
De Doorbraak-lening
Voor investeringen 
met ambitie



De Doorbraak-lening
Voor investeringen 
met ambitie

De Doorbraaklening is een unieke 
cocktail van begeleiding, onderzoek 
en financiering. LRM, VLAIO Team 
Bedrijfstrajecten en UHasselt willen 
er sterke, gezonde en mature kmo’s 
in Limburg mee ondersteunen om 
ambitieuze doorbraakinvesteringen 
voor internationalisering, digitale of 
duurzame transformatie te definiëren, 
onderbouwen en implementeren.

De Doorbraaklening is een goed 
voorbeeld van wat we ‘blended 
finance’ noemen. Deze vernieuwende 
combinatie van publiek kapitaal 
(subsidies) en financiering (risico
kapitaal/leningen) is uniek in 
Vlaanderen. Samen zoeken we naar 
de perfecte financieringsmix.

Getuigenis

Gardeos is een Limburgse startup die met modulaire en circulaire bouw

principes de bouw wil vernieuwen. Het bedrijf scoort vandaag vooral met 

projecten zoals tuinkantoren, poolhouses en bijgebouwen. Dankzij de  

Doorbraaklening kunnen ze hun oplossingen binnenkort ook in de woning 

en industriebouw introduceren. 

Cofounder Thijs Dewindt vertelt: 

“Dankzij de Doorbraaklening 

konden we een sterk meerjarenplan 

voorleggen. Zo gaat onze toekomstige 

groei niet ten koste van de focus op 

de ontwikkelingen die vandaag al 

goed gaan. Bovendien is de keuze 

voor de Doorbraaklening ook een 

keuze voor relevante partners met 

veel expertise. Zij ondersteunen ons 

niet alleen financieel, maar geven 

ook advies en fungeren als klankbord 

in de verschillende groeifases die we 

nog zullen doormaken.”

Highlights

• Achtergestelde lening van 50.000 tot 250.000 euro 

• Looptijd van 2 tot 8 jaar, met de mogelijkheid tot een aflossingsvrije 

periode van maximaal 3 jaar

• Vaste rentevoet van 4% 

• Het bedrijf neemt zelf ook een substantieel engagement op

• Voor sterke en intrinsiek gezonde kmo’s, die een gevalideerd VLAIO 

subsidietraject doorlopen in het kader van duurzaamheid, digitalisering 

of internationalisering

Thijs Dewindt en Bartel Rutten,  
cofounders van Gardeos.



Versnel je 
transformatietraject

De Doorbraaklening is een 
gezamenlijk initiatief om de 
uitdagingen van ambitieuze 
transformaties rond duur
zaamheid, digitalisering of 
internationalisering aan te 
pakken en om de uitrol van die  
trans formaties te versnellen. 

1. Digitale transformatie 

Toont jouw bedrijf strategische 

ambitie om via de (verdere) 

digitalisering van kritische processen 

bij te dragen aan waardecreatie? 

Wil je doorbreken in artificiële 

intelligentie (AI), machine learning, 

industrie 4.0, Internet of Things, 

virtual reality, datamining …? 

2. Duurzame transformatie 

Wil jouw bedrijf een strategisch 

ESGbeleid (Environmental, Social 

& Governance) integreren en 

meetbare en impactvolle innovaties 

en transformaties doorvoeren rond 

duurzaamheid of milieu, sociale en 

corporate governance? 

3. Internationalisering
 
Wil je met je bedrijf andere 

markten verkennen, terwijl je toch 

lokaal verankerd blijft? En ben je 

bereid om daarvoor verschillende 

productie en supplychainprocessen 

te herontwikkelen? 

Gunter Plevoets (LRM), Anke Albregts (VLAIO Team Bedrijfstrajecten) en Piet Pauwels (UHasselt).



Expertise

LRM en VLAIO Team Bedrijfs
trajecten bundelen hun expertise voor 
een nog completere financieringsmix 
en service voor bedrijven. 

VLAIO wijst bedrijven de weg 
naar publieke financiering en 
innovatiesteun en adviseert hen 
bij de idee en ambitiebepaling, 
het beoogde groeipad, het 
innovatie en transformatietraject 
en het gewenste businessmodel. 
Flankerend risicokapitaal van LRM 
helpt om de uitrol van ambitieuze 
investeringsprojecten verder te 
versnellen. Een dubbele win dus voor 
de ondernemer: meer efficiëntie én 
een veel sterkere financieringsbundel 
van risicokapitaal en subsidies. 

UHasselt zal de impact van 
die gemengde financiering op 
de prestaties van de be drijven 
onderzoeken en de bevindingen 
vertalen naar beleidsaanbeve lingen.

Contacteer ons

Is jouw bedrijf klaar om een voorsprong te nemen? En wil je met je 

transformatieproject positief bijdragen aan een van de mondiale 

trends (digitalisering, internationalisering en verduurzaming)? 

Dan kan je begeleiding en financiering aanvragen via de 

Doorbraaklening.

Gunter Plevoets 

Head of Corporate Lending LRM 

g.plevoets@lrm.be 

+32 490 65 44 67


