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NOABER FOUNDATION EN 
NOABER VENTURES

D e gezamenlijke missie van Noaber 
Foundation en Noaber Ventures is 
langer gezond leven mogelijk maken 

via transformaties en innovatieve vormen 
van samenwerken, waarbij Noaber Founda-
tion donaties verstrekt en Noaber Ventures 
investeert. Noaber Ventures kan als operati-
oneel zelfstandig investeringsfonds worden 
beschouwd, waarbij het financieel rende-
ment op de investeringen weer wordt ingezet 
om het maatschappelijke doel te realiseren. 
Naast het doen van directe investeringen in 
ondernemingen investeert Noaber in impact-
fondsen die mede door Noaber Ventures wor-
den opgericht. CEO Matthijs Blokhuis, zowel 
verantwoordelijk voor Noaber Ventures als 
Noaber Foundation, geeft een inkijkje in hoe 
de organisatie via impact investeren streeft 
naar duurzame maatschappelijke impact. 

Hoe is de combinatie van de donerende 

Noaber Foundation en het investerende 

Noaber Ventures ontstaan? 

De oprichter, Paul Baan, wilde de werel-

den van geld verdienen en geld uitge-

ven bij elkaar brengen. Het continueren 

van impact op de lange termijn is alleen 

mogelijk met een financieel perspectief, 

want dan maken eigen inkomsten van de 

organisatie schaal en doorontwikkeling 

mogelijk. Ondernemerschap, creativiteit 

en een bedrijfsmatige aanpak zit in ons 

DNA. Daarom gaan doneren en investeren 

bij ons vanaf het begin samen. We doen 

alles onder één governance, één strategie 

en één branding en geloven in de synergie 

tussen deze twee financieringsvormen. 

Vanwege het bestedingscriterium is dit wel 

een uitdaging binnen de regelgeving van de 

ANBI. Daarom hebben we altijd goed over-

leg gehad met de Belastingdienst en mogen 

we dit doen onder bepaalde voorwaar-

den. Aanvankelijk ging grofweg de helft 

van het beschikbare budget naar Noaber 

Foundation en de helft naar Noaber 

Ventures. Inmiddels is de omvang van het 

portfolio van Noaber Ventures dusdanig 

dat we revolverend zijn. Daarom gaat nu 

100 procent van de kapitaalstortingen 

naar Noaber Foundation. 

Kun je een voorbeeld geven van de syner-

gie tussen doneren en investeren?

Binnen ons team zijn er programma-

managers met primair een inhoudelijke 

achtergrond die meer gericht zijn op 

de donatiekant en investment managers 

met een bedrijfsmatige of financiële   

achtergrond. Bij donaties zie je vaak projec-

ten ontstaan waarbij we eerst kijken naar  

de interventie. Vervolgens vragen we ons 

af hoe het project kan loskomen van onze 

organisatie. Hierbij is een verdienmodel    

noodzakelijk.  Daarom vinden we het nut-

tig om ook onze investment managers te 

betrekken bij de projecten. We bekijken 

of we er een meer bedrijfsmatig perspec-

tief aan kunnen koppelen. Toen wij bij-

voorbeeld een donatieaanvraag deden 

voor het ontwikkelen van een lesmethode 

voor het speciaal onderwijs, vroegen wij 

of ze een product konden ontwikkelen, 

zodat meer scholen er gebruik van konden 

maken. Ons uitgangspunt is: investeren 

waar mogelijk en doneren waar nodig. We 

doneren vooral aan initiatieven die sys-

teemveranderingen beogen. Binnen ons 

programma Leefstijlgeneeskunde kan dit 

bijvoorbeeld gaan over onderzoek naar 

de organisatie van vergoedingensystema-

tiek. En we investeren in interventies die 

op het onderwerp een directie interventie 

hebben, bijvoorbeeld een diabetes rever-

sal-programma dat patiënten helpt van de 

medicatie af te komen.

Hoe vinden jullie de investeringen?

De meeste aanvragen voor investeringen 

komen via ons netwerk binnen. Omdat 

we al 21 jaar aan impact investeren doen, 

hebben we met veel mensen gewerkt. We 

richten ons daarbij alleen op gezond en 

actief leven en hebben dus een duidelijk 

profiel. Door deze scherpe focus hebben 

we misschien minder dealflow, maar zijn 

de investeringen de afgelopen vijf jaar 

wel beduidend beter geworden. De eerste 

paar jaar hebben we verlies gedraaid. In de 

loop der jaren zijn we niet alleen beken-

der geworden, maar ook steeds beter in 

het selecteren van succesvolle projec-

ten. Onze impact investeringen hebben 

een langere doorlooptijd, van gemiddeld 

tien à twaalf jaar. Daarom konden we ons 

pas na ruim 17 jaar door succesvolle exits 

ontwikkelen tot een revolverend fonds. 

Waar letten jullie op tijdens het selectie- 

proces?

Matthijs Blokhuis

ANBI EN IMPACT INVESTEREN: BESTEDINGSCRITERIUM EN DE 90%-EIS

De ANBI-status biedt fiscale voordelen, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo dienen 

fondsen zich onder andere te houden aan het 90%-criterium. Dit criterium vereist dat de activi-

teiten van een fonds nagenoeg geheel (minimaal 90%) het algemeen belang dienen. Hierbij kijkt 

de Belastingdienst alleen naar de bestedingen van het fonds. De vraag die hier centraal staat 

is of investeringen vanuit de bestedingenkant als het algemeen belang dienend gezien kunnen 

worden. 

Naast de 90%-eis is het bestedingscriterium, ook wel anti-oppoteis genoemd, een voorwaarde 

waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze eis schrijft voor dat een ANBI niet meer 

vermogen mag aanhouden dan nodig is voor de activiteiten van het fonds, tenzij daar een goede 

reden voor is. De vraag is dus of impact investeringen gezien kunnen worden als vermogen dat 

nodig is voor de activiteiten van het fonds of als doelbesteding. 

De ervaring leert dat belastinginspecteurs vaak verschillend oordelen in deze situaties. Hierdoor 

is het onduidelijk wat wel of niet mogelijk is met betrekking tot impact investeren en de ANBI-

status. Om meer duidelijkheid te creëren en  impact investeren bij vermogensfondsen te bevor-

deren heeft een commissie van deskundigen onder de titel ´Beter Geven´ op verzoek van de 

Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) onlangs aan de overheid voorgesteld om 

impact investeringen onder voorwaarden uit te zonderen van het bestedingscriterium en aan te 

merken als vallend onder het 90%-criterium. Hierbij gaat het om impact investeringen die spe-

cifiek invulling geven aan de missie van het fonds. Op het moment van schrijven is er nog niet op 

het voorstel gereageerd. *

* De staatssecretaris van Financiën heeft impact investeringen in zijn brief van 19 juni 2019 gedefiniëerd als investeringen waarbij het uitgangspunt zou moeten 
zijn dat het bereiken van het algemeen belang dat het fonds nastreeft voorop staat en niet het financiële rendement. In zijn brief noemt hij deze investeringen ook 
wel ‘algemeen nut investeringen’ of ‘ANBI-investeringen’.

Ten eerste kijken we naar de directe impact 

van de onderneming. In hoeverre dragen zij 

bij aan het faciliteren van actief en gezond 

leven? Ten tweede kijken we naar niet-ge-

institutionaliseerde marktsegmenten, waar 

nieuwe businessmodellen voor nieuwe 

markten worden ontwikkeld. Er is een gro-

ter risicoperspectief en op het moment dat 

we instappen zijn wij zijn 

vaak de enige investeerders, 

omdat we een aantal van de 

risicofactoren mitigeren om 

anderen geïnteresseerd te 

krijgen. We plaveien dus de 

weg voor andere actoren. 

Hierbij is de proxy: in hoe-

verre zijn traditionele inves-

teerders bereid hierin te 

investeren ten opzichte van 

impactgerichtere investeer-

ders? Om het onderscheid te 

maken: wij investeren niet in 

pharma, maar wel in preven-

tie. Pharma is een geïnstituti-

onaliseerde marktomgeving, 

terwijl het nog heel lastig is 

om met een preventiepropo-

sitie geld te verdienen. Ten derde bekijken 

we in hoeverre we middels deze investering 

een katalysatorfunctie vervullen om andere 

impact investeerders mee te krijgen, zodat 

er meer geld beschikbaar komt. Zo hebben 

we bijvoorbeeld NextGenVentures opgericht 

als impactvehikel in de zorg. 

Hoe zorg je dat de beoogde impact wordt 

behaald?

Voor mij is het allerbelangrijkste de intrin-

sieke motivatie van de ondernemer. Waarom 

doet ‘ie het? Maakt hij in zijn bedrijf een 

financiële afweging of een impactafweging? 

Impact investeren gaat over de intentie van 

het bedrijf om impact te maken. Die impact 

wordt gerealiseerd vanuit het primaire pro-

ces van het bedrijf. We nemen de intrinsieke 

motivatie als uitgangspunt, omdat dat een 

betere waarborg is voor de keuzes dan als 

je als zegt dat er geen dividend mag worden 

uitbetaald. Dit geldt ook voor andere inves-

teerders. Als zij de juiste intentie hebben, 

is dit geen discussiepunt. Dan wil iedereen 

liever doorinvesteren om betere producten 

te kunnen maken dan dividend uitbetalen. 

De crux zit hem echter in het exitmoment. 

Dat is het onderontwikkelde element van 

impact investeren. Want dan schuift de zeg-

genschap van impactgedreven mensen naar 

een ander perspectief. Deze stap is nog niet 

voldoende gewaarborgd. 

Hoe zie je impact investe-

ren de komende 10 jaar?

Ik zie steeds meer impact-

fondsen ontstaan. Dat is 

goed, maar hierdoor ver-

dwijnt mogelijk een deel 

van de impact, omdat er 

dan concurrentie tussen 

fondsen ontstaat en dit ver-

kleint de discrepantie tus-

sen vraag naar en aanbod 

van kapitaal. Met andere 

woorden: onze toegevoegde 

waarde zou dan afnemen. 

We kunnen bijvoorbeeld 

nog earlier stage gaan en 

eigen bedrijven ontwikke-

len. Daar zit echter wel een risico. De kans 

dat je hierbij je inleg verliest is hoger, dus dat 

doet afbreuk aan je revolverende karakter. 

Ik ben namelijk juist voorstander van het in 

stand houden van het fonds, omdat we hier-

door ook in de toekomst nieuwe initiatieven 

kunnen blijven aanjagen. 

“VOOR MIJ IS DE INTRINSIEKE 

MOTIVATIE VAN DE ONDERNEMER 

HET ALLERBELANGRIJKSTE. DAT IS 

HET UITGANGSPUNT, OMDAT DAT 

EEN BETERE WAARBORG IS VOOR 

DE KEUZE VOOR IMPACT DAN ALS JE 

ZEGT DAT ER GEEN DIVIDEND MAG 

WORDEN UITBETAALD.”

https://nextgenventures.nl

