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slim beleggen 
in kansrijke 
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Vroegtijdig beleggen in succesvolle bedrijven: wie droomt er nu niet 

van? Beleggers die op tijd instapten in techbedrijven zoals Apple, 

Microsoft, Amazon of ASML behaalden een gigantisch rendement. Een 

jaloersmakend percentage. 

Alle bovengenoemde bedrijven hebben één ding gemeen: ze stonden 

aan de wieg van een technologische doorbraak of revolutie. 

Technologische ontwikkelingen beïnvloeden onze manier van leven 

continu. Ook in de toekomst blijven ze de wereld drastisch veranderen. 

Volgens Bill Gates, oprichter van Microsoft, staan we nog steeds “aan de 

voet van een technologische revolutie”. Deze revolutie is natuurlijk reeds 

op gang en zal zich in een sneltreinvaart blijven door ontwikkelen. Dit 

brengt zoveel veranderingen met zich mee, dat het maar moeilijk voor te 

stellen is. 

Recent stond in een Earnings Release van Microsoft; “Meer dan een jaar 

na de pandemie, vertragen de digitale adoptiecurves niet. Ze versnellen 

juist en het is nog maar het begin. We bouwen de cloud voor het 

komende decennium, breiden onze adresseerbare markt uit en innoveren 

in elke laag van de tech-stack om onze klanten te helpen veerkrachtig te 

zijn en te transformeren,” aldus Satya Nadella, chief executive officer van 

Microsoft.” 

De uitspraken van Bill Gates en Satya Nadella, de huidige CEO van 

Microsoft, kunnen naadloos over elkaar heen worden gelegd. Het enige 

verschil is dat er ruim drie jaar tussen zit. Alsof de tijd heeft stilgestaan… 

Jij en wij weten wel beter. Iedere innovatie triggert weer een andere 

ontwikkelingen. 

Maar hoe kom je die mooie techaandelen op het spoor? In dit e-book 

vertellen we je graag hoe je hier stap voor stap research naar doet én 

delen we een aantal handige tools. 

 

Laat je inspireren! 

Team Imagine Fund
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Stap 1

Waarneembare 
trends definiëren
Voordat we kunnen starten met het research proces, bekijken we 

eerst welke trends waarneembaar zijn op het vlak van innovatie en 

technologie. 

 

Innovatie- en technologietrends 
 

Acht grote trends binnen de sector innovatie en technologie lichten 

we graag kort toe. Uiteraard zitten er tussen de genoemde trends 

raakvlakken en overlappingen.  

Cyber security 
Doordat we wereldwijd in rap tempo digitaliseren, wordt er online steeds 

meer privacygevoelige informatie verwerkt. Om te voorkomen dat deze 

data in de verkeerde handen terechtkomt, is goede beveiliging van groot 

belang. De verzamelnaam voor deze beveiliging heet cyber security. 

Middels goede cyber security kun je bijvoorbeeld veilig inloggen op je 

device, e-mailen en vertrouwelijke data opslaan. Om de omvang van 

deze markt te duiden: voor 2023 wordt al een totale marktwaarde 

geschat van bijna 250 miljard dollar.  

Internet of Things 
Tegenwoordig maken we gebruik van miljarden apparaten en gadgets  

die data verzamelen, ontvangen en verzenden. De technologietrend 

Internet of Things houdt in dat al deze ‘slimme’ apparaten met elkaar 

communiceren en worden gebruikt voor automatisering, besturing, 

tracking of bewaking. Denk bijvoorbeeld aan contactlenzen die je 

bloedsuiker controleren, slimme energiemeters en de zelfrijdende auto. 

Uit onderzoek van Statista blijkt dat er op dit moment 26,7 miljard 

IoT-apparaten actief zijn. De prognose is dat in 2025 het aantal ‘smart 

devices’ gestegen is naar ruim 75 miljard.  

E-commerce 
Online producten en diensten bestellen gebeurt meer dan ooit tevoren. 

Steeds meer bedrijven zien de voordelen in van e-commerce. De 

COVID-19 uitbraak gaf hier nog een significante boost aan. Het is dan 

ook niet verrassend dat e-commerce één van de meest dynamische 

en snelst groeiende markten in de wereld is. In 2019 bedroeg de 

wereldwijde e-commerceverkoop 3,53 biljoen dollar en dit groeit naar 

verwachting tot maar liefst 6,54 biljoen dollar in 2022. Dit is een enorme 

stijging, zeker voor een markt die al zeer groot is.

https://if.nl/investeren-in-technologie/investeren-in-cyber-security
https://if.nl/investeren-in-technologie/investeringen-in-internet-of-things
https://if.nl/investeren-in-technologie/investeren-in-e-commerce
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Digital Advertising 
Wereldwijd wordt er steeds meer geld besteed aan digitale advertenties. 

Traditionele reclame, zoals folders en televisiecampagnes nemen af, 

terwijl de internetcampagnes op bijvoorbeeld Google en Facebook 

alleen maar toenemen. In 2019 bedroegen wereldwijd de digitale 

advertentie-uitgaven 325 miljard dollar. Deze advertentie-uitgaven 

lopen, ondanks een daling in 2020 als gevolg van het coronavirus, in 

2022 hoogstwaarschijnlijk op tot 600 miljard dollar.  

Artificial Intelligence 
De letterlijke vertaling van Artificial Intelligence is kunstmatige 

intelligentie. Bij deze trend worden apparaten bedoeld die steeds 

slimmer worden en taken kunnen uitvoeren waarvoor normaal gesproken 

menselijke intelligentie nodig is. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 

chatbots, virtuele assistenten en robotstofzuigers. De wereldwijde markt 

van Artificial Intelligence is op dit moment ruim 35 miljard. Men schat dat 

dit in 2024 zal stijgen naar 130 miljard dollar.  

Big Data 
We bevinden ons steeds meer online. En alles waarop we klikken, 

genereert data. Hierdoor groeit de opgeslagen hoeveelheid data 

exponentieel. Het analyseren en verwerken van deze data, bijvoorbeeld

https://if.nl/investeren-in-technologie/investeren-in-artificial-intelligence
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Ontdek trends

De manier waarop we 

eerdergenoemde trends 

analyseren, werkt uiteraard 

voor elke potentievolle trend. 

Daarom adviseren we je om 

vooral ook om je heen te 

kijken. Welke veranderingen 

zie je? Onderzoek deze 

en bepaal of er potentie in 

zit. Kijk bijvoorbeeld naar 

quantum computing, de 

zelfrijdende auto, elektrische 

auto’s en robots.  

Daag jezelf uit om potentiële 

trends te ontdekken.

in combinatie met Artificial Intelligence, levert zeer waardevolle inzichten 

op. Hierdoor kunnen er op hele andere manieren beslissingen genomen 

worden. De verzamelnaam voor deze trend is Big Data. Op dit moment 

wordt de totale markt voor Big Data geschat op 64 miljard dollar en men 

verwacht dat dit in 2027 al 103 miljard dollar zal zijn.  

 

Telehealth / eHealth 
De trend telehealth / eHealth staat voor medische zorg via telecom-

municatie. Met slimme technologie in de zorg kunnen we onder meer 

medische data veilig delen en patiënten monitoren en behandelen op 

afstand. Maar denk bijvoorbeeld ook aan zorgrobots en gecompliceerde 

computergestuurde operaties tussen twee medische faciliteiten uit 

verschillende werelddelen. In een rapport van de Europese Commissie 

staat dat de komende jaren een samengestelde jaarlijkse groei van 

14% wordt verwacht. En volgens onderzoek van Global Market Insights 

bedraagt de wereldwijde telehealth-markt in 2025 al 120 miljard euro. 

 

5G 
De verzamelnaam voor de nieuwste generatie internet is 5G. Deze 

doorbraak versnelt de ontwikkeling van alle eerder genoemde trends 

enorm. Door snellere en stabielere internetverbindingen worden nieuwe 

en complexere technologieën namelijk mogelijk. 

https://if.nl/investeren-in-technologie/investeren-in-big-data
https://if.nl/investeren-in-technologie/investeren-in-big-data
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Stap 2

Toekomst 
voorspellen
Nu we weten welke technologietrends er in een notendop zijn, is het tijd 

om de toekomst te voorspellen. Welke trends groeien de komende jaren 

waarschijnlijk bovengemiddeld hard? 

 

Statista 

Bij beleggen heeft – zoals iedereen weet – niemand beschikking over 

een glazen bol. Er is echter wel een tool die helpt bij bovenstaande 

prangende vraag: de database Statista. Deze Duitse organisatie 

is gespecialiseerd in markt- en consumentendata. Het platform 

beschikt over meer dan 1 miljoen statische gegevens over ruim 80.000 

onderwerpen, uit meer dan 22.500 bronnen en 170 industrieën. 

 

Kortweg, Statista geeft je toegang tot wereldwijd onderzoek naar 

allerlei marktontwikkelingen. En naast bronnen zoals Ipsos, Forbes en 

verschillende universiteiten, haalt Statista ook essentiële informatie uit 

onder meer social media en Google Analytics. Het platform is hiermee 

een zeer betrouwbare en actuele bron. Uiteraard kun je soortgelijke 

informatie ook vinden door zelf uitgebreid online onderzoek te doen. 

https://www.statista.com/
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Stap 3

Techbedrijven  
koppelen aan trends
Zodra je op basis van data en een goed gevoel weet in welke trend(s) je vertrouwen 

hebt, kun je je verdiepen in welke techbedrijven daarin actief zijn. Het kan ook zijn dat 

een artikel in de media je aandacht trekt. Of dat je in je omgeving attent wordt gemaakt 

op een technologische ontwikkeling of bedrijf. Op basis van de ‘slimme data’ kun je 

toetsen of deze voldoende potentie biedt. 

 

Kansrijke techbedrijven 

In stap drie van je onderzoek naar kansrijke techbedrijven is Google een zeer handig 

hulpmiddel. Het zal je verbazen hoe ver je al kunt komen door het ingeven van goede 

zoekopdrachten. Je kunt hierbij denken aan zoekopdrachten als ‘bedrijf actief in 

trend X’, ‘top 100 X-bedrijven’ of ‘marktleider trend X’. Met de antwoorden die 

Google je vervolgens geeft, vormt er al snel een lijst met potentiële techbedrijven om in 

te investeren. Noteer per trend(s) de bedrijfsnamen die je voorgeschoteld krijgt, zonder 

deze al uitgebreid te analyseren. 
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Techbedrijven per trend waarin  
IF investeert of geïnvesteerd heeft 

Allereerst is het goed om te weten dat wij onze risico’s proberen te 

beperken door enkel in volwassen bedrijven te investeren en door 

strenge selectiecriteria te hanteren. Hierover vertellen we je verderop 

in dit e-book meer. Eerst delen we graag ter inspiratie alvast een aantal 

kansrijke techbedrijven waarin wij als beleggingsfonds in investeren of in 

het verleden in hebben geïnvesteerd: 

 

Cyber security 

Okta Identity Cloud, Mimecast, Palo Alto Networks en Rapid7. 

 

Internet of Things 

Amazon (Alexa), Google (Home/Nest), NVIDIA en iRobot. 

 

E-commerce 

Amazon, Big Commerce, Shopify, Pinterest, Sea LTD, MercadoLibre en 

HelloFresh. 

 

Digital Advertising 

theTradeDesk en S4 Capital. 

 

Cloud Computing 

Microsoft, Digital Ocean en Arista Networks. 

 

Big Data 

Datadog en Elastic. En bedrijven die Big Data slim gebruiken: Facebook, 

Netflix, Salesforce, Palantir en HubSpot. 

 

Telehealth / eHealth 

TelaDoc, Livongo en CareDX. 

 

5G 

Qorvo en ASML.

Winnaars 2020 

Bekijk welke techbedrijven 
de winnaars van 2020 voor 
ons beleggingsfonds waren.

https://if.nl/trends/achtergrond/dit-zijn-voor-ons-de-winnende-techbedrijven-van-2020
https://if.nl/trends/achtergrond/dit-zijn-voor-ons-de-winnende-techbedrijven-van-2020
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Stap 4

Toevoegen 
‘peers’ aan 
shortlist
Om er zeker van te zijn dat grote kanshebbers niet ontbreken, voeg je de 

naaste concurrenten toe aan de in stap drie gevonden techbedrijven. Dit 

noemen we de ‘peers’. Dus voordat je tot jouw persoonlijke selectie komt, 

breid je je lijst met potentiële techbedrijven eerst nog iets verder uit. 

 

Op zoek naar de peers 

Het is zeer belangrijk om deze verdiepingsslag te maken. Je gaat ten-

slotte niet over één nacht ijs bij de keuze in welke technologiebedrijven 

je wenst te investeren. De echte pareltjes vind je niet zomaar. Breid je 

lijst met potentiële investeringen daarom uit door ook actief op te zoek te 

gaan naar de concurrenten. Ook hiervoor kun je Google raadplegen, door 

bijvoorbeeld te zoeken op ‘concurrent bedrijf X’. 
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Stap 5

Meekijken met 
de beste fund 
managers ter 
wereld
Ga actief op zoek naar interessante fund managers met een goed track 

record en hoge betrouwbaarheid. 

 

Analyseer interessante  
fund managers 
Hiervoor gebruiken wij zelf bijvoorbeeld Whale Wisdom. Daarnaast is 

veel informatie terug te vinden in Bloomberg en Refinitiv. Dit zijn twee 

wereldwijde leveranciers van financiële marktgegevens vanuit onder 

meer analisten en fund managers. Elk groot beleggingsfonds moet elk 

kwartaal haar posities publiceren. Aangezien dit uiterlijk zestig dagen na 

het einde van een kwartaal moet, loopt deze informatie wel wat achter. 

Maar het is alsnog een mooie manier om een kijkje in de keuken te krij-

gen bij de fondsen met de beste track records. Je kunt hierdoor nieuwe 

bedrijven tegenkomen en verrassende ideeën opdoen.

Om deze essentiële informatie te bemachtigen, heb je wel een abonne-

ment nodig. Je kunt ook zelf actief op zoek gaan naar fund managers via 

Google. Wij houden bijvoorbeeld goed in de gaten wat Alex Sacerdote 

van Whale Rock Capital in positie neemt.

https://whalewisdom.com
https://www.bloomberg.com/europe
https://www.refinitiv.com/en
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Stap 6

Selectie tegen 
strenge criteria 
aanleggen
Nu jouw lijst met potentiële techbedrijven om in te investeren compleet 

is, is het tijd om te schrappen en alleen de belangrijkste kandidaten over 

te houden. 

 

Investeringscriteria opstellen 

Bij het Imagine Fund hanteren wij de volgende investeringscriteria:

Sterk management 
De kwaliteit van het management zegt enorm veel over de toekomst van 

het bedrijf. En tegenwoordig kun je via social media precies achterhalen 

wie er in de directie zitten en wat voor functies zij in het verleden 

uitvoerden. Is dit interessant en hoelang hebben zij gemiddeld bij een 

bedrijf gewerkt? En zijn zij ook aandeelhouders van het bedrijf?  

Dat zegt weer iets over de betrokkenheid. De informatie ligt tegen-

woordig voor het oprapen en op basis hiervan kun je al snel conclusies 

trekken of het management betrouwbaar is en over de juiste kwaliteiten 

beschikt.

 

Duurzaam bedrijfsmodel 
Met een duurzaam bedrijfsmodel als criterium bedoelen wij niet specifiek 

milieubewustheid, maar vooral het toekomstperspectief. Hoe belangrijk 

is het bedrijf voor de maatschappij? Blijven mensen het product of de 

dienst nodig hebben of nemen zij net zo makkelijk weer afscheid? 

 

Ook hier kun je social media goed voor gebruiken, dit is vaak zelfs een 

actuelere en betere graadmeter dan bijvoorbeeld verouderde bankcijfers. 

Bekijk hoe er online over het bedrijf wordt gesproken, hoeveel volgers 

zij hebben, wat er in de reviews staat en het aantal downloads in 

bijvoorbeeld de App Store wanneer dat mogelijk is. En via Google Trends 

kun je zien of er veel gezocht wordt op een bepaald(e) product of dienst. 

 

Daarnaast is het slim om in je eigen netwerk rond te vragen. Ken je 

mensen die de dienst of het product van jouw potentiële investering 

gebruiken? Dan is hun mening misschien wel het meest waardevolle wat 

je aan informatie kunt verzamelen. Zo maken wij vaak gebruik van ons 

eigen netwerk aan interessante ondernemers en grootgebruikers met 

verstand van zaken. Of zij wel of niet tevreden zijn, zegt vaak veel over 

de levensduur van het bedrijf. 

https://trends.google.nl/trends/?geo=NL
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Potentiële markt 
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat techbedrijven waarin we investeren een grote potentiële 

markt hebben. Deze informatie halen we weer uit de marktonderzoeken die in de database 

Statista staan. Statista voorspelt als het ware de te veroveren markt in de toekomst en hier kun 

je slim op inspelen. Daarnaast is het goed om de voorspellingen uit het verleden te vergelijken 

met de werkelijkheid. Is het daadwerkelijke resultaat nog mooier dan wat eigenlijk was voorspeld? 

Neem die informatie dan mee in je beleggingsstrategie. 

 

Daarnaast is het goed om zelf kritisch te kijken naar de dienst of het product van het techbedrijf 

waarin je overweegt te investeren. Is het bedrijf in staat om een nieuwe markt aan te trekken 

dan het op dit moment doet? Een mooi voorbeeld hiervan is een technologie binnen eHealth: 

het op afstand meten van glucosewaardes. Dit werd in eerste instantie enkel toegepast op 

diabetespatiënten, maar toen bleek dat het ook interessant is voor mensen met obesitas, 

groeide de markt enorm. Dit soort ontwikkelingen proberen wij met een team van specialisten 

vooraf al in te schatten.

Denk dus alvast na over waar in de toekomst de grootste kansen en uitdagingen liggen. 

Wat betekent de komst van de zelfrijdende auto bijvoorbeeld voor een bedrijf als Uber? 

Een enorme kans? Of juist een enorme uitdaging?  

 

Solide cijfers 
And last but not least: solide cijfers. Is het techbedrijf gezond en 

toekomstbestendig? Deze informatie kun je vaak van de Investor Relations-

pagina op de website afhalen. Daarnaast kun je een professioneel 

datasysteem inschakelen, wij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld Refinitiv. 

https://www.statista.com/
https://www.refinitiv.com/en
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Stap 7

Portefeuille 
opbouwen
Met de techbedrijven die het beste voldoen aan jouw persoonlijke 

criteria, bouw je je eigen investeringsportefeuille op. 

 

Slim investeren in technologie 

Als het goed is kun je na stap zes afgerond te hebben, precies inschatten 

wie marktleider is of kan worden binnen een bepaalde technologietrend. 

Nu is het tijd om slim in deze techbedrijven te investeren. 

 

Als je nieuw bent in de wereld van beleggen, adviseren we je om 

geleidelijk in te stappen door periodiek te beleggen. Dit betekent dat 

je bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag investeert op de beurs. 

Doordat je elke maand aandelen bijkoopt, smeer je je investering als 

het ware uit over de komende jaren en stap je daarmee gespreid in. Een 

nadeel aan langzaam opbouwen kan zijn dat je bij een snel stijgende 

beurs rendement mist, maar het grote voordeel is dat je voorkomt dat je 

met je complete vermogen op een hoogtepunt in de beurs stapt. 

 

Investeren via een  
beleggingsfonds 

Heb je te weinig tijd voor of verstand van beleggen? Dan is het 

interessant om via een beleggingsfonds een goed gespreide aandelen-

portefeuille op te bouwen. De fondsmanager selecteert in dat geval 

beleggingen voor je en zorgt voor een goede spreiding waarmee je je 

risico’s beperkt en de kans op vermogensgroei vergroot. 

Wil je hier graag  
meer over weten? 
Neem dan gerust contact met ons op en houd 

vooral onze website en LinkedIn-pagina goed 

in de gaten, binnenkort kun je je namelijk weer 

inschrijven voor een gratis webinar over slim 

investeren in technologie!

https://if.nl/contact
https://if.nl/
https://www.linkedin.com/company/imaginefund/

