
RTL Z online seminar: Crowdfunding, het nieuwe beleggen in start 
ups

Vroege aandeelhouder worden van het nieuwe Facebook, Netflix of Thuisbezorgd.nl: wie 
droomt daar niet van? Op 22 maart organiseert RTL Z een gratis online seminar voor 
geïnteresseerde beleggers en startende investeerders over crowdfunding. Nu sparen 
nagenoeg geen rendement meer biedt gaan steeds meer mensen op zoek naar een alternatief. 
Crowdfunding wordt daarbij steeds populairder. Dit is een nieuwe, toegankelijke manier van 
beleggen in jonge, startende bedrijven die op zoek zijn naar financiële mogelijkheden om hun 
business plan te verwezenlijken.

Tijdens het seminar onder leiding van RTL Z-presentator Hella Hueck leggen Robin Slakhorst, 
directeur van het online crowdfundingsplatform Symbid, en Aldebert Wiersinga van Value 
Creation Capital uit hoe je rendement kunt maken met het investeren in startups. Alle vragen 
die bij geïnteresseerde -aankomende én reeds ervaren- beleggers leven komen aan bod:

Hoe weet je of crowdfunding als vorm van beleggen bij je past?
Hoe herken je in een vroege fase een succesvol bedrijf?
Waarop moet je letten bij het beleggen in starters?
Wat zijn realistische rendementen?
Hoeveel geduld moet je hebben?
En: wat zijn de risico’s?

Daarnaast beoordeelt ervaren investeerder Wiersinga ter plekke de toekomstige 
rendementskansen van vier startende bedrijven op zoek naar geld.

RTL Z is dé plek voor nieuws, informatie en inspiratie voor ondernemende mensen. Met een 
eigen televisiezender, website, app en events richt RTL Z zich op de pijlers Nieuws, Business, 
Finance, Tech en Life. Onder de noemer De Gouden Greep organiseert RTL Z gedurende het 
jaar een reeks gratis online seminars over beleggen en investeren.

rtlz.nl, maandag 22 maart., 20.30 uur. Na aanmelding vooraf is het online seminar is gratis te 
volgen. 
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Aanmelden kan via onderstaande link. 

Relevante links

https://www.onlineseminar.nl/rtlz/webinar/12518/crowdfunding-het-nieuwe-beleggen-in-start-
ups/#watch

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janet Tuinstra, Sr. Communicatieadviseur, via 
035 - 6718578 of janet.tuinstra@rtl.nl
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