
    
 

Woensdag 13 september 
Beurs van Berlage 

 
creative CAPITAL 

creatief toegang tot de kapitaalmarkt 
 
 
Succesvol creatief ondernemen vereist creativiteit én ondernemerschap. Met een goed 
idee alleen kom je er niet. Realisatie vraagt om overtuigingskracht, doorzettings-
vermogen, professionaliteit en geld. Maar hoe kom je als creatief ondernemer aan een 
financier die in je geloofd en je de ruimte geeft. Hoe pak je dat aan. Aan de andere kant: 
hoe denkt de financiële wereld in te kunnen spelen op het specifieke karakter en het 
potentieel van de creatieve industrie. Welke potentie zien ze eigenlijk en hoe worden 
risico’s ingeschat en afgedekt. Creatief en kapitaal: twee werelden die elkaar nodig 
hebben, maar elkaar nog niet altijd even makkelijk vinden of verstaan. Tijd dus voor een 
wederzijdse nadere kennismaking. 
 
Op woensdag 13 september organiseren ORAM en Maxwell Group in een treffende 
omgeving creative CAPITAL, een bijeenkomst op het grensvlak tussen creatief en 
kapitaal, bedoeld voor creatief ondernemers, kapitaalverstrekkers, venture capitalists, 
informal investors, iedereen die het creatief ondernemen in de regio Amsterdam een 
warm hart toedraagt.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Welkom door ORAM 

Ondernemersvereniging ORAM staat voor creatief en innovatief ondernemerschap in de 
regio Amsterdam. 
  

Amsterdam Creativity Exchange (ACX) door Peik Suyling 
ACX is een netwerk voor professionals in de creatieve industrie in de regio Amsterdam. 
 

Risicokapitaal door Bernd W. Mintjes, Maxwell Group 
Maxwell Group ondersteunt ondernemerschap middels hun investeringsfonds, 
bijeenkomsten en coaching. 
 

Ervaringsdeskundigen 
Creatief ondernemers doen verslag vanuit de financiële jungle. 
 

Creative Industry Bank door Walter Amerika 
Walter Amerika werkt aan de oprichting van een bank die specifiek is gericht op de 
creatieve industrie.  
 

De Elevator Pitch door Claire Arens, De Baak 
De Baak is dé plek voor leiders, ondernemers en professionals die op zoek zijn naar 
inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. 
 

 



    
 
 
 
 
 
Afgesloten wordt met een borrel waar de nadere kennismaking op informele wijze kan 
worden voortgezet. 
 
Deelname is gratis. Vol is vol. U kunt zich aanmelden via de bijgevoegde antwoordfax, 
of via email: info@maxellgroup.nl of aarts@oram.nl. Aanmelden kan tot 6 september.  
 
Voor vragen kunt u bellen naar de Maxwell Group: 020 673 26 98 
 
Locatie: Beurs van Berlage, Damrak 277 te Amsterdam 
Begin:  inloop van 15.30uur, start om 16.00uur 
Einde:  19.00uur 
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Economische 
Zaken. 



    
 
 

Antwoordfax 
 
Datum: woensdag 13 september 
Tijdstip: vanaf 15.30uur 
Locatie: Beurs van Berlage, Damrak 277 te Amsterdam 
 
 
 
Naam bedrijf: ________________________________________ 
 
Naam deelnemer: ________________________________________ 
 
Adres: ________________________________________ 
 
Plaats: ________________________________________ 
 
Telefoon: ________________________________________ 
 
Fax: ________________________________________ 
 
Email: ________________________________________ 
 
Website: ________________________________________ 
 
 
 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 6 september 
 
 
Fax Maxwell Group: 088 724 70 80 
Email: info@maxwellgroup.nl  
 
Fax ORAM: 020 620 31 33 
Email: aarts@oram.nl 
 
  
 


