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Paerel staat voor
innovatie!
Met een historie op de effecten- en optiebeurs richt Paerel
Investment zich op innovatieve investeringen. Toon van
Dooijeweerd, bij ons bekend als directeur van YourGift
Cards, zit tevens in de directie van Paerel Investment. Trots
op wat Paerel tot nu toe heeft bereikt, vertelt hij gepassioneerd over een aantal investeringen van Paerel.

We komen dan niet alleen op de aandeelhoudersvergaderingen maar gaan ook op werkbezoek. Hierdoor krijg
je meer betrokkenheid maar ook de bevestiging van hoe
het werkelijk in die sector gaat. De toewijding van al die
mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, spreekt
mij bijzonder aan”.

“Paerel is medeoprichter van vergelijkingssite Independer
en dat is een groot succes geworden” zegt Toon. Het was
de eerste onafhankelijke vergelijkingssite van financiële
producten. Ook heeft Paerel mede aan de basis gestaan
van Binck Bank en had ook een belang in de Amsterdamse
beurs (AEX), die later is opgegaan in Euronext.

Zo investeert Paerel ook in startups of jonge bedrijven via
een fonds van Goodwell in delen van Afrika. Het is geweldig om te zien wat daar gebeurt en hoe zo’n continent in
ontwikkeling is. Inspirerend zijn de ronde tafel sessies van
Goodwell met managers die uit Afrika overkomen om in
Amsterdam te vertellen waar ze staan en waar ze mee bezig zijn. “We zijn ooit met Goodwell gestart in India in Micro
Finance en met groot succes” zegt Toon.

“We hebben het goed gedaan” zegt Toon. Mede hierdoor is
Paerel gaan investeren in startups met een hoog innovatief karakter. Zo introduceerden wij in 2006 met YourGift
de eerste breed besteedbare cadeaukaart in Nederland en
hebben wij met een ander bedrijf Payter readers ontwikkeld om cashless te kunnen betalen. Payter draait nu pilots
met onder andere Albert Heijn en Heineken.
“Paerel staat voor innovatie en wij investeren graag mee
in wat nog niet bestaat of waar we maatschappelijk een
positieve bijdrage kunnen leveren” zegt Toon en vervolgt. “Een mooi voorbeeld zijn onze investeringen in de
gezondheidszorg waaronder MediQuest en Arts en Zorg.

‘‘en daarom heb
je zo af en toe een
succes nodig.’’
Een mooi verhaal over Paerel, maar gaat er ook wel eens
iets mis? “Zeker wel en daarom heb je zo af en toe een
succes nodig”, besluit Toon.
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