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Ten eerste natuurlijk, dank je wel Daniël voor het doorgeven van ‘de pen’! Ik zal ook even iets 
vertellen over mijzelf: ik ben in 2007 begonnen met NW&I en ben in vogelvlucht in 2015 
afgestudeerd (Innovation Sciences als master). Tussendoor heb ik nog een SSU bestuursjaartje 
gedaan (Boston & New York), heb ik nog een Helix bestuursjaartje gedaan (XXe bestuur) en 
heb ik her en der nog een kleine commissie gedaan. Daarnaast ben ik veel bezig met muziek 
maken (ook componeren/produceren) en wil ik af en toe nog wel eens een balletje slaan 
met squash.  

Hoewel ik wel even heb gewerkt bij Innopay, zoals Daniël al zei, werk ik inmiddels bij Birch 
Consultants en haar joint venture The Funding Company. De eerstgenoemde doet 
onderzoek en bouwt platforms voor voornamelijk publieke instanties (veel hogescholen of 
Centres of Expertise). Ik hou me daar vooral bezig met de algehele structuur van Birch zelf en 
het ontwikkelen van concrete business models, met begrotingen en business cases voor haar 
klanten. Bij The Funding Company zorg ik voor (shocker!) financiering voor bedrijven, veelal 
door samen met de ondernemers kritisch te kijken naar hun business case en begroting. Het 
lijkt veel op elkaar, maar met een behoorlijk ander uitgangspunt: bij Birch moet ik vaak uit het 
niks (of met zeer vage informatie) een begroting en business case opstellen waar vervolgens 
veel te lang door veel te veel mensen over wordt vergaderd, totdat een half jaar later iets 
compleet anders op tafel ligt (wat ik dan uiteraard wel begeleid). Bij The Funding Company 
gaat het vaak om het scoren van een subsidie, waarvoor de business case en begroting 
strak wordt geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie (van bijvoorbeeld de 
Europese Commissie). Je zit dan onder tijdsdruk dus met een ondernemer om tafel om samen 
een bestaand business model en begroting – vaak vanuit een veel te technisch oogpunt – 
om te bouwen naar een strakke case, zodat hij goed genoeg is om te subsidie te krijgen 
(waarna wij pas ons geld krijgen). Ik merk dat ik veel heb aan mijn jaren KasCo en Shift, 
omdat ik veel begrotingen zie (en snel fouten kan spotten), en ook niet vies ben van het 
maken van een business modelletje. 

Daniël zijn vraag, ‘Wat is geld over 10 jaar?’, was erg op de financiële sector geörienteerd 
omdat ik bij Innopay werkte, maar in die branche zit ik dus niet echt meer. Toch heb ik bij 
Innopay wel wat opgepikt: ikzelf denk dat geld over 10 jaar niet meer bestaat. Het was een 
makkelijk universeel middel wat praktisch was als je geen zout kon ruilen tegen een varken, 
maar het is behoorlijk outdated. De block chain technologie zorgt ervoor dat we elkaar 
credits kunnen geven voor één specifiek doel: eten kopen, je studie, een auto, whatever. Zo 
kunnen we van veel bureaucratische rompslomp af wat enkel bestaat om te zorgen dat we 
ons geld uitgeven aan datgene waarvoor het bedoeld is. Met nieuwe block chain 
toepassingen kan dat straks niet anders. Aangezien ik al veel te lang aan het lullen ben, wil ik 
dezelfde vraag van Daniël doorgeven aan Lorain Giesbers, die nog wel in de financiële 
sector zit, om te kijken of ze het met me eens is. 


