
     
 

Het kan wél: Josefien Groot haalt € 300.000 op bij UNIIQ 
  

Qlayers 
Coating hardware 
 

Technische start-up, opgericht 28 augustus 2017 in Delft door Ruben Geutjens en  

Josefien Groot, beiden TU Delft-studenten.  

 

Visie: elk oppervlak functioneel maken.  

 

Wij ontwikkelen op dit moment een geautomatiseerd printsysteem voor het coaten 

van buizen, opslagtanks, treinen, windturbines en vliegtuigen.  

Tegelijkertijd heeft Qlayers een technologie ontwikkeld waarmee 

haaienhuidstructuren geprint kunnen worden op industriële oppervlaktes voor 

weerstandsreductie.  

 

Huidige situatie: team van ingenieurs (8 FTE), Raad van Advies, samenwerkings-

overeenkomst met coatingbedrijf dat buizen en opslagtanks coat, R&D-projecten 

voor een stroomopwekkende verf en een printkop waarmee windturbinebladen 

kunnen worden gecoat, zowel in productie als tijdens reparaties.  

 

Investeringen:  3F € 41.000  

MIT-subsidies € 550.000 

Bankgiften € 31.000 (winnaar duurzaamheids- en innovatieprijzen) 

RVO € 35.000 

Fieldlab SamXL-voucher € 30.000 

UNIIQ-investering € 300.000         

    

Wat had het bedrijf nodig? 

Seed funding om de Qlayers-printkop robuust te maken voor het betreden van verschillende marktsegmenten.  

 

Hoe heeft venture capital hieraan bijgedragen en blijvende waarde gecreëerd? 

Kapitaalinjectie voor het opschalen van de technologie; netwerk en support van InnovationQuarter.  

 

Welke resultaten heeft de venture capital-investering bereikt/waar staat het bedrijf dankzij de investering nu? 

De eerste tranche (€ 100.000) is in november 2018 vrijgegeven, tranche twee en drie (samen € 200.000) volgen nog.  

Met de eerste tranche hebben we het volgende bereikt:  

- Printkop klaar voor de verkoop; 

- Printkop technisch geoptimaliseerd; 

- Businessmodel gevalideerd; 

- Team significant gegroeid;  

- Investor pitch klaar voor vervolginvesteerders.  

Welke lessen voor andere ondernemers zijn er uit dit proces te trekken/wat zijn de aanbevelingen als het gaat 

om het aantrekken van venture capital? 

- Zorg dat je een goed en complementair managementteam hebt; 

- Presenteer je visie en ambitie, leg niet de nadruk op je huidige situatie maar vertel waar je naartoe wilt; 

- Denk groots; 

- Denk internationaal.  

Josefien Groot 


