
 

 

 

BrownCow lanceert met trots investors circle The Herd, een collectief van 20+ 

ervaren, heavy weight investeerders, aangesloten op de BrownCow dealflow. Ook 

Rabobank, die via BrownCow al 2 startups financierde, is als officiële partner 

betrokken om waar mogelijk en nodig investeringen aan te vullen met een bancaire 

lening. 

 

The Herd investeert in: 

- startups met track record (min. €100k omzet en/of serieuze tractie) 

- team van min. 2 full timers 

- investeringsbehoefte tussen €200k - €1 mln 

- schaalbaar business concept 

- industry onafhankelijk 

 

Twee van BrownCow's beste funding experts selecteren en preppen de 

ondernemers die op willen gaan voor The Herd. Door pitch en pitch deck te helpen 

verscherpen en met voorbereiding op term sheets, due diligence en andere 

documentatie. 

  

Ik wil meer weten 

 

 

De investeerders 
The Herd bestaat uit 20+ ervaren investeerders. Allemaal (ex-)top van het zakenleven. 

Succesvolle ondernemers, professionele investeerders en ex-CEO's & boardmembers met 

een groot, internationaal netwerk en lange ervaring in een specifieke tak van sport. Ze 

zoeken goede ondernemers die ze met kennis, cash & contacten kunnen helpen schalen. 

mailto:david@browncow.nl?subject=Info%20over%20BrownCow%20the%20Herd&body=Hey%20BrownCow%2C%0A%0AIk%20wil%20graag%20meer%20weten%20over%20de%20investors%20circle.


 

Vanuit de overtuiging: Groen+Grijs=Goud. 

Paar voorbeelden. 

  

 

 

Abel Slippens - ex-CEO Sligro 

Naast commissariaten en bestuursfuncties investeert de 

ex-bestuursvoorzitter van Sligro Food Group in startups. 

 

  

 

 

 

Aldebert Wiersinga - Ondernemer, oprichter & MP tech 

fondsen 

Na een succesvolle ondernemerscarrière Value Creation & 

Companyopgericht: een growth fund gericht op B2B SaaS. 

Vorige maand lanceerde Value Creation Capital, het 

TechNano seed fund.  

     

 

 

 

Loek Winter - Zorgondernemer 

Professor Radiologie. Nam verschillende klinieken over en 

richtte er zelf een aantal op. Heeft aan de Nyenrode 

Business Universiteit de leerstoel "Healthcare 

Entrepreneurship" en is één van de grootste 

zorgondernemers van Nederland.     

 

  

Ik wil meer weten 

 

 

 

BrownCow 

BrownCow helpt jonge ondernemers om betere ondernemingen 

te bouwen. Met 1-op-1 mentoring, masterclasses & netwerk van 

de ex-top van het zakenleven: 120 ex-CEO’s van multinationals, 

doorgewinterde ondernemers, industry experts en investeerders. 

En met financiering door onze BrownCow investors circle The 

Herd.  
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Het BrownCow membership biedt startups toegang tot onze 

experts, investors circle en korting op masterclasses, trainingen 

& events m.b.t.: 

1) Team & Leadership 

2) Business strategy & development 

3) Investment & fundraising 

4) Marketing, sales & PR 

5) Legal & finance 

6) Industry insights 

 

  

 


