ln (# investeringsmanagers met economische opleiding/ aantal 

investeringsmanagers in het fonds) + … ]. Hoe dichter de uitkomst van deze formule bij 0 

aansluit, hoe homogener de samenstelling van het team is. We verwachten dat homogeniteit 

eerder negatief zal zijn voor de prestaties van een fonds (hypotheses 1e en 1f) .  
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In tegenstelling tot de gegevens van alle investeringsmanager rond menselijk kapitaal, werden  

volgende onafhankelijke variabelen reeds in de dataset van het doctoraat van Prof. Dr. 

Knockaert gevonden. 

 

3.2.2.2. Aantal portfoliobedrijven per investeringsmanager  
 

Zoals eerder besproken, staat het aantal portfoliobedrijven per investeringsmanager in nauw 

verband met self-efficacy. Hoe kleiner het aantal per manager, hoe groter diens betrokkenheid 

en zelfzekerheid wordt verondersteld bij het werken in en met de bedrijven.  Niet alleen kan 

de manager meer tijd alloceren per bedrijf, maar ook zal hij beter geïnformeerd zijn over het 

reilen en zeilen ervan aangezien hij meer gespecialiseerd te werk kan gaan. Er wordt dus 

verwacht dat investeringsmanagers met een beperkt aantal portfoliobedrijven onder hun hoede, 

betere resultaten zullen kunnen bekomen vergeleken met andere investeringsmanagers met 

een zelfde achtergrond en ervaring die verantwoordelijk zijn voor een breder portfolio. Deze 

variabele werd als volgt berekend uit de gegevens uit de reeds bestaande dataset: aantal 

investeringen sinds de oprichting/ (leeftijd fonds * aantal investeringsmanagers). Tabel 7 

geeft de cijfers weer: 

 

Statistics  

Aantal  portfoliobedrijven per 

investeringsmanager 

N Geldig 59 

Vermist 6 

Gemiddelde 1,1895 

Mediaan ,7857 

Minimum ,22 

Maximum 9,09 

 
Tabel 7: Gegevens voor de variabele ‘# portfoliobedrijven per investeringsmanager’ 
 
 
We zien dat er sprake is van een aantal vermiste waarden. Dit komt doordat het aantal 

investeringen sinds de oprichting van een fonds niet voor elk fonds gekend was. Dit zal 

misschien problemen kunnen opleveren bij de analyses, aangezien het moeilijker is goede 

modellen te bekomen met minder waarnemingen. Soms was het ook onbekend hoeveel 
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investeringsmanagers er in het fonds zaten, maar die vermiste waarden werden gesubstitueerd 

door het aantal managers waarover gegevens werden gevonden voor dat bepaalde fonds. Dit 

mag een logische substitutie worden genoemd en nodig om het aantal vermiste waarden te 

reduceren. 

 

3.2.2.3. Mate van specialisatie van het fonds 
 

Ook dit gegeven wordt theoretisch gelinkt aan self-efficacy. Hier wordt wel per fonds 

geredeneerd in plaats van per investeringsmanager. We verwachten hier dat hoe sterker het 

fonds gespecialiseerd is in een bepaalde sector en/of fase, hoe beter de resultaten zullen zijn 

van het fonds. Veronderstel bijvoorbeeld dat het fonds vooral of zelfs uitsluitend  investeert in 

bedrijven in de biotechsector, dan wordt verwacht dat het fonds alle nodige kennis en ervaring 

bezit om startende bedrijven in die sector juist te beoordelen, dus minder tijd moet spenderen 

aan onderzoek en tijd zal uitsparen bij het maken van bepaalde belangrijke beslissingen. Het 

gegeven ‘aantal sectoren per fonds’ werd teruggevonden in de oorspronkelijke dataset en 

tabel 8 geeft de cijfers weer. 

 

Aantal sectoren per fonds       
  Frequentie Procent   Descriptives   

1 3 4,6   Geldig 65 
2 18 27,7   Vermist 0 
3 11 16,9   Gemiddelde 4,17 
4 11 16,9   Mediaan 4 
5 4 6,2   Minimum 1 
6 4 6,2   Maximum 8 
7 1 1,5       
8 13 20       

Totaal 65 100       
 
Tabel 8: Gegevens voor de variabele ‘aantal sectoren per fonds’ 
  

3.2.2.4. Geografische focus van het fonds 
 

De geografische focus van het fonds kan logischerwijs in verband worden gebracht met de 

specialisatie van het fonds, maar toch wordt deze eigenschap apart bekeken. Dit onderzoek 

wil de invloed van deze focus afzonderlijk nagaan. Het gevolg van de geografische focus kan 

op twee manieren worden geïnterpreteerd. Het is waarschijnlijk zo dat hoe breder de 
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geografische focus is, hoe meer het marktrisico wordt gespreid en hoe minder de fluctuaties in 

return zijn. Vanuit deze visie wordt dus verwacht dat hoe breder de focus, hoe beter de 

prestaties van het fonds zullen zijn. Maar er kan hier ook nog een tweede gedachtegang 

worden gevolgd. Bij dit onderzoek is één van de belangrijkste achterliggende theorieën de 

self-efficacy theorie, een theorie die in dit geval zou stellen dat hoe meer geografisch gefocust 

men te werk gaat, hoe beter de verwachte resultaten. Net zoals met sectoren en fasen waarin 

bedrijven zich bevinden, is de locatie ook een zeer belangrijk gegeven. Niet enkel verschillen 

de gewoontes en culturen per regio, ook de wetten, handelsvoering en economische toestand 

zullen onder andere verschillend zijn. Daarom kan worden verwacht dat hoe nauwer de 

geografische focus van een fonds is, hoe beter de resultaten zullen zijn. De managers van het 

fonds zullen zich beter kunnen identificeren met de regio waarin ze gespecialiseerd zijn en ze 

zullen zich dus zekerder voelen bij de beslissingen die ze daarin maken. De tijd die moet 

worden gespendeerd aan de beoordeling van de situatie zal ondermeer kunnen worden 

ingekort wanneer men de regio waarin het bedrijf functioneert al kent. De invloed van de 

regio op de resultaten kan zeker niet worden genegeerd en dus worden de gevolgen van deze 

focus afzonderlijk onderzocht. 

De geografische focus van de fondsen die hier onderzocht worden, varieert van erg regionaal 

tot wereldwijd. Er werd een dummy variabele aangemaakt : 0 voor fondsen die enkel 

regionaal investeren en 1 voor de andere fondsen. Tabel 9 geeft de frequenties weer voor de 

dummy variabele ‘geografische focus’. We zien dat de minderheid van de fondsen -ongeveer 

40%- een regionale focus hebben.  

 

Geografische focus 

 Frequentie Procent Geldig (%) Cumulatief (%) 

Geldig 0 28 43,1 43,1 43,1 

1 37 56,9 56,9 100,0 

Totaal 65* 100,0 100,0  

         
 Tabel 9: Gegevens mbt geografische focus van de fondsen 
 
* Zoals eerder vermeld werden BEGES en Nesbic uit de dataset gelaten. Aangezien geen informatie te vinden was over de geografische 
focus van Twinning, werd ook dat fonds hier uit de dataset gehouden. 
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3.2.2.5. Percentage aan publiek kapitaal in het fonds 
 

Als laatste onafhankelijke variabele bekijken we het aandeel aan publiek kapitaal in het fonds. 

De overheid investeert in opstartende bedrijven met een ander doel dan de venture capital 

fondsen. Venture capital fondsen zijn er uiteraard op uit een zo hoog mogelijk rendement te 

behalen, terwijl de overheid eerder een maatschappelijk oogmerk heeft. De staat wil  

bijvoorbeeld de equity gap verkleinen in plaats van financieel hoge rendementen behalen. Hoe 

hoger het percentage aan overheidsfinanciering in een venture capital fonds, hoe lichter de 

druk dus op het fonds om erg hoge financiële rendementen te behalen voor diens 

investeerders. Dus algemeen wordt er in dit onderzoek verwacht dat hoe groter het aandeel 

aan publiek kapitaal, hoe minder de prestatie van het fonds zal zijn. 

Uit volgende tabel kunnen we aflezen dat de geïnterviewde fondsen gemiddeld 21% aan 

publiek kapitaal hebben. Sommige fondsen ontvangen geen publiek kapitaal terwijl andere 

100% door de overheid worden gefinancierd. 

 

Percentage kapitaal van overheid 

N Geldig 63 

Vermist 2 

Gemiddelde 21,10 

Standaardafwijking 36,256 

Minimum 0 

Maximum 100 

 
Tabel 10: Gegevens mbt publiek kapitaal in de fondsen 
 
 

3.2.3. Controlevariabelen  

 
Er werden 2 controlevariabelen gebruikt, namelijk de leeftijd van het fonds en de grootte 

ervan.  
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3.2.3.1. Leeftijd van het fonds 
 

De leeftijd van het fonds werd bepaald als het aantal jaren vanaf de oprichting van het fonds 

tot het jaar 2003. Volgende grafiek (figuur 3) geeft hiervan een overzicht. De gemiddelde 

leeftijd van de fondsen in het jaar 2003 was 8.2 jaar, met het oudste fonds reeds 58 jaar actief. 

 
Figuur 3: Leeftijd van de fondsen 
 

3.2.3.2. Grootte van het fonds 
 

Voor de grootte van het fonds wordt het totaal aan kapitaal in het fonds als benadering 

gebruikt. Knockaert (2005) vond dat de grootte van een venture capital fonds een significante 

impact heeft op de groei van het portfoliobedrijf. De resultaten tonen dat portfoliobedrijven 

van grotere fondsen een grotere groei bereiken in vergelijking met portfoliobedrijven van 

kleinere fondsen. Hieronder  tabel 11 met cijfers rond de grootte van de fondsen in de dataset. 

Uit die tabel blijkt dat de fondsen een gemiddeld kapitaal van € 278,15 miljoen beheren en dat 

het kleinste fonds zo’n €0.9 miljoen onder zijn hoede heeft, terwijl het grootste fonds €4400 

miljoen beheert. 
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fondskapitaal 

N Geldig 64 

Vermist 1 

Gemiddelde 278,149 

Standaardafwijking 667,9583 

Minimum ,9 

Maximum 4400,0 

 
Tabel 11: Gegevens mbt tot kapitaal van de fondsen 
 

3.3. Analysemethodes  
 

3.3.1. Lineaire Regressieanalyse  

 
Een lineaire regressieanalyse is een techniek waarbij men de causaliteit nagaat tussen één 

afhankelijke (te verklaren) interval- of ratiogeschaalde variabele en één of meerdere 

onafhankelijke (verklarende) interval- of ratiogeschaalde variabelen. Er wordt getracht, met 

andere woorden, de variatie in één afhankelijke variabele zo goed mogelijk te verklaren aan 

de hand van de variatie in een aantal relevante onafhankelijke variabelen. 

In zijn algemene vorm wordt een lineair regressiemodel als volgt weergegeven: 

Y = b0 +b1X1+b2X2+…+bnXn+ e 

Met Y = afhankelijke variabele 

       Xi = onafhankelijke variabele 

       bi = te schatten parameter, coëfficiënt 

       e = storingsterm 

Er liggen een negental assumpties ten gronde aan een regressieanalyse. Wanneer daar niet aan 

voldaan is, wordt de analyse niet of minder betrouwbaar. Voor dit onderzoek werd de 

methode beschreven in het boek van Wijnen et al. “Marktonderzoek met SPSS” gevolgd. Bij 

het uitvoeren van de regressieanalyse werden telkens dezelfde 3 stappen doorlopen: 

1. Controle van de assumpties 

2. Controle van de zinvolheid van het model 

3. Interpretatie van de bekomen coëfficiënten voor de onafhankelijke variabelen 
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3.3.2. Logistische Regressieanalyse  

 
Wanneer de afhankelijke variabele een dichotoom karakter heeft, kan een lineaire 

regressieanalyse niet langer worden toegepast en moet er worden overgeschakeld op een 

logistische regressieanalyse. Logistische regressie heeft tot doel het verklaren van een 

categorische variabele, ingedeeld in twee groepen, aan de hand van interval-, ratiogeschaalde 

en/of categorische variabelen. Omwille van de dichotome afhankelijke variabele is het doel 

van logistische regressie het voorspellen of een ‘gebeurtenis’ al dan niet zal plaatsvinden, 

alsook het identificeren van variabelen die een belangrijke rol spelen in het maken van deze 

voorspelling.  

 

3.3.3. Algemene opmerkingen bij de analyse  

 

Er wordt telkens gecontroleerd voor grootte en leeftijd van het fonds. Zoals eerder vermeld, 

moesten de logaritmes van deze variabelen in het model worden gestoken, aangezien de 

verdeling van beide variabelen scheef is. 

 

Verder dient ook nagegaan te worden of er voldoende waarnemingen zijn om een goede 

regressie te garanderen. De vuistregel is dat het aantal waarnemingen groter moet zijn dan het 

aantal parameters maal 5. Aangezien er gegevens van 65 venture capital fondsen ter 

beschikking zijn, moet erop toegezien worden dat de grens van 13 onafhankelijke variabelen 

per model niet wordt overschreden. Dit impliceert heel wat moeilijkheden. Het is zo dat het 

de bedoeling is een volledig model te kunnen presenteren die de invloed van alle opgezochte 

onafhankelijke variabelen kan aantonen. Maar het is ook zo dat er meer dan 20 onafhankelijke 

variabelen werden opgenomen in de dataset waarvan de invloed zou moeten worden nagegaan. 

Verder moet er in acht worden genomen dat een model die de invloed van de variabele ‘het 

aantal fondsen per investeringsmanager’ tracht na te gaan, slechts 59 waarnemingen ter 

beschikking heeft (door de 6 vermiste waarden, zie tabel 7). Daarom werd ervoor geopteerd 

niet enkel eerst met verschillende modellen te werken die elk de invloed van andere soorten 

kenmerken van het fonds, maar ook om –na het analyseren van veel verscheidene modellen- 

de variabelen uit het algemene model te laten die nooit een significante invloed hadden, in 

geen enkel model. Meer hierover bij de resultaten. 
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4. Resultaten  
 

Controle van de assumpties toont aan dat de tolerance-waarden allen hoger liggen dan 0,10 

waaruit kan worden besloten dat multicollineariteit geen probleem vormt. Verschillende 

testen werden uitgevoerd om te verzekeren dat de gegevens de assumpties van normaliteit, 

lineariteit en homoscedasticiteit -die nodig zijn voor de schatting van de regressie- niet 

schonden. De verdeling van de twee controlevariabelen werden scheef bevonden en deze 

variabelen werden getransformeerd door er het natuurlijk logaritme van te nemen. De 

residuen werden getest op onafhankelijkheid, normaliteit en constante variantie. Aan alle 

nodige voorwaarden werd voldaan. 

 

4.1. Logistische regressie met ‘bestaan’ als afhank elijke  
 

Bij het bekijken van de vele verschillende modellen, werd telkens duidelijk dat de 

dummyvariabele ‘het al dan niet overleven van het fonds in de voorbije 6 jaar (0/1)’ geen 

goede prestatiemeter was voor dit onderzoek. 

 
Deze afhankelijke moest dus jammer genoeg worden uitgesloten. Geen enkel goed model 

werd gevonden met deze maatstaf als afhankelijke.  

 

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Als eerste kan bijvoorbeeld het feit dat er 

relatief weinig fondsen de voorbije 6 jaar niet overleefd hebben naar voren worden 

geschoven. Zoals kon worden afgelezen van tabel 1, zijn er slechts 8 fondsen die niet meer 

bestaan. Deze afhankelijke kan daarom waarschijnlijk geen goed model opleveren. Ook hangt 

het verder bestaan van een fonds wellicht niet steeds af van de prestaties ervan. Soms kunnen 

er ook persoonlijke redenen spelen of zijn er andere gunstige opportuniteiten waardoor kan 

worden besloten een andere weg in te slaan, allemaal onafhankelijk van de goede werking van 

het fonds. Verder kan het uiteraard ook aan de dataset zelf liggen.  

 

De tweede afhankelijke maatstaf, namelijk ‘het al dan niet erin slagen nieuwe fondsen op te 

halen’ blijkt voor dit onderzoek een betere maatstaf te zijn voor de prestaties van een fonds 

dan het verder bestaan ervan. 
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4.2. Logistische regressie met ‘nieuwe fondsen opge haald’ als 
afhankelijke  
 

Voor deze dummyvariabele als afhankelijke werden wel goede modellen gevonden. Er 

worden drie significante modellen gerapporteerd in tabel 12.  

 

Zoals eerder vermeld, is het doel van een logistische regressie het voorspellen of een 

‘gebeurtenis al dan niet zal plaatsvinden’. De coëfficiënten dienen te worden geïnterpreteerd 

in termen van ‘log odds’=log( kans (gebeurtenis) / kans (geen gebeurtenis) ). De coëfficiënten 

geven dan de wijzigingen in de ‘log odds’ weer voor een verandering met één eenheid van de 

onafhankelijke variabelen waarbij ze horen. Die formule kan worden omgevormd in functie 

van ‘odds’ door e tot de macht gegeven door de coëfficiënt te verheffen. Indien de 

regressiecoëfficiënt groter (kleiner) is dan nul, zal de ‘odds ratio’ dus groter (kleiner) zijn dan 

één en zal de ‘odds’ dus toenemen (afnemen) (Wijnen et al. 2002). 

 

Model 1 

 

Voor het eerste model werd onder andere ‘het aantal portfoliobedrijven per 

investeringsmanager’ als onafhankelijke variabele in de analyse betrokken. Zoals eerder 

vermeld, zijn er daarom slechts 59 waarnemingen van de 65 bruikbaar. Ook moesten 2 

invloedrijke uitschieters worden verwijderd. Dit zorgt er dus voor dat maximum 11 

onafhankelijke variabelen in de analyse mochten worden betrokken. Er werd geopteerd voor 

een model met 9 onafhankelijke variabelen. Dit eerste model heeft significante coëfficiënten 

voor  de Teachman’s heterogeniteitsschaal voor ervaring, het aantal portfoliobedrijven per 

investeringsmanager, het percentage aan publiek kapitaal en aantal sectoren per fonds. 

 

Voor het testen van hypothesen 1a-1d wordt naar modellen 2 en 3 verwezen. 

 

Hypothese 1e wordt sterk ondersteund door dit onderzoek.  Hoe meer heterogeen de 

ervaring is binnen een management team van een fonds, hoe groter de kans dat follow-on 

fondsen kunnen worden opgehaald. Dit verband is hier zelfs erg sterk. Er wordt een 

coëfficiënt van 3.56 met een significantieniveau van 5% geschat voor deze variabele. 

Heterogeniteit van ervaring van het team blijkt dus een zeer sterk kenmerk te zijn voor een 

venture capital fonds. 
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Voor hypothese 1f betreffende de heterogeniteit van opleiding van een investeringsteam 

wordt hier geen ondersteuning gevonden.  

 

Uit dit model kunnen we ook besluiten dat hypothese 2 in sterke mate wordt weerlegd 

aangezien blijkt dat de kans dat het venture capital bedrijf nieuwe fondsen ophaalt vergroot 

naarmate het aantal portfoliobedrijven per investeringsmanager hoger is, ceteris paribus. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen worden gevonden in het feit dat er misschien liever wordt 

geïnvesteerd in fondsen met minder werknemers en dus minder kosten, maar toch met veel 

portfoliobedrijven onder hun hoede, wat de kans op een succesvol portfoliobedrijf voor dat 

bepaalde fonds vergroot en daarmee gepaard gaande ook het verwachte rendement voor de 

investeerder. De conclusie hier ligt ook in lijn met die van Lossen (2006) en Aigner et al. 

(2008), volgens hen heeft een groter aantal portfoliobedrijven ook een positief effect op het 

rendement van een private equity fonds. Volgens Aigner et al (2008) is het zo dat als het 

fonds een vast toegekend bedrag aan kapitaal heeft om te investeren dan zal een stijging van 

het aantal portfoliobedrijven een goedkopere aankoopprijs impliceren. Die lagere prijs zal dan 

een positief effect hebben op het rendement van een private equity fonds Een andere 

verklaring van dezelfde auteurs ligt in het feit dat hoe meer deals een partner van een fonds 

onderhandelt, hoe meer kans die persoon heeft om, ceteris paribus, een deel met een zeer 

hoog exit rendement binnen te halen. 

 

Er wordt wel ondersteuning gevonden voor hypothese 3. Naarmate de specialisatie van het 

fonds groter is, worden betere resultaten verwacht. In termen van odds kunnen we besluiten 

dat de kans op de gebeurtenis dat nieuwe fondsen worden opgehaald kleiner is dan de kans 

dat dit niet gebeurt naarmate het aantal sectoren waarin een fonds investeert hoger is. 

 

Hypothese 4 wordt weerlegd. De coëfficiënt horende bij deze variabele is positief. De 

invloed is klein maar significant. Hoe hoger het percentage aan publiek kapitaal, hoe groter de 

kans dat nieuwe fondsen kunnen worden opgehaald. Er moet wel bemerkt worden dat de 

coëfficiënt hier erg dicht bij 0 ligt. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat fondsen die 

publiek kapitaal ontvangen als iets aantrekkelijker worden aanzien door potentiële nieuwe 

investeerders dan fondsen die dit niet krijgen. Investeerders kunnen dus meer geneigd zijn te 

investeren in dat soort fondsen, net omdat ze de overheid al voor hun kar hebben kunnen 

spannen. De beslissing om te investeren in een bepaald fonds wordt voorafgegaan door 
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grondige due diligence en ook van de overheid als investeerder wordt dit verwacht. Het kan 

om die reden makkelijker zijn voor een fonds om follow-on fondsen op te halen. 

 

Voor hypothese 5 wordt geen ondersteuning gevonden. Geen enkel gevonden model gaf een 

significante coëfficiënt voor de variabele ‘geografische focus’. Daarom werd ook beslist deze 

variabele niet in het volledige (derde) model te steken, aangezien er in dit onderzoek teveel 

onafhankelijke variabelen voor handen zijn in vergelijking met het aantal waarnemingen. Het 

feit dat de invloed van de geografische focus hier nooit kan worden nagegaan, zal hoogst 

waarschijnlijk aan de aard van de dataset te wijten zijn. In andere onderzoeken wordt 

verwacht dat er wel zal kunnen worden nagegaan wat voor invloed dit kenmerk van een fonds 

heeft op de prestaties ervan. 

 

Model 2 

 

Dit tweede model gaat de invloed van 12 onafhankelijke variabelen na betreffende opleiding 

en ervaring van de investeringsmanagers aan de hand van 65 waarnemingen. De coëfficiënten 

horende bij dit model worden ook gegeven in tabel 12. 

 

Er werden heel wat modellen opgesteld en getest in SPSS. Enkele onafhankelijke variabelen 

bleken nooit een significante invloed uit te oefenen en werden dan ook uit dit tweede model 

gelaten. Het gaat over ervaring in consulting, een rechtenopleiding en een opleiding in 

humane wetenschappen. Er wordt vanuit gegaan dat ervaring in één van deze domeinen dus 

waarschijnlijk geen significante invloed uitoefent op de prestaties van een venture capital 

fonds. Omdat het aantal onafhankelijken gereduceerd diende te worden tot een maximum van 

13 variabelen, werd er ook voor geopteerd het aantal jaren ervaring in onderzoek en in 

academische kringen samen te tellen, aangezien deze soorten ervaring meestal sterk gelinkt 

zijn aan elkaar en academische ervaring ook al wat vervat zit in de graad van opleiding van de 

investeringsmanagers. Dit leek dus een logische som. Ook een economische opleiding en het 

behalen van een MBA werden samengeteld. De twee soorten opleidingen zijn alweer sterk 

gerelateerd en voor de beide opleidingen afzonderlijk werd nooit een significante coëfficiënt 

gevonden, dus ook deze som is logisch en goed overdacht. Op die manier werd een model 

bekomen met 12 onafhankelijke variabelen die de invloed van de soorten ervaring en 

opleiding van de investeringsmanagers wenst na te gaan.  
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Dit model heeft significante coëfficiënten voor  de opleidingsgraad en een (specifieke) 

technische opleiding van de investeringsmanagers, alsook voor ervaring in ondernemen, in 

academische omgeving en onderzoek, in investeringsmanagement en tenslotte voor ervaring 

in andere venture capital fondsen dan de fondsen waaraan de investeringsmanagers in dit 

onderzoek gelinkt worden.  

 

Hypothese 1a die stelde dat een hoger aandeel aan specifiek menselijk kapitaal in een venture 

capital fonds leidt tot een lager resultaat wordt hier gedeeltelijk ondersteund.  Uit de 

resultaten kan worden afgeleid dat meer mensen met een technische opleiding binnen een 

team wel degelijk de kans verlagen op het ophalen van nieuwe fondsen. Zoals reeds vermeld, 

werden de onafhankelijke variabelen met betrekking tot ervaring in consulting en een 

rechtenopleiding uit het model verwijderd aangezien die nooit een significante coëfficiënt 

leverden. Ook voor een economische opleiding, een MBA en ervaring in finance kan hier 

geen significante invloed op de kans op het ophalen van opvolgfondsen worden gevonden. 

 

Er wordt geen ondersteuning gevonden voor hypothese 1b. Het blijkt zo te zijn dat ervaring 

in onderzoek en/of in academische kringen een negatieve invloed heeft op de kans op het 

ophalen van nieuwe fondsen voor een venture capital fonds. Ervaring met ondernemen binnen 

het investeringsteam zorgt daarentegen voor een licht positieve verhoging van diezelfde kans. 

Enkel met betrekking tot ondernemen zou deze hypothese dus wel steun krijgen. Maar het feit 

dat ook ervaring in industrie en een humane opleiding geen significante invloed hebben, 

samen met de eerder vermelde negatieve invloed van academische ervaring en ervaring in 

onderzoek, zorgen ervoor dat deze hypothese geen ondersteuning krijgt. 

 

De conclusie bij hypothese 1c ligt minder voor de hand. Aan de ene kant blijkt dat het aantal 

jaren ervaring in de venture capital industrie licht negatief inwerkt op de kans om 

opvolgfondsen op te halen (significantieniveau = 10%), maar aan de andere kant is het zo dat 

eerdere ervaring als investeringsmanager in een ander fonds wel een erg positieve en 

significante (niveau = 5%) invloed heeft op die kans. Hier kan dus worden besloten dat het 

aantal jaren ervaring als investeringsmanager niet zozeer van tel is, dat een hoger aantal jaren 

zelfs negatief inwerkt, maar dat het wel belangrijk is dat de investeringsmanagers al enige 

ervaring hebben opgedaan in een ander venture capital fonds. De kennis die wordt 

overgedragen zal hierbij dus waarschijnlijk van groot belang zijn. De eerste bevinding dat het 

aantal jaren ervaring in de venture capital industrie de resultaten van het fonds negatief 



 49

beïnvloedt, ligt eigenlijk wat in lijn met die van De Clercq en Dimov (2003) die vonden dat 

de leeftijd van venture capital ondernemingen de prestaties ervan negatief beïnvloedt. 

 

Er wordt steun gevonden voor hypothese 1d, hoe hoger de opleidingsgraad, hoe groter de 

kans dat het fonds follow-on fondsen kan ophalen. Dit kan worden besloten aangezien de 

coëfficiënt horende bij de opleidingsgraad van de investeringsmanagers van het team 

significant en positief is. De kans dat een venture capital fonds met een hogere 

opleidingsgraad binnen zijn investeringsteam nieuwe investeerders zal vinden is dus groter 

dan voor een fonds met een lagere opleidingsgraad binnen het team. 

 

De overige hypothesen worden hier niet besproken, aangezien de corresponderende 

onafhankelijke variabelen hier niet in het model vervat zitten. 

 

Model 3 : ‘volledig model’ 

 

Zoals eerder besproken, was het onmogelijk alle onafhankelijke variabelen op te nemen in één 

model aangezien er te weinig waarnemingen beschikbaar zijn. Toch is het steeds de bedoeling 

om bij een onderzoek een volledig model op te stellen die een verklaring kan bieden voor alle 

onafhankelijke variabelen. Hier zijn er teveel in vergelijking met het aantal waarnemingen. 

De variabelen die niet significant waren voor dit onderzoek werden dus uit dit model gelaten. 

Het betreft alweer ervaring in consulting, een rechtenopleiding en een opleiding in humane 

wetenschappen. Ervaring in één van deze domeinen mag worden verondersteld geen uitvloed 

uit te oefenen op de prestaties van het fonds. Om de consistentie met vorige modellen te 

bewaren, werd er ook hier beslist het aantal jaren ervaring in onderzoek en in academische 

kringen samen te tellen, aangezien deze soorten ervaring meestal sterk gelinkt zijn aan elkaar 

en academische ervaring ook al wat vervat zit in de graad van opleiding van de 

investeringsmanagers. Dit leek dus een logische som. Dit werd ook alweer gedaan voor een 

economische opleiding en het behalen van een MBA. De twee soorten opleidingen zijn alweer 

sterk gerelateerd en voor de beide opleidingen afzonderlijk werd nooit een significante 

coëfficiënt gevonden, dus ook deze som is logisch en goed overdacht. 

Zonder deze onafhankelijke variabelen, zijn er nog steeds teveel om een goed model te 

kunnen bekomen. Daarom werd ook ‘het aantal portfoliobedrijven per investeringsmanager’ 

uit het model gehouden, aangezien deze variabele ervoor zou zorgen dat het aantal 

waarnemingen wordt gereduceerd tot 59. Dit zou dit model niet ten goede komen, aangezien 
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het de bedoeling is de invloed van zoveel mogelijk variabelen te kunnen verklaren. Ook de 

geografische focus van de fondsen en de heterogeniteit van opleiding binnen de fondsen 

werden niet in het model gestoken, aangezien deze in geen enkel uitgeprobeerd model een 

significante coëfficiënt kregen. Tenslotte werd ook besloten hetzelfde te doen voor de 

variabelen ‘finance’ en ‘ervaring in de industrie’ om dezelfde redenen.  

Aangezien steeds gecontroleerd moet worden voor grootte en leeftijd van het fonds, werd 

uiteindelijk een model bekomen met 13 onafhankelijke variabelen. 

 

Er wordt enige ondersteuning gevonden voor hypothese 1a, aangezien het zo blijkt te zijn 

dat zowel een technische opleiding als een economische opleiding en een MBA een 

significant negatieve invloed hebben op de kans op het ophalen van opvolgfondsen. De 

andere soorten opleiding en ervaring die als specifiek menselijk kapitaal worden aanzien, 

werden hier uit het model gelaten aangezien ze nooit een significante invloed vertoonden. 

 

Hypothese 1b wordt hier verworpen. Ervaring in onderzoek en academische ervaring binnen 

een investeringsteam heeft een significant negatieve invloed op de kans om nieuwe fondsen 

op te halen. Voor ervaring in ondernemen en industrie, alsook voor een opleiding in humane 

wetenschappen wordt geen significante invloed gevonden op de prestaties van het venture 

capital fonds.  

 

Voor hypothese 1c moet de invloed van ervaring in de venture capital industrie op de 

prestaties van een fonds worden nagegaan. Net zoals in model 2 blijkt het hier zo te zijn dat 

een hoger aantal jaren ervaring in de venture capital industrie een significant negatief effect 

heeft op de kans voor het fonds om opvolgfondsen op te halen, terwijl er hier een even 

significant, maar nog groter positief effect wordt gevonden van ervaring als 

investeringsmanager in een ander venture capital fonds op het resultaat van het fonds waarin 

de investeringsmanager nu fungeert. Ook hier, net zoals in bij model 1, kan er dus worden 

besloten dat het eerder belangrijk is voor een venture capital fonds om investeringsmanagers 

met ervaring in andere fondsen aan te trekken aangezien dit de kans op goede resultaten voor 

het fonds erg kan verhogen.  

  

Er wordt alweer ondersteuning gevonden voor hypothese 1d. Hoe hoger het niveau van 

opleiding van de investeringsmanagers van een fonds, hoe groter de kans dat dat fonds 
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nieuwe follow-on fondsen zal kunnen ophalen. Het significantieniveau is hier 1% en dus is de 

betrouwbaarheid van deze uitspraak erg groot.   

 

Hypothese 1e  krijgt alweer sterke ondersteuning. Er wordt nog eens bevestigd dat 

heterogeniteit in ervaring binnen een team van een venture capital fonds de kans voor dat 

fonds vergroot om opvolgfondsen te kunnen binnenhalen. 

 

Voor hypothese 1f moest de Teachman variabele met betrekking tot opleiding in het model 

worden betrokken. Dit is hier niet gebeurd aangezien bleek dat deze variabele in geen enkel 

uitgeprobeerd model enige significante invloed had. Heterogeniteit in opleiding zal dus 

waarschijnlijk geen effect hebben op de kans dat het fonds al dan niet nog opvolgfondsen kan 

ophalen. 

 

Hypothese 2 wordt hier niet opnieuw besproken, daarvoor wordt verwezen naar model 1. 

 

In dit model wordt geen ondersteuning gevonden voor hypothese 3. De coëfficiënt horende 

bij de variabele ‘aantal sectoren per fonds’ is hier niet significant. In model 1 was dit wel zo, 

maar niet in dit ‘volledige model’. 

 

Hypothese 4 wordt door dit model weerlegd, net zoals door het eerste model. Hoe meer 

publiek kapitaal in een venture capital fonds, hoe groter de kans van dat fonds is om nieuwe 

fondsen op te halen. Ook hier ligt de coëfficiënt dicht bij 0 en het significantieniveau bedraagt 

nog steeds 10%. 

 

Voor hypothese 5 moet opnieuw verwezen worden naar model 1. Aangezien deze variabele 

nooit een significante invloed vertoonde, ook niet in andere niet-gerapporteerde modellen 

voor deze dataset, werd deze variabele uit dit ‘volledig model’ gehouden. 
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afhankelijke =nieuwe fondsen(0/1) basismodel  Model 1  Model 2  volledig model  
    ( opleiding   
    en ervaring )    
   ( -2 uitschieters)    
controlevariabelen       
LN leeftijd -0,39 0,593 0,51 0,622 
LN grootte 0,089 0,229 -0,508 -0,448 
       
algemene fondskarakteristieken       
aantal sectoren per fonds  -0,921**  0,128 
percentage publiek kapitaal  0,088*  0,04* 
geografische focus  1,484    
aantal portf.bedrijven per inv.mngr  2,522**    
Teachman_opleiding  -1,827    
Teachman_ervaring  3,556**  3,226** 
       
opleiding en ervaring vd managers       
graad   0,527** 0,84*** 
technische opleiding   -0,753** -1,001** 
economische opleiding + MBA   -0,227 -0,732** 
ondernemen   0,117* 0,043 
academisch + onderzoek   -0,074** -0,128** 
finance   -0,079   
investeringsmanagement   -0,089* -0,179** 
ervaring in andere VC fondsen   1,8** 2,239** 
ervaring in de industrie   0,012   
       
constante 1,399 -5,493** 1,399 0,274 
       
model       
chi² 1,409 25,829**** 26,738*** 34,724**** 
-2 LL 70,57 34,86 45,24 36,674 
Nagelkerke R² 0,032 0,558 0,506 0,625 
exacte p-waarde 0,494 0,001 0,005 0,001 

         Tabel 12: Logistische regressieanalyse      (Significantieniveaus: *=.10; **=.05; ***=.01; ****=.001) 
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4.3. Lineaire regressie met ‘aantal nieuwe fondsen’  als afhankelijke  
 
De correlaties tussen alle variabelen voor het lineaire regressiemodel worden gepresenteerd in 

tabel 13. De correlaties tussen grootte van het fonds, de Teachman waarde voor heterogeniteit 

binnen het fonds voor opleiding en ervaring en de afhankelijke variabele worden significant 

positief bevonden.  

 

Met het ‘aantal nieuwe fondsen’ als afhankelijke kon een lineaire regressieanalyse worden 

toegepast om enkele hypotheses te testen. De resultaten van die analyse worden getoond in 

tabel 14.  

Er werd slechts één significant, goed model gevonden met deze afhankelijke variabele. Een 

uitleg daarvoor kan misschien liggen in het feit dat deze variabele nogal een verkeerd beeld 

kan geven van de eigenlijke performantie van een fonds. Deze variabele geeft misschien wel 

het aantal opgehaalde fondsen weer, maar niet de grootte van die fondsen. Ook is het niet zo 

voor de hand liggend om een lineaire regressie uit te voeren waarbij de afhankelijke variabele 

slechts 4 verschillende discrete waarden aanneemt.  

 

Hier kan dus één model worden besproken, een model met dezelfde onafhankelijke variabelen 

als het 1e model van de vorige paragraaf. Zoals daarin vermeld, werd onder andere ‘het aantal 

portfoliobedrijven per investeringsmanager’ als onafhankelijke variabele in deze analyse 

betrokken en zijn er daarom slechts 59 waarnemingen van de 65 bruikbaar. Dit zorgt er dus 

voor dat maximum 11 onafhankelijke variabelen in de analyse mochten worden betrokken. 

Dit model tracht de invloed van 9 verschillende onafhankelijke variabelen na te gaan. Er kan 

worden afgelezen van tabel 14 dat dit model significante coëfficiënten heeft voor de ( ln van 

de ) grootte van het fonds, het aantal sectoren waarin het fonds investeert, het percentage aan 

publiek kapitaal binnen het fonds en de Teachman-waarde voor het fonds die de heterogeniteit 

van de opleiding van het investeringsteam weergeeft.  

 

Hypothesen 1a – 1d kunnen hier niet worden besproken, aangezien geen significant model 

werd gevonden met het aantal nieuwe opgehaalde fondsen als afhankelijke die deze 

hypothesen kan testen. 
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Er wordt geen ondersteuning gevonden voor hypothese 1e . De coëfficiënt horende bij de 

waarde voor de ervaring van het fonds bekomen door het toepassen van de Teachman 

heterogeniteitsschaal is niet significant positief. 

 

Hypothese 1f krijgt hier ondersteuning. Hoe meer heterogeen de opleiding van het 

investeringsteam van een venture capital fonds is, hoe meer opvolgfondsen het zal kunnen 

ophalen. Dit is een merkwaardige uitkomst aangezien voor deze onafhankelijke nooit een 

significante invloed werd gevonden wanneer de dummyvariabele ‘nieuwe fondsen opgehaald’ 

werd gebruikt. Het blijkt hier dus zo te zijn dat heterogeniteit in opleidingsrichting binnen een 

investeringsteam geen invloed heeft op het al dan niet kunnen ophalen van nieuwe fondsen, 

maar als het fonds in staat was nieuwe fondsen op te halen, heeft heterogeniteit in opleiding 

wel een licht positieve invloed op het aantal nieuwe fondsen dat kan worden opgehaald. 

 

Voor hypothese 2 wordt hier geen ondersteuning gevonden. De coëfficiënt horende bij de 

onafhankelijke variabele in kwestie blijkt hier niet significant te zijn. Het aantal 

portfoliobedrijven per investeringsmanager heeft hier dus geen invloed op het aantal nieuwe 

fondsen dat kan worden opgehaald. 

 

In hypothese 3 wordt gesteld dat naarmate een fonds meer gespecialiseerd te werk gaat, de 

verwachte resultaten ervan beter zijn. Hier worden goede resultaten gezien als het ophalen 

van (meerdere) nieuwe fondsen. Hypothese 3 krijgt hier steun. Het blijkt dat hoe kleiner het 

aantal sectoren is waarin een venture capital fonds investeert, hoe meer opvolgfondsen het zal 

kunnen ophalen. Hier is de invloed wel veel kleiner dan in het model met de dummyvariabele 

‘nieuwe fondsen of niet (1/0)’ als afhankelijke variabele. 

 

Voor de derde keer wordt hypothese 4 weerlegd. Het blijkt dat hoe groter het percentage is 

aan publiek kapitaal, hoe meer nieuwe fondsen het venture capital fonds zal kunnen ophalen 

en hoe beter dus de resultaten van het fonds. Ook hier, net zoals met de dummyvariabele als 

afhankelijke, ligt de coëfficiënt erg dicht bij 0 maar is het toch significant positief. Een 

mogelijke verklaring voor deze bevinding werd eerder al gegeven. 

 

Voor hypothese 5 wordt alweer geen ondersteuning gevonden. Ook hier is er geen 

significante invloed van de geografische focus op de prestaties van het fonds. 
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          Correlaties         

N=58   aantal      % publiek aantal sec- Teachman 
aantal 

bedrijven/ geograf. Teachman 
    nieuwe Ln grootte Ln leeftijd kapitaal toren/fonds ervaring inv.mngr. focus opleiding 
Pearson  aantal nieuwe 1          
Correlatie Ln grootte 0,289 1         
  Ln leeftijd -0,035 0,184 1        
  % publiek kapitaal 0,071 -0,229 0,096 1       

  
aantal 
sectoren/fonds -0,157 -0,168 0,158 0,471 1      

  Teachman ervaring 0,299 0,191 -0,131 -0,149 -0,07 1     
  # bedrijven/inv.mngr 0,065 0,116 -0,19 0,203 0,089 -0,259 1    
  geografische focus 0,113 0,515 -0,186 -0,412 -0,566 0,226 -0,093 1   
  Teachman opleiding 0,369 0,25 -0,03 -0,326 -0,239 0,628 -0,069 0,265 1 
Signif. aantal nieuwe .          
  Ln grootte 0,014 .         
  Ln leeftijd 0,398 0,083 .        
  % publiek kapitaal 0,299 0,042 0,236 .       

  
aantal 
sectoren/fonds 0,119 0,104 0,118 0 .      

  Teachman ervaring 0,011 0,075 0,164 0,133 0,302 .     
  # bedrijven/inv.mngr 0,315 0,193 0,076 0,064 0,253 0,025 .    
  geografische focus 0,2 0 0,081 0,001 0 0,044 0,245 .   
  Teachman opleiding 0,002 0,029 0,412 0,006 0,035 0 0,304 0,022 . 

 
         Tabel 13: Correlaties (en bijhorende significantieniveaus) tussen de variabelen van het lineaire regressiemodel 
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afhankelijke : aantal nieuwe fondsen basismodel  basismodel + alg  
   fondskarakteristieken  
controlevariabelen     
LN leeftijd -0,086 -1,02 
LN grootte 0,155** 0,178** 
     
algemene fondskarakteristieken     
aantal sectoren per fonds  -0,089* 
percentage publiek kapitaal  0,007** 
geografische focus  -0,337 
aantal portfoliobedrijven / 
investeringsmanager  -0,006 
Teachman_opleiding  0,527* 
Teachman_ervaring  0,109 
     
constante 0,476 0,093 
     
model     
R² 0,092 0,29 
adjusted R² 0,059 0,174 
F-waarde 2,774* 2,499** 
exacte p-waarde 0,071 0,023 

 
Tabel 14: Lineaire regressieanalyse     (Significantieniveaus: *=.10; **=.05; ***=.01; ****=.001) 
 

 

Er moet hier ook worden bemerkt dat de controlevariabele ‘grootte van het fonds’ hier 

significant positief gerelateerd is aan het aantal opvolgfondsen dat wordt opgehaald. Een 

verklaring hiervoor is dat kleinere fondsen ervoor opteren  te investeren in projecten die niet 

worden verwacht sterk te groeien, maar die break-even zullen zijn op korte termijn en dus 

geen grote bedragen zullen opgebruiken (Knockaert 2005). Ze zijn meer afhankelijk van 

andere investeerders in opeenvolgende financieringsrondes, gezien de gelimiteerde fondsen. 

In dat geval kunnen kleine fondsen opeenvolgende financieringsrondes ontwijken, waarin ze 

in een gevaarlijke financiële positie kunnen worden geplaatst. Dit maakt de prijsvorming van 

het vermogen mogelijk moeilijk voor de opvolgende co-investeerders en veroorzaakt dilutie 

van de initiële investering (Murray 1999). Onderzoek door Gompers (1996) toont inderdaad 

aan dat jonge en dus kleine venture capital fondsen de drijfveer hebben acties te ondernemen 

die hun ‘kunnen’ aantonen aan potentiële investeerders. Het onderzoek toonde aan dat deze 

venture capital fondsen hun portfoliobedrijven vroeger naar een beursintroductie leiden dan 

oude venture capital fondsen omdat ze een reputatie willen neerzetten en succesvol kunnen 

zijn in het ophalen van kapitaal voor nieuwe fondsen.   
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4.4. Overzicht van de resultaten 
 

Aangezien er verschillende modellen werden gebruikt, zijn de resultaten nogal 

onoverzichtelijk. Tabel 15 geeft een overzicht van de hypotheses en de bijhorende resultaten 

(met ‘0’ = geen significantie, ‘+’ = ondersteuning, ‘-‘ = verworpen en ‘/’ = niet in model). We 

kunnen hierbij enkele opmerkingen formuleren.  

 

Ten eerste is het zo dat hypothese 1a slechts gedeeltelijk kon worden ondersteund aangezien 

de meeste variabelen met betrekking tot specifiek menselijk kapitaal geen significante invloed 

hadden. Ook voor hypothese 1b geldt dit. De hypothese wordt wel verworpen, maar ook hier 

werd een variabele niet significant bevonden en daarom werd die uit het model gelaten. Er 

kunnen hier dus geen sluitende conclusies bij geformuleerd worden. 

Bij hypothese 1c wordt in de tabel aangeduid dat er sprake is van ondersteuning, maar dit 

slaat dan op ervaring in andere venture capital fondsen en niet op het aantal jaren ervaring in 

een fonds aangezien dat eerder negatief inwerkt op de kans om follow-on fondsen op te halen. 

Aangezien het tweede effect het eerste wel overheerst qua grootte (en significantie) werd 

ervoor geopteerd deze hypothese als ondersteund te aanzien.  
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Afhankelijke  nieuwe fondsen(1) # nieuwe  

Hypothese  of niet(0) fondsen  
Hyp. 1a     
     
specifiek menselijk kapitaal in team ↑  + / 
→ prestatie VC fonds ↓    
      
Hyp. 1b     
     
algemeen menselijk kapitaal in team ↑   - / 
→ prestatie VC fonds ↑     
      
Hyp. 1c     
      
ervaring in VC industrie ↑ + / 
→ prestatie VC fonds ↑     
      
Hyp. 1d     
      
opleidingsniveau ↑ + / 
→ prestatie VC fonds ↑     
      
Hyp. 1e     
      
heterogeniteit ervaring ↑ + 0 
→ prestatie VC fonds ↑     
      
Hyp. 1f     
      
heterogeniteit opleiding ↑  0 + 
→ prestatie VC fonds ↑     
      
Hyp. 2     
      
# port.bedrijven per inv.mngr ↓ - 0 
→ prestatie VC fonds ↑     
      
Hyp. 3     
      
aantal sectoren ↓ + + 
→ prestatie VC fonds ↑     
      
Hyp. 4     
      
% publiek kapitaal ↑ - - 
→ prestatie VC fonds ↓     
      
Hyp. 5     
      
geografische focus ↑ 0 0 
→ prestatie VC fonds ↓     
      
 
Tabel 15: Overzicht van de hypotheses en bevindingen  
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5. Conclusies  
 

Er werd een grondig onderzoek gevoerd naar de gegevens rond het menselijk kapitaal en de 

werking sinds 2003 van verschillende venture capital fondsen. Met deze gegevens, 

gecombineerd met gegevens uit een reeds bestaande dataset, werden interessante modellen 

bekomen die de invloed van enkele eigenschappen van een venture capital fonds op diens 

prestaties konden nagaan. In vorige onderzoeken naar de determinanten van succes van 

venture capital fondsen werden indirecte maatstaven gebruikt om de performantie van een 

fonds na te gaan. Doordat de hier gebruikte dataset gegevens bevat uit 2003, konden directe 

performantiemaatstaven worden gehanteerd. Er kon worden nagegaan hoe de venture capital 

fondsen het ervan af hadden gebracht gedurende de voorbije 6-7 jaar. Met drie verschillende 

afhankelijke variabelen werden enkele modellen opgesteld.  

Het bleek dat het al dan niet overleven van het fonds geen goede maatstaf was bij dit 

onderzoek. Dit zal waarschijnlijk te wijten zijn aan het feit dat de dataset van beperkte grootte 

is en dat de verstreken periode nogal kort is.  

Er werd ook opgezocht of de venture capital bedrijven nieuwe fondsen hadden kunnen 

ophalen en hoeveel. De zo bekomen dummy- en discrete variabele werden ook als maatstaven 

voor de performantie gebruikt en hiermee konden wel enkele goede modellen worden 

opgesteld. Succes wordt hier dus gezien als de bekwaamheid van het venture capital fonds om 

opvolgfondsen op te halen. 

Aangezien de bedoeling van deze thesis was te vinden welke de determinanten van succes van 

venture capital fondsen zijn, kan hier worden besloten dat zowel specifiek als algemeen 

menselijk kapitaal niet voordelig bevonden werden voor de mogelijkheid voor het venture 

capital fonds om opvolgfondsen op te halen. Ook is het zo dat die kans kleiner is voor een 

fonds dat investeert in een groter aantal verschillende sectoren. Specialisatie op dit vlak blijkt 

dus voordelig te zijn voor het fonds. Nog twee belangrijke determinanten van succes voor een 

venture capital fonds zijn de opleidingsgraad van de investeringsmanagers (hoe hoger, hoe 

beter) en het aantrekken van investeringsmanagers met ervaring in een ander venture capital 

bedrijf. Het aantal jaren ervaring in de venture capital industrie blijkt dan weer geen positieve 

invloed te hebben. Heterogeniteit binnen het investeringsteam van een venture capital fonds 

wordt positief bevonden voor de prestaties van een venture capital bedrijf. Heterogeniteit van 

ervaring van de investeringsmanagers en van hun opleiding, verhoogt respectievelijk de kans 

opvolgfondsen op te halen en het aantal fondsen dat wordt opgehaald. Tegen de 

verwachtingen in, heeft een groter aantal portfoliobedrijven per investeringsmanager een sterk 
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positieve invloed op de kans voor het venture capital bedrijf om opvolgfondsen op te halen. 

Dit druist in tegen de self-efficacy theorie, maar werd eerder al verklaard in de literatuur. Ook 

blijkt het zo te zijn dat een hoger percentage aan publiek kapitaal een erg gering maar positief 

effect heeft op de kans om opvolgfondsen op te halen en het aantal daarvan. Tenslotte is het 

zo dat er geen significante invloed werd gevonden voor de geografische focus van een venture 

capital fonds op diens prestaties. 

 

Het is in dit onderzoek onmogelijk geweest het effect van alle relevante kenmerken van een 

venture capital fonds na te gaan, gezien het tekort aan tijd en gegevens. Toch is het interessant 

toch al enkele determinanten te kennen die positief zijn voor de werking van een venture 

capital fonds gezien het belang van zo’n fondsen voor opstartende bedrijven en de economie 

in het algemeen.  
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