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Inleiding 

a. Algemeen 

 Het Innovatiefonds Noord‐Nederland (hierna: IFNN of innovatiefonds) is een vroegefaseinveste-

ringsfonds in Noord‐Nederland, gericht op projecten waarbinnen innovatieve producten, diensten 

en/of concepten ontwikkeld worden. Aan dit fonds is in 2016 een lening verstrekt, gelijktijdig met de 

aankoop van aandelen N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Neder-

land door de drie noordelijke provincies, van het Rijk. Conform Statenstuk 2016-737 NV NOM; aan-

passing eigendoms- en zeggenschapsverhouding is destijds besloten een bedrag van 

€ 3.333.333,-- beschikbaar te stellen voor de lening aan het lFNN namens Drenthe.  

Het IFNN stelt ondernemers in staat om een innovatief idee naar de markt te brengen, waarbij het 

IFNN-risicokapitaal verstrekt in de vorm van aandelen en achtergestelde leningen aan projecten en 

bedrijven. Met deze financiering konden ondernemers de ‘valley‐of‐death’ overbruggen en innova-

ties daadwerkelijk realiseren, was de opzet. Er is in september 2018 een evaluatie opgesteld over 

de werking van het IFNN. Met als conclusie dat op basis van de kwantitatieve doelstellingen het 

IFNN achterloopt op de verwachtingen. Het volume van uitzettingen is lager uitgevallen dan ver-

wacht. Er zijn bij de start van het fonds te hoge verwachtingen geweest, maar er zijn voldoende  

redenen om met tevredenheid terug te kijken op de laatste jaren. In het verbeterde economisch  

klimaat durven ondernemers zelf meer risico te nemen en financieren bedrijven innovaties en ont-

wikkeling vaker uit eigen middelen of bancair. Bovendien is tijdens het bestaan van het IFNN het 

aantal (met name publieke) fondsen dat zich richt op dezelfde fase groter geworden. Uit de praktijk 

blijkt dat de markt kleiner is dan voorzien. Een van de redenen hiervan zijn de strakke kaders die 

het IFNN vanuit het investeringsreglement hanteert, waaronder de voorwaarde dat sprake moet 

zijn van samenwerking van twee mkb‐bedrijven. Dit is een duidelijk knelpunt.  

 

In aanloop naar de aandelentransactie die eind 2016 heeft plaatsgevonden, waarbij de provincies 

Groningen, Fryslân en Drenthe gezamenlijk 50% van de aandelen NOM in hun bezit hebben  

gekregen, zijn afspraken gemaakt over het minimale kapitaal dat de NOM nodig heeft om haar 

werk goed te kunnen doen. Destijds is door de aandeelhouders besproken dat er ten minste € 30 

miljoen aan liquide middelen beschikbaar moet zijn om, na aftrek van aangegane verplichtingen, 

nieuwe investeringen in noordelijke bedrijven te kunnen doen. Al enige tijd zijn de liquide middelen 

van de NOM onder dit niveau gezakt, doordat minder dividend en renteopbrengsten zijn ontvangen 

en ook nog geen grote deelnemingen zijn verkocht. Ondanks de lagere dan gewenste omvang van 

de liquide middelen, kon de NOM nog steeds goed operationeel zijn; dat begint nu te knellen. 

Daarom wordt voorgesteld om de overgebleven middelen van het IFNN te gebruiken om een agio-

storting te doen naar de NOM. Een agiostorting is een bedrag dat door de aandeelhouders  

bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort wordt. Het bedrag wordt toegevoegd aan 

het eigen vermogen van de NOM.  

De doelstelling van het IFNN zal niet overgenomen worden door de NOM, omdat er zeer weinig 

vraag is naar deze vorm van financiering en er vanuit het Rijksdienst voor Ondernemend Neder-

land (RVO) mogelijkheden voor vroegefasefinanciering zijn. Het RVO is momenteel bezig om deze 

financieringen te verbeteren. De NOM is nauw betrokken bij deze ontwikkeling.  

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 
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d. Participatie 

De medeaandeelhouders provincie Fryslân en Groningen en het Rijk. 

Advies  

1. Met inachtneming van artikel 158, lid 2, van de Provinciewet in te stemmen met het voornemen van 

Gedeputeerde Staten om het IFNN te liquideren en de middelen die vrijkomen in te zetten als agio-

storting in de NOM om de liquiditeitspositie van de NOM te verbeteren. 

  

Doelstelling uit de begroting 

2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 

Argumenten 

1.1 Verwijzend naar artikel 158, lid 2, van de Provinciewet wordt u hierbij in de gelegenheid gesteld 

uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van ons voorgenomen besluit om de 

middelen die vrijkomen bij de liquidatie van het IFNN in te zetten als agiostorting in de NOM om 

de liquiditeitspositie van de NOM te verbeteren. 

 De voorgenomen storting betekent namelijk een substantiële aanvulling op het vermogen in de 

NV NOM. Voor alle aandeelhouders is het helder dat de NOM haar publieke taak (het verstrek-

ken van risicodragend kapitaal) moet kunnen blijven uitoefenen. 

 

1.2 Per saldo voldoen de prestaties van IFNN niet aan de verwachtingen, de beheerkosten zijn hoog 

en het uiteindelijk toegekende aantal participaties is laag (er is weinig vraag naar deze vorm van 

financiering). 

 Om deze redenen is vanuit de leningverstrekkers aangegeven de beschikbare gelden beter en 

breder te willen inzetten, waarbij bestaande leads en aangegane commitments wel doorgang 

moeten kunnen blijven vinden. 

 

1.3 De NOM moet haar publieke taak, het verstrekken van risicodragend kapitaal, kunnen blijven uit-

oefenen. 

 De NOM geeft aan dat door het uitstellen van een investeringsproject de liquiditeitspositie voor 

2019 nog voldoende zal zijn, maar dat de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 een 

tekort zal ontstaan. De restantmiddelen van het IFNN kunnen dan benut worden om de NOM  

liquiditeit te verschaffen zonder dat dit aandeelhouders aanvullende middelen kost. 

 

1.4 Door de middelen die vrijkomen bij de liquidatie van het IFNN over te hevelen naar de NOM, blij-

ven deze middelen behouden voor de Noord-Nederlandse economie. 

 Dit geldt zowel voor de provinciale middelen alsook voor het 50% rijksaandeel van de middelen in 

het IFNN.  
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Tijdsplanning 

Met het oog op liquiditeitspositie van de NOM is besluitvorming over de voorgenomen agiostorting en 

liquidatie van het IFNN gewenst in de vergadering van uw Staten op 5 februari 2020 (Provinciale  

Staten Groningen op 5 februari 2020 en Provinciale Staten Fryslân op 26 februari 2020). 

Financiën 

Als natuurlijk moment van de opheffing van het IFNN wordt de jaarrekening 2019 aangehouden. Dan 

is een door de accountant beoordeelde waarde bekend en zijn de cijfers definitief. Op dit moment is 

van de oorspronkelijk verstrekte lening van € 20 miljoen nog een bedrag van € 16,2 miljoen aan  

liquide middelen over en is voor per saldo zo’n € 2,1 miljoen aan aandelenparticipaties en leningen in 

bezit van het IFNN (gegevens o.b.v. 13 november 2019). Het aandeel van Drenthe daarin is 16,67%, 

gelijk aan het aandeel dat de provincie in het NOM heeft. Destijds is de lening in het geheel als last 

opgenomen op basis van de verwachting dat de provincie op de lange termijn de lening niet terug zou 

krijgen. Dit omdat aan risicovolle bedrijven leningen zouden worden verstrekt en ook de jaarlijkse  

beheerskosten ten laste van de lening gebracht konden worden, op basis van de Overeenkomst van 

geldlening, zou het revolverende karakter beperkt zijn. Het bedrag dat nu afgelost wordt komt om die 

reden als incidentele bate terug naar de provincie. Het bedrag kan daarom zonder andere dekking  

ingezet worden als agiostorting in de N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor 

Noord-Nederland en blijft daarmee behouden voor het Noorden. 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft er de voorkeur aan om het saldo van agio en 

disagio niet te activeren en af te schrijven. In dat geval worden de lasten volledig genomen in het jaar 

van storten en vallen deze lasten weg tegen de incidentele bate. 

 

Zodra de definitieve cijfers bekend zijn, zullen de gevolgen van dit budgetneutrale voorstel in een  

begrotingsvoorstel worden verwerkt.  

Monitoring en evaluatie 

Monitoring en evaluatie vinden plaats op basis van het Protocol Verbonden Partijen. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen  

1. Evaluatie IFNN 2014-2018 

2. Update Evaluatie IFNN juni t/m december 2019 
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Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing 

 

 

 

Assen, 26 november 2019 

Kenmerk: 48/5.1/2019002569  
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mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 

 

mb/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 november 2019, kenmerk 

48/5.1/2019002569; 

 

 

BESLUITEN:   

 

 

met inachtneming van artikel 158, lid 2, van de Provinciewet in te stemmen met het voornemen van 

Gedeputeerde Staten om het IFNN te liquideren en de middelen die vrijkomen in te zetten als agio-

storting in de NOM om de liquiditeitspositie van de NOM te verbeteren. 

 

 

Assen, 5 februari 2020 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 , voorzitter , griffier 

 

mb/coll.  
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1.0 Introductie 
Het  Innovatiefonds Noord‐Nederland  (hierna:  IFNN of  innovatiefonds)  is een vroege  fase 

investeringsfonds  in  Noord‐Nederland  gericht  op  projecten  waarbinnen  innovatieve  producten, 

diensten en/of concepten ontwikkeld worden.  

Een  groot  deel  van de ondernemers  ervaart  in  deze  fase de  zoektocht  naar  kapitaal  als  belangrijk 

knelpunt van groei. Het vinden van financiering in deze ontwikkelfase is lastig. Het innovatieproces is 

kostbaar  en  traditionele  financiers  zijn  terughoudend.  Dit  komt  mede  doordat  bedrijven  weinig 

onderpand  kunnen  bieden  en  de  succesratio`s  in  deze  risicovolle  fase  laag  zijn  (bron:  Erac 

behoefteonderzoek bedrijfsfinanciering, 2016). 

Het  IFNN  stelt  ondernemers  in  staat  om een  innovatief  idee  naar  de markt  te  brengen.  Het  IFNN 

verstrekt  risicokapitaal  in  de  vorm  van  aandelen  en  achtergestelde  leningen  aan  projecten  en 

bedrijven. Met deze financiering kunnen ondernemers de “valley‐of‐death” overbruggen en innovaties 

daadwerkelijk  realiseren.  Deze  evaluatie  beschrijft  de  resultaten  van  het  IFNN  over  de  periode 

november 2014 t/m mei 2018.  

2.0  Visie 
Onder  de  naam  Innovatiefonds  Noord‐Nederland  presenteerde  de  NOM  medio  2013  een  nieuw 

financieringsinstrument gericht op projectfinanciering ten behoeve van  innovatie. Projecten die tot 

doel hebben nieuwe producten en diensten in de markt te zetten, waarbij in de startfase de risico’s 

van het project groot  zijn en  financiering daardoor moeilijk  in  te vullen  is. Dit  is een kenmerkende 

situatie  voor  innovatie.  In  dat  spanningsveld wil  dit  nieuwe  instrument  voorzien.  Er  is  veelal  geen 

sprake  van  direct  economisch  rendement  in  termen  van  opbrengsten.  Daarmee  kwalificeren  deze 

projecten  zich  niet  of  nauwelijks  voor  reguliere  (bancaire)  financieringen.  We  spreken  hier  van 

risicokapitaal met een hoog risicoprofiel. Het project zal zich met name richten op ontwikkelen, waarbij 

er technische en commerciële risico’s zijn. Zo moet de werking vaak nog aangetoond worden en is er 

op korte termijn geen businessmodel met terugkerende omzetten. In deze fase gaat het om high risk‐

high return. Dit betekent dat bij succes ook hoge rendementen verwacht worden. 

Het stimuleren van ondernemerschap en innovatie sluit aan bij de speerpunten uit Noord‐Nederland. 

In  de  beleidstukken  RIS  en  NIA  wordt  hier  veel  aandacht  voor  gevraagd.  In  deze  stukken  wordt 

gesproken over “kennis productief maken en om te zetten in nieuwe business”, “het MKB versterken” 

en  “het  realiseren  van  innovaties  en  het  stimuleren  van  ondernemerschap”.  Innovaties  bieden 

tenslotte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Naast maatschappelijke effecten  zijn er 

ook economische effecten. Innovaties en nieuwe bedrijvigheid creëren werkgelegenheid en een beter 

investeringsklimaat.  Het  innoveren  is  complexer  geworden  aangezien  technologie  snel  gaat  en 

innovaties elkaar steeds sneller opvolgen. Snelheid is daarmee belangrijk om voorsprong te behouden 

op de concurrentie. Innovatie is in ieder geval een belangrijke bouwsteen voor de economie en dat 

succesvolle  innovaties  zorgen  voor  betere  concurrentiepositie,  werkgelegenheid  en  economisch 

rendement is een feit. 

In de regio Noord‐Nederland is kennis en innovatie voldoende aanwezig middels sterke clusters van 

MKB en kennisinstellingen. Maar deze kennis verandert niet automatisch in een commercieel product 

of  dienst. Het  blijkt  dat  veel  kennis  blijft  liggen bij  kennisinstellingen en het MKB. Deze  kennis  zal 

vertaald moeten worden naar commerciële producten en diensten. Dat is complex: het ontwikkelen 

en vermarkten van innovatieve producten en diensten is zeer kennisintensief, vergt investeringen en 

tijd. De uitdaging zit in het aanjagen en het versnellen van die innovaties met groeiambities, waarbij 

geld een belangrijke rol speelt, aangezien de lasten voor de baten uitgaan.  



 

In de Innovatiemonitor Noord‐Nederland wordt vastgesteld dat er een positieve trend te 

zien is in de bekendheid en populariteit van, op innovatie in het MKB gerichte, subsidies en 

financieringsmiddelen. Noord‐Nederlandse MKB’ers blijven een gebrek  aan  financiële middelen als 

een  belangrijk  obstakel  om  te  innoveren  zien.  Dit  geeft  aan  dat  er  wel  degelijk  behoefte  is  aan 

financiële ondersteuning voor innovatie, maar deze ondersteuning niet altijd wordt gevonden.  

Het IFNN is een onderdeel van het ecosysteem rondom ondernemerschap. Financiering is hierin een 
belangrijk  middel  en  bouwsteen.  Voor  het  slagen  van  innovatie  zijn  er  namelijk  vier  belangrijke 
factoren die mede bepalend zijn: 

1. Projectmanagement/bedrijfsvoering 
2. Innovator/ondernemer/manager 
3. Faciliteiten 
4. Financiering 

De  vierde  pijler  is  gericht  op  financiering.  Financiering  wordt  door  26%  van  het  MKB  in  Noord‐
Nederland gezien als grote belemmering om te  innoveren (Bron:  Innovatiemonitor 2017). Het MKB 
heeft geld nodig om groei te faciliteren. Hierdoor zijn er weinig tot geen eigen middelen beschikbaar 
voor innovatie. Ook in de financieringsmarkt is weinig geld beschikbaar voor investeringen in vroege 
fase ontwikkelingen. Subsidies  lopen  terug en venture capital  schuift op naar volwassen bedrijven. 
Projecten kunnen vaak maximaal 30‐35% subsidie krijgen, waardoor er ondernemers zelf 65%‐70% 
moeten bijdragen. Deze eigen bijdragen zijn fors voor het MKB. In de markt komen meer regionale 
fondsen met  een  revolverend  karakter.  Deze  fondsen  hebben  een  kleine  regionale  afbakening  en 
zullen niet snel in dit risicosegment investeren. Echter laat de praktijk zien dat o.a. het GROEIfonds, de 
Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) en het NOM aanjaagfonds een beweging maken naar deze 
vroege fase. Dit laat zien dat er vraag is naar financieringen in deze fase. Het IFNN vult een gat in het 
financieringslandschap door aandelenkapitaal en achtergestelde leningen te verstrekken aan vroege 
fase ontwikkelingen. Wel zien wij door de verschuiving van andere fondsen dat er meerdere partijen 
zich gaan begeven op deze vroege fase markt. 
 
De  rol  van  het  Innovatiefonds  Noord‐Nederland  is  beperkt  tot  financiering  en  het  inzetten  van 

expertise  en  netwerk.  Via  deze  weg  versterkt  IFNN  het  ecosysteem  rondom  innovatief 

ondernemerschap. Het doel van het instrumentarium is: 

 Vergroten  van  de  economische  en  maatschappelijk  impact  door  het  verstrekken  van 

financiering ten behoeve van innovatieprojecten. 

 Vergroten van de slagkracht van het innovatievermogen van het MKB. 

Het IFNN draagt bij aan “Het versterken van innovatief ondernemerschap door innovaties te versnellen 

en te realiseren”. Het IFNN heeft als toegevoegde waarde:  

 Investeren in een zeer risicovolle fase. 

 Versnellen van het proces van idee naar markt. 

 Vervullen van een gat in de financieringsmarkt; 

 Het bedrijf door de “Valley of Death” helpen. 

 Kennis en expertise inzetten voor haar participaties. 

 
 
 



 

3.0 Investeringsreglement IFNN 
Vanuit  de  geldverstrekkers  (Ministerie  van  Economische  Zaken  en  Klimaat  en  provincies 
Drenthe, Friesland en Groningen) zijn er kaders opgesteld waarbinnen het IFNN opereert. Hieronder 
worden deze kaders kort beschreven.  
 
1. Het  IFNN  verstrekt  aandelenkapitaal  en/of  leningen  aan  entiteiten  waarin  meerdere 

ondernemingen  in  samenwerking  een  innovatief  project  uitvoeren  dat  tot  doel  heeft  om  een 
nieuw product, proces of vermarktbaar IP te ontwikkelen.  

 
2. De  door  het  Innovatiefonds  te  verstrekken  financiering  is  aanvullend  op  financiering  door  de 

samenwerkende ondernemingen en mogelijk andere financieringen (waaronder subsidies). 
 
3. Uitgangspunt is dat het Innovatiefonds maximaal 49% van de risicodragende financiering van de 

projectkosten, onder aftrek van subsidies, voor haar rekening neemt.  
 
4. Het innovatiefonds handelt bij financiering van innovatieve projecten conform artikel 1 lid d van 

de Aandeelhoudersinstructie van NOM als market economy investor. Dit houdt in dat er waar er 
gezamenlijke  geparticipeerd  wordt  met  private  partijen,  dit  onder  gelijke  voorwaarden 
plaatsvindt.  Indien  er  stand‐alone  geïnvesteerd  wordt,  moet  er  per  participatie  aannemelijk 
gemaakt worden dat er marktconform geïnvesteerd is.  

 
5. Het  IFNN  verstrekt  alleen  financiering  aan  innovatieve  projecten  waarvan  bij  succes  de 

vervolgactiviteiten met name in Noord‐Nederland zullen plaatsvinden.  
 
6. De minimale bijdrage van  IFNN in het te financieren  innovatieve project bedraagt € 50.000. De 

bijdrage van het IFNN zal niet meer zijn dan 49% van de risicodragende financiering van de totale 
projectkosten.  

 
7. Voor financiering (cumulatief) groter dan € 200.000 is advies vereist van de Investeringscommissie 

van de NOM vanwege de impact op de totale portefeuille.  
 
8. De maximale investeringsomvang bedraagt cumulatief nooit meer dan € 1.000.000 per innovatief 

project. 

   



 

4.0 Evaluatie 2014 t/m juni 2018 
De bijdrage die het IFNN levert aan de Noord‐Nederlandse economie kan uitgedrukt worden 

in het aantal deelnemingen in projecten en het aantal banen dat dit heeft opgeleverd in FTE. In dit deel 

van  de  evaluatie  wordt  de  doelgroep  van  het  IFNN  besproken.  Vervolgens  wordt  de  markt  van 

aanbieders van risicokapitaal geschetst en hoe het IFNN zich daarin positioneert. Tot slot worden de 

resultaten van het IFNN beschreven. De evaluatie presenteert de resultaten van 2014 t/m medio 2018 

op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau.  

 

4.1 Doelgroep 
In  beginsel  is  het  IFNN  opgericht  voor  MKB  ondernemingen  die  samenwerken  aan  innovatieve 

projecten en hiervoor een ‘Special Purpose Verhicle’ (SPV) opzetten. Dit is mede ingegeven door de 

activiteiten  die  de  NOM  vanuit  Business  Development  onderneemt.  Vanuit  deze  activiteit worden 

clusters opgezet van samenwerkend MKB.  

Dit heeft geresulteerd in de volgende doelgroepbenadering:  

 Het IFNN richt zich op projecten die zich richten op de ontwikkeling van innovatieve producten, 

diensten of concepten. 

 Er dienen minimaal twee samenwerkende MKB ondernemingen betrokken te zijn. 

 Het IFNN richt zich niet op één specifieke sector en heeft binnen haar portefeuille geen focus op 

bepaalde producten of diensten. 

 De bedrijfsactiviteiten moeten in Noord‐Nederland plaatsvinden. 

Het gaat om vroege fase financiering waarbij het product, dienst of concept nog uitontwikkeld moet 

worden. Uit ervaring blijkt dat twee groepen gebruik maken van het IFNN. Dit zijn: 

 Nieuw op te richten BV`s met minimaal twee MKB‐bedrijven als aandeelhouder. 

 Startende ondernemers die samenwerken met één of meer MKB‐bedrijven. 

   



 

 

4.2 Positionering 
Het IFNN vervult een belangrijke rol in de financieringsmarkt. Uit de praktijk blijkt dat het IFNN de brug 

tussen subsidie en venture capital vervult. Hieronder een gecomprimeerd overzicht (afbeelding 1) van 

het financieringslandschap in Noord‐Nederland. Alhoewel dit geen uitputtend overzicht is, geeft het 

de situatie zoals deze is en daarmee de positionering van het IFNN binnen het financieringslandschap 

goed weer. De markt wordt in deze afbeelding opgedeeld in Technology Readiness Levels (TRL). Het 

IFNN stapt over het algemeen in vanaf TRL 3‐4. In deze fase is de proof‐of‐concept theoretisch bewezen 

en kan er toegewerkt worden naar een prototype of een test in relevante omgeving. Overige fondsen 

stappen veelal in vanaf TRL 6‐8.  

 

Afbeelding 1: financieringslandschap Noord‐Nederland 

Uit de afbeelding blijkt dat veel van de fondsen investeren in bedrijven die ‘market ready’ zijn. Slechts 

een kleine hoeveelheid middelen is beschikbaar voor vroege fase financieringen. Enkele voorbeelden 

zijn GROEIfonds, Pharma Connect Capital, Investeringsfonds Groningen, Vroege Fase Financiering RVO 

en het Proof‐of‐Concept fonds van de RUG (SBGG)12.  

De  projecten waarmee  ondernemers  aankloppen  bij  het  IFNN worden  niet  geheel  door  de markt 

gefinancierd,  omdat  het  risico  in  de  business  case  te  hoog  is.  In  dit  geval  kan  door  middel  van 

gestapelde financiering het risico voor de private financier of investeringsfonds verminderd worden.  

Wij zien een toename van publieke fondsen die het financieringslandschap toetreden. De afgelopen 

jaren zijn er vele, deels publiek gefinancierde, fondsen opgericht waaronder FOM, IFG, GROEIfonds, 

Pharma Connect Capital, MKB Fonds Drenthe en G‐Force Capital.  

Voor wat betreft private fondsen zijn er landelijk circa 30 ‘nieuwe’ fondsen. Enkele voorbeelden zijn 

Blue Sparrows Medtech Finance, KIKK Capital en JOA Ventures Seed capital. Deze fondsen richten zich 

met name op jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld en 

deze onlangs (of binnen 6 maanden) op de markt hebben geïntroduceerd.  

De fase tussen subsidie en Venture Capital is voor het IFNN de ‘sweetspot’. Over het algemeen is dit 

een kleine markt die overigens wel een grote behoefte heeft. Opvallend is dat steeds meer bestaande 

fondsen zich afgelopen jaar zijn gaan richten op vroege fase initiatieven. Uit ervaring blijkt dat met 

name publieke fondsen geen duidelijke focus hebben en zo nu en dan ook  in een zeer vroege fase 
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investeren.  Enkele  voorbeelden  van  projecten  zijn  BioBTX,  Limis  Lapvas,  Karreer,  Detact 

Diagnostics.  Omdat  er  geen  duidelijk  focus  en  afstemming  is,  kan  dit  zorgen  voor 

kannibalisatie tussen publieke fondsen.  

4.3 Resultaten 
Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van het IFNN over de periode november 2014 t/m juli 2018.  

  2015  2016  2017  2018  Totaal 

Leads  59  61  82  32  234 
Onderzoek  8  5  12  9  34 
Participaties  3  4  2  1*  10 

Tabel 1 

* 2 bedrijven bevinden zich in de contractfase 

Vanaf de start van het IFNN tot en met mei 2018 hebben 234 leads de weg naar IFNN gevonden. Tussen 

2015 en 2017 is het aantal leads gegroeid met circa 39%. Steeds meer ondernemers weten de weg 

naar het IFNN te vinden. Van de 234 leads sinds de start van het innovatiefonds zijn er 200 afgewezen.  

41% van het totaal aantal aanvragen wordt direct afgewezen. 17% wordt doorverwezen naar Flinc en 

5% wordt doorverwezen naar particuliere, provinciale fondsen of stimuleringsregelingen. Ongeveer 

15% wordt in behandeling genomen en van 10% wordt niets meer vernomen. Van het restant (12%) 

wordt de helft ingetrokken en van de andere helft wachten wij nog op een reactie.  

Er is voor 34 (15%) bedrijven onderzocht of er mogelijkheden voor financiering vanuit het IFNN zijn. 

Deze onderzoeken hebben geleid tot negen participaties, daarnaast zitten er nog twee projecten in de 

contractfase. Hieronder een overzicht van het totaal: 

De voornaamste redenen van afwijzing na een eerste gesprek of scan van de business case zijn:  

 Het project is onvoldoende innovatief. 

 De kwaliteit business case is onvoldoende. 

 Geen of te weinig activiteiten in de regio. 

 Voldoen niet aan de criteria van het fonds. 

Een opvallende trend is dat er steeds meer leads in behandeling worden genomen. Waar in 2017 15% 

van de leads in behandeling is genomen, is dat in 2018, 28%. Deze hoge conversie van leads wil zeggen 

dat de kwaliteit van de business cases die bij het IFNN worden aangeleverd voor financiering steeds 

hoger wordt. Het in onderzoek nemen van leads kost de Investment Manager (IM) relatief veel tijd. 

Hierdoor is het aantal afgehandelde leads in 2018 tot op heden lager. Per april 2018 is er 0,2 FTE extra 

capaciteit in het fonds waarmee de afhandeling van projecten versneld kan worden. 

   



 

De effectiviteit van het IFNN kan onder andere gemeten worden aan de hand van ratio`s en 

conversie. Voor 2018 zijn de ratio`s verbeterd. Dit heeft enerzijds te maken met het ruimere 

interpreteren van de kaders en anderzijds dat de kwaliteit van aanvragen is verhoogd. Voor 2018 is de 

verwachting dat onderstaande aantallen behaald worden: 

Lead  84 

Intakes en onderzoek  12 

Voorstel  6 

Financiering  4 

 
o 1 op 7 van lead naar onderzoek 
o 1 op 20 van lead naar financiering 
o 1 op 3 van intake naar deal 

 
In vergelijking met de NOM fondsen zijn deze conversies en ratio`s goed te noemen. Bij de Nederlandse 
seed‐fondsen  ligt het  investeringstempo op circa 1,5 à 2 deals per  jaar. Het  lijkt erop dat het  IFNN 
daarmee gemiddeld presteert. Het is wel van belang dat de ratio`s in grote lijnen in stand blijven. 
 

Doorlooptijd projecten 

Bedrijf  1e contact  Closing datum  Doorlooptijd 

Medwear  10‐11‐2014  25‐6‐2015  7 maanden 

Catch Up  4‐2‐2015  8‐6‐2015  4 maanden 

Brain Assist  17‐3‐2015  21‐12‐2015  9 maanden 

TourExpert  30‐3‐2015  4‐4‐2016  13 maanden 

Aeolus  14‐9‐2015  26‐8‐2016  11 maanden 

InOn  28‐5‐2015  14‐10‐2016  5 maanden 

Zonnedeal  10‐10‐2016  1‐8‐2016  9 maanden 

Quva  15‐12‐2016  26‐7‐2017  7 maanden 

Photanol  27‐2‐2017  13‐7‐2018  17 maanden 

Tabel 2  

De  gemiddelde  doorlooptijd  van  projecten  is  8  à  9  maanden.  Dit  heeft  enerzijds  te  maken  met 

ondernemers die vaak weinig tijd nemen om zich voor te bereiden op een financiering. De informatie 

die  aangeleverd  wordt  bij  het  IFNN moet  hierdoor  vaak meerdere  keren  gereviseerd  worden.  En 

anderzijds de contractuele afhandeling van de overeenkomsten. 

Het  aantal  in  onderzoek  genomen  projecten wordt  in meer  dan  een  kwart  (26%)  van  de  gevallen 

uiteindelijk ook gefinancierd door het IFNN. Negentien (55%) van de in behandeling genomen business 

cases die niet door het IFNN zijn gefinancierd zijn elders gefinancierd.  

   



 

Overzicht van de begrote en gerealiseerde doelstellingen over de periode 2014 – 2018 

  2014‐2015  2016  2017  2018 

Leads  59  61  82  32 

Onderzocht  8  5  12  2 
Nog in onderzoek        7 

Deelnemingen  3  4  2  1 
         
Begroot  € 1.000.000  € 1.000.000  € 1.000.000  € 1.500.000 

Geïnvesteerd  € 350.000  € 580.000  € 407.000  € 225.000 
         
Verwachte 
arbeidsplaatsen 
na 3 jaar 

  42  62  76 

Tabel 3  

Arbeidsplaatsen 

De participaties zorgen op dit moment voor een totaal van 15FTE aan arbeidsplaatsen. De verwachting 

is dat de komende 3 jaar dit aantal zal groeien naar 76FTE arbeidsplaatsen. 

Gecommitteerde investeringen IFNN per 01/09/2018 

Per 08/2018 is er naast het geïnvesteerde bedrag van € 1.567.000 nog eens € 770.000 gecommitteerd 

aan 6 deelnemingen, waarvan vier bestaande en twee nieuwe.  

Door fondsen, banken, informal investors en ondernemers is er in totaal € 3.321.953 aan cofinanciering 

gerealiseerd. Dit bedrag is exclusief subsidies. 

 

4.4 Financieel 
Het IFNN is sinds medio 2014 actief. De eerste jaren is het IFNN geconsolideerd in de cijfers van NV 

NOM. Sinds 2016 wordt er een jaarverslag opgesteld. Hieronder de cijfers over 2016 en 2017. 

 

  2016  2017 

Participaties  4  2 

     

Totaal geïnvesteerd  1.030.000  727.000 

‐ Gestort        580.000         407.000 

‐ gecommitteerd        450.000         320.000 

     

Beheerkosten  148.612  174.550 

 

In Nederland is een algemeen aanvaarde beheerkostenpost van een investeringsfonds jaarlijks circa 2‐

4%  van  het  totale  fondsvermogen.  Uitgaande  van  een  fondsvermogen  van  €  20  miljoen  en  2% 

beheerkosten, mogen de beheerkosten € 400.000 zijn. Met een € 174.550 aan beheerkosten zit het 

IFNN op een percentage van 0,87% (2017).  



 

 

4.5 Evaluatie met ondernemers  
De  Investment managers van het  IFNN hebben  in  juli 2018 een aantal deelnemingen van het  IFNN 

benaderd  voor  een  evaluatie  van  de  kant  van  de  ondernemers.  Daarnaast  is  er  gesproken  met 

ondernemers  van  projecten  die  uiteindelijk  niet  gefinancierd  zijn.  Wij  hebben  de  ondernemers 

gevraagd om het gehele proces, vanaf de eerste kennismaking met het IFNN tot aan de (mislukte) deal 

te evalueren. Hieruit is een aantal conclusies te trekken. Het proces wordt geëvalueerd aan de hand 

van de volgende vijf processtappen:  

1. Kennismaking en informatieverzameling 

2. Waardering en onderhandeling 

3. Intern goedkeuringsproces IFNN 

4. Contracten en overeenkomsten 

5. Beheer 

Over  het  geheel  van  het  proces  zijn  de  ondernemers  tevreden.  Het  contact met  de  IM wordt  als 

plezierig ervaren. De IM stelt de juiste vragen en is constructief in zijn feedback. Er kan gemakkelijk 

contact gezocht worden met de IM en de reactiesnelheid is goed.  

Kennismaking en informatieverzameling 

Ondernemers zijn positief over het eerste contact en de informatieverzameling vanuit het IFNN.  

 “Efficiënt en strak proces, snelle maar grondige due diligence”.  

Waardering en onderhandeling 

Dealstructurering  en  waarderingen  verlopen  wat  de  ondernemers  betreft  goed.  Vaak  zijn  er  al 

bepaalde  waarderingen  en  worden  deze  grondig  door  de  IM  geëvalueerd.  Er  wordt  open 

gecommuniceerd met de IM en dit deel van het proces kent vrijwel geen problemen.  

Intern goedkeuringsproces IFNN 

Over het algemeen wordt er positief gereageerd op het  interne goedkeuringsproces. Het wordt als 

prettig ervaren dat er een onafhankelijk investeringscommissie naar de investering kijkt. Dit geeft de 

ondernemers het gevoel dat ze zaken doen met een serieuze club. Het nadeel is dat de ondernemers 

vinden dat het proces hierdoor onnodig vertraagd wordt. “Als tijdlijnen voor de ondernemer belangrijk 

zijn,  dan moet  dit wel  sneller  kunnen.” Daarnaast wordt  het  als  spijtig  ervaren dat  de  investment 

manager van het IFNN zelf geen beslissingsbevoegdheid heeft. Hierdoor wordt slagkracht en snelheid 

gemist. Zeker voor kleinere bedragen is het wenselijk dat de IM zelf beslissingen kan nemen om snel 

te kunnen schakelen. Het heeft volgens de ondernemer geen zin om groei‐ of investeringsbeslissingen 

over  te  laten  aan  een MT,  aangezien  zij minder  betrokken  zijn.  Een  van  de  ondernemers  gaf  het 

volgende aan: “Het MT heeft geen inzicht in de propositie. Hier moeten dan documenten voor worden 

opgesteld die in een momentopname bij het MT goedgekeurd moeten worden. Dan is het toch veel 

logischer dat de Investment manager, die goed op de hoogte is van de huidige situatie een klap kan 

geven op een investeringsbeslissing?”.   

Contracten en overeenkomsten 

De ondernemers waarmee geëvalueerd is, zijn van de vijf processtappen het minst te spreken over de 

contracten en voorwaarden. “Pas met het uitwerken van de contracten kwamen wij erachter wat de 

standaarden van de overeenkomsten zouden gaan zijn. Indien wij deze voorwaarden eerder hadden 



 

gezien,  waren  wij  al  eerder  gestopt  met  het  proces.”  De  ondernemers  vinden  de 

voorwaarden te veel in het voordeel van het IFNN. “Er is uitvoerig due diligence gedaan naar 

ons product, maar daar wordt totaal geen melding van gemaakt in de overeenkomst. Er moeten allerlei 

garanties  op  persoonlijke  titel  worden  gegeven.  Dit  vinden  wij  niet  marktconform.”  Wat  de 

ondernemers betreft geldt het principe: gelijke monniken, gelijke kappen en moeten de regels voor 

elke aandeelhouder hetzelfde zijn. Doordat er aan elke clausule “onder conveniërende voorwaarden” 

is  toegevoegd  wordt  er  eindeloos  gediscussieerd.  Het  IFNN  heeft,  als  publieke  partij,  volgens 

ondernemers een verantwoordelijkheid om fatsoenlijke en kraakheldere voorwaarden op te stellen. 

Beheer 

Bij een aantal ondernemers wordt de  inbreng van de  IM als constructief en prettig ervaren. De  IM 

denkt  mee  en  zoekt  samen  met  de  ondernemer  naar  oplossingen.  “De  IM  vraagt  regelmatig  om 

updates en is cijfermatig sterk.” Ondernemers geven aan dat ze het prettig vinden dat ze op juridisch 

en financieel vlak kunnen sparren met de IM of met Fonds Support Noord. Bij andere ondernemers 

wordt de inbreng van het IFNN als aandeelhouder minder prettig ervaren. “De IM heeft zich te veel als 

aandeelhouder opgesteld en heeft  te weinig begrip voor de situatie van de ondernemer. Hij  is erg 

kritisch  als  aandeelhouder  en  vergeet  zijn  rol  om  als  ondersteuning  van  de  organisatie  doelen  te 

bereiken.”  

 

5.0 Conclusie  
Over de resultaten van het IFNN en de evaluatie met de ondernemers kan een aantal dingen gezegd 

worden. Deze conclusies volgen in dit hoofdstuk.  

Op basis van de kwantitatieve doelstellingen loopt IFNN achter. Het volume van uitzettingen is lager 

uitgevallen dan verwacht. Er zijn bij de start van het fonds te hoge verwachtingen zijn geweest, maar 

voldoende redenen om met de nodige tevredenheid terug te kijken over de laatste jaren. In totaal zijn 

tien participaties (status 18 juli 2018) gerealiseerd waarvan een drietal proposities zich voorspoedig 

ontwikkelt  en  in  het  in  zich  heeft  om  rendement  op  te  leveren.  Tevens  zitten  er  drie  serieuze 

proposities in de pijplijn voor financiering. Het aantal leads stijgt en de kwaliteit van de businesscases 

neemt toe. De conversie van lead naar onderzoek is hoger waardoor de pijplijn er goed uitziet. Ook in 

vergelijking met NOM fondsen en Nederlandse seed‐fondsen scoort het IFNN bovengemiddeld. Met 

0,87% aan beheerkosten werkt IFNN efficiënt.  

Uit de praktijk blijkt dat de markt kleiner is dan wij hebben voorzien. Een van de redenen hiervoor is 

de strakke kaders die het IFNN vanuit het investeringsreglement hanteert. Een belangrijke voorwaarde 

is de samenwerking van twee MKB‐bedrijven. Dit is een duidelijk knelpunt. 21 projecten zijn afgewezen 

in verband met deze samenwerkingseis. Dit zijn projecten die wel veel potentie hebben, maar doordat 

er niet door verschillende MKB‐ondernemers samen gewerkt wordt, is het IFNN niet in de mogelijkheid 

om te financieren. 

Verder kunnen we concluderen dat: 

 In een verbeterd economisch klimaat ondernemers zelf meer risico durven te nemen, bedrijven 

financieren innovaties en ontwikkeling vaker uit eigen middelen of bancair.  

 Kwaliteit van de businesscases in een aanzienlijke aantal gevallen matig is en ook in veel gevallen 

de mate van innovatie onvoldoende. 

 Vaak blijkt dat de informatie niet op orde is omdat contracten ontbreken of niet voldoen is aan 

gestelde eisen, vergunningen niet op orde zijn en subsidies nog niet rond zijn.  



 

 De  doorlooptijd  van  eerste  contact  tot  en  met  financiering  lang  is.  Ondernemers  

onderschatten de complexiteit van het aantrekken van financiering. Vaak ontbreekt ook 

de nodige kennis op dit gebied.  

 Het  instrument niet altijd aansluit bij de wensen van de ondernemer. Dit heeft onder andere te 

maken met lastige waarderingsdiscussies, en in hun ogen complexe contracten met voorwaarden 

die niet een‐eenduidig zijn. 

 Tijdens het bestaan van IFNN het aantal (met name publieke) fondsen dat zich richt op de zelfde 

fase groter geworden is.  

Het IFNN participeert sinds 2014 in innovatieve ondernemingen. Hiermee heeft het IFNN een plek in 

het Noord‐Nederlandse ecosysteem verkregen. Er zijn mooie resultaten behaald, maar de propositie 

van het IFNN kan worden verbeterd om in de toekomst meer te realiseren. De goede dingen moeten 

worden  geborgd  en  de  verbeterpunten  aangepakt.  Hieronder  een  overzicht  van  mogelijke 

verbeterpunten.  

 Duidelijke en heldere focus en profilering waarbij de focus verschuift naar vroege fase financiering. 

 Voorwaarden en criteria fonds eenduidig. 

 Doorlooptijd  verlagen  door  te  werken  met  vereenvoudigde  standaard  contracten  en  meer 

transparantie rondom juridische documentatie. 

 Geen aandelen direct bij aanvang. Hierdoor geen waarderingsdiscussie en  ‘lichtere’ contracten. 

Leren van vergelijkbare fondsen in Nederland. 

 Beter proces van intake tot deal (digitale informatievoorziening, digitale aanvraag) 

o Wat vragen wij van de ondernemer (standaard aanvraagdocument)?  

o Pas in behandeling nemen als informatievoorziening op orde is 
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1.0 Inleiding 
Begin september 2018  is de evaluatie van het  IFNN over de periode 2014  t/m  juni 2018 

opgeleverd. Sinds het begin van 2019 wordt door de NOM, als 100% aandeelhouder van het  IFNN, 

tezamen met de Lening verstrekkers van het IFNN, de Provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en het 

Ministerie van EZK, onderzocht hoe de aanwezige liquiditeiten binnen het IFNN over te hevelen naar 

de  NOM,  om  zo  de  heersende  kapitaalbehoefte  bij  de  NOM  op  te  lossen.    Immers  we  kunnen 

vaststellen dat het IFNN de verwachtingen niet waargemaakt heeft, ook niet gaat waarmaken en dat 

het overgrote deel van de door leningsvertrekkers verstrekte middelen “op de plank liggen”.  

2.0  Conclusies evaluatie september 2018 
Uit de opgeleverde evaluatie van september 2018 is duidelijk geworden dat het IFNN achter loopt op 
de doelstellingen. Het volume van uitzettingen is lager uitgevallen dan verwacht en er zijn bij de start 
van het fonds te hoge verwachtingen geweest. Hiernaast zijn de volgende conclusies getrokken: 
 

 De markt is kleiner dan voorzien. 

 In een verbeterd economisch klimaat durven ondernemers zelf meer risico te nemen, bedrijven 

financieren innovaties en ontwikkeling vaker uit eigen middelen of bancair.  

 De kwaliteit van de businesscases is in een aanzienlijk aantal gevallen matig en in veel gevallen is 

ook de mate van innovatie onvoldoende. 

 Vaak blijkt dat de informatie niet op orde is omdat contracten ontbreken of niet voldaan is aan 

gestelde eisen, vergunningen niet op orde zijn en subsidies nog niet rond zijn.  

 De doorlooptijd van eerste contact tot en met financiering is lang. Ondernemers  onderschatten 

de complexiteit van het aantrekken van financiering. Vaak ontbreekt ook de nodige kennis op dit 

gebied.  

 Het  instrument sluit niet altijd aan bij de wensen van de ondernemer. Dit heeft onder andere te 

maken met lastige waarderingsdiscussies, en in hun ogen complexe contracten met voorwaarden 

die in hun ogen niet eenduidig zijn. 

 Tijdens het bestaan van IFNN is het aantal (met name publieke) fondsen dat zich richt op de zelfde 

fase groter geworden. 

  

De behaalde resultaten over 2016 en 2017: 

  2016  2017 

Nieuw in portefeuille  4  2 

     

Totaal geïnvesteerd  1.030.000  727.000 

‐ Gestort        580.000         407.000 

‐ gecommitteerd        450.000         320.000 

     

Beheerkosten  148.612  174.550 

 

 

 

 

 



 

3.0 Update resultaten 2018 
Om een goed beeld te geven van het verloop van het IFNN is een update van de resultaten 

t/m het jaareinde 2018 noodzakelijk.   

In 2018 zijn er 2 nieuwe bedrijven gefinancierd, daarnaast is de financiering bij één bestaande 

financiële deelneming uitgebreid. 

 

De behaalde resultaten over 2016 t/m 2018 komen er hiermee als volgt uit te zien: 

  2016  2017  2018 

Nieuw in portefeuille  4  2  2 

       

Totaal geïnvesteerd  1.030.000  727.000  1.030.004 

‐ Gestort        580.000         407.000         330.004 

‐ gecommitteerd        450.000         320.000         700.000 

       

Beheerkosten  148.612  174.550  184.334 

 

 

4.0 Conclusie update t/m 2018 
Gezien de resultaten over 2018 is de conclusie gerechtvaardigd dat het beeld uit de evaluatie wordt 

bevestigd. De nieuwe participaties  in de portefeuille  zijn  gelijk  aan 2017 en het gestorte bedrag  is 

gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Alhoewel de commiteringen in vergelijking met 2017 zijn 

verdubbeld, is dit niet te wijten aan een significante ontwikkeling binnen het IFNN of de markt waarin 

zij zich begeeft. Van dit bedrag is namelijk 50% gecommiteerd aan één nieuwe participatie. 

Gezien het bovenstaande stellen wij vast dat de inhoud en de conclusies van de evaluatie 2014‐2018 

nog steeds relevant zijn (zie 2.0). Het is het IFNN ook in 2018 niet gelukt een grotere markt te bereiken 

en  de  investeringsportefeuille  stevig  uit  te  breiden.  De  additionaliteit  van  het  IFNN  in  de 

financieringsmarkt is op deze manier niet aanwezig.  

De beëindiging/afwikkeling van het IFNN en de overheveling van de liquiditeiten naar de NOM is dan 

ook een logische stap.   




