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Samenvatting
De aandeelhouder (provincie Drenthe) en fondsdirectie (NOM) zijn overeengekomen om een
evaluatie op het MKB Fonds Drenthe (MKBFD) uit te voeren en te combineren met een
voortgangsgesprek inzake de aanwending van de initiële middelen na vijf jaar na oprichting van het
fonds. Voor de interne evaluatie is de volgende doelstelling geformuleerd: "Het inzichtelijk maken
van de effectiviteit van het MKBFD sinds de oprichting en het daaruit voortvloeiend adviseren over
eventuele bijsturing en wijziging van voorwaarden, criteria, focus etc. voor optimalisering van die
effectiviteit."
De provincie Drenthe heeft middelen beschikbaar gesteld aan het MKBFD om de Drentse economie
en werkgelegenheid te ondersteunen en te versterken. MKBFD is een revolverend fonds dat zich
richt zich op het verstrekken van risicodragend kapitaal (géén subsidies) aan Drentse MKB bedrijven.
De governance-structuur is helder vastgelegd. De taken en bevoegdheden van de betrokkenen, de
Raad van Commissarissen, het Investeringscomité en de fondsbeheerder, zijn helder, praktisch en
dienen het doel van het fonds. Er is sprake van zeer betrokken partijen die open en constructief
samenwerken. Alle organen hebben een duidelijke rol, en voeren die ook als zodanig uit, in het
systeem van ‘checks and balances’. De directie informeert aandeelhouder, RvC en IC tijdig en
volledig. De financiële en maatschappelijke items die in de reglementen zijn afgesproken, worden in
de periodiek rapportages en de toelichting daarop behandeld. Voor het MKBFD zijn door de provincie
geen cijfermatige doelen meegegeven die behaald moeten worden. Het kostenniveau van MKBFD
verhoudt zich goed tot de activiteiten die worden uitgevoerd en is vergelijkbaar met soortgelijke
publieke fondsen.
Het MKBFD is van toegevoegde waarde voor de Drentse economie. Het financiële landschap in
Drenthe is de afgelopen jaren veranderd. De financieringsbereidheid van de traditionele financiers
richting MKB ondernemingen in algemene zin is de afgelopen jaren weer wat toegenomen. Een grote
groep ondernemingen vindt vanwege hun risicoprofiel (jong, innovatief) nog steeds moeilijk hun weg
tot kapitaal. Het MKBFD is een aanvulling op de financieringsmarkt. Een beperkt deel van de
doelgroep van MKBFD heeft een overlap heeft met andere publieke fondsen. Dit biedt ondernemers
een keuze uit fondsen en een mogelijkheid tot stapeling en risicospreiding. Het MKBFD hanteert
marktconforme uitgangspunten passend bij het verstrekken van risicokapitaal. Het MKBFD fungeert
als springplank naar andere (private) financiers en haalt hen over tot medefinanciering (met een
factor 3). In de loop der jaren is het volume van de financieringen toegenomen. Het MKBFD zet zich
daar waar mogelijk ook in om productieprocessen en werkgelegenheid voor de provincie te
behouden ingeval een grote producent besluit een bedrijfsonderdeel te sluiten of een verliesgevend
product af te stoten.
Het fonds is goed zichtbaar en heeft een ruim (actief) netwerk bij ondernemers, financiers en
adviseurs. Ondernemers geven aan dat de investment managers makkelijk te benaderen zijn,
meedenken, transparant zijn en een praktische benadering hebben. Het MKBFD heeft een
laagdrempelig karakter. Om de drempel voor micro-ondernemers te verlagen kan een verkorte
procedure ingericht worden.
Ten opzichte van andere (noordelijke) regio’s, zijn er in Drenthe relatief weinig innovatieve
initiatieven. Een sterke aansluiting tussen ondernemers en kennisinstellingen zouden innovaties (en
ondernemerschap) een extra impuls kunnen geven. Sectoren die worden gezien als “provinciale
speerpunten”, met nadruk op zorg en toerisme, zijn goed vertegenwoordigd in de portefeuille van
het MKBFD.
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Faillissementen en voorzieningen passen bij het risicoprofiel. Bij een groeiende leningenportefeuille
zullen de jaarlijkse rentebaten steeds meer de operationele kosten gaan benaderen. Aanvullende
baten zullen gerealiseerd moeten worden door de succesvolle verkoop van aandelenbelangen, om
winstgevend te kunnen worden. Het aantal aandelenbelangen in de portefeuille is
ondervertegenwoordigd door aversie van ondernemers en het ontbreken van een medefinancier.
Het aantal zal moeten groeien om een gezonde mix te hebben met zicht op de
revolverendheidsdoelstelling en structurele winstgevendheid. Het toevoegen van rendementverhogende voorwaarden aan leningen kunnen tevens daar aan bijdragen.
Met de verwachtingen met betrekking tot de uitzettingen is de bodem van het fonds in 2020 bereikt.
Daarmee zou de oorspronkelijke doelstelling van na 5 jaar het kapitaal geïnvesteerd hebben, bereikt
zijn. Er kan dan niet meer actief op acquisitie ingezet worden. Het aangaan van nieuwe
committeringen en uitbetaling van een nieuwe financiering is dan afhankelijk van de
inkomstenstroom. Het fonds kan dan feitelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling kan nemen.
Uitbreiding van het fondskapitaal draagt bij aan de revolverendheidsdoelstelling van het fonds.
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1.

Inleiding

1.1

Algemeen

Op 3 juli 2013 (Statenstuk 2013-579) hebben Provinciale Staten ingestemd met een mix van
revolverende financieringsinstrumenten (zogenaamd Fund-of-Fund) ter hoogte van 17 miljoen ten
behoeve van de Drentse Economie. Deze nota over het financieringsinstrumentarium kwam voort uit
de Statenbijeenkomst “Slim investeren in werk” waar besloten is om als provincie extra in te zetten
op alternatieve financieringsinstrumenten. Tevens gaf de nota invulling aan de Kadernota
Revolverend Financieren. Er was behoefte om extra financieringsinstrumenten toe te voegen aan de
bestaande financieringsmogelijkheden en om de toegang tot kapitaal voor het Drentse bedrijfsleven
te verbeteren. Het beoogd effect was om de Drentse economie te stimuleren door een toename van
de economische groei en werkgelegenheid door meer investeringen en innovaties mogelijk te
maken. De middelen werden gedekt uit het budget Risicofinanciering MKB (€4 miljoen), Reserve
Versterking Economische Structuur (€6 miljoen) en €3,6 miljoen werd gefinancierd uit de
zogenaamde Vrije Transitiemiddelen/Koers Noord (via SNN).
Op 18 december van datzelfde jaar is besloten om het MKB Fonds Drenthe (hierna MKBFD) in de
huidige structuur op te richten en €13,1 miljoen van de beschikbare middelen in het fonds te storten.
Het MKBFD is de handelsnaam van de Drentse Holding B.V. en haar twee dochters Drents
Innovatiefonds B.V. en Drents Ontwikkelfonds B.V..

Provincie
Drenthe
100%

Drentse Holding

100%

100%

Drents
Innovatiefonds

Drents
Ontwikkelfonds

Figuur 1: Juridische structuur

Het doel van het MKBFD is “…om de Drentse economie en werkgelegenheid te ondersteunen en te
versterken, conform het laatstelijk vastgestelde beleid van de Provincie Drenthe. Meer in het
bijzonder…direct en indirect ondersteunen, versterken en verankeren van het economisch klimaat en
economisch beleid in met name de Provincie Drenthe…” (Akte van oprichting Drentse Holding B.V.,
2014). De provincie Drenthe heeft € 13,1 miljoen (de initiële middelen) beschikbaar gesteld aan het
MKBFD om die doelstelling te bereiken. MKBFD richt zich op het verstrekken van risicodragend
kapitaal aan Drentse MKB bedrijven in de vorm van aandelenkapitaal, (achtergestelde) leningen en
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eventueel een combinatie van beiden, per onderneming tot een bedrag van maximaal € 250.000
voor innovatiefinancieringen en € 2.500.000 voor ontwikkelfinancieringen.
Het fondsbeheer wordt uitgevoerd door NV NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor
Noord-Nederland (NOM). Er zijn namens NOM twee investment managers fulltime ingezet op de
directe operatie van het fonds: mevr. R.L.E. Saimi-Roozeboom en dhr. T.J. de Groot. Zij zijn het
aanspreekpunt voor ondernemers en voeren het volledige financieringstraject uit, van (proactieve)
acquisitie tot en met de laatste afhandelingen bij een aandelenverkoop of laatste aflossing. De
directietaken worden namens de NOM uitgevoerd door dhr. mr. G. Buiter en dhr. R. Drees. Fonds
Support Noord (afdeling van de NOM, mevr. E. Schakel) is belast met de juridische en administratieve
werkzaamheden.
Een onafhankelijke, door de aandeelhouder ingestelde, Raad van Commissarissen (RvC) ziet toe op
het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Op dit moment bestaat de RvC uit
mevr. drs. R. Lubbers-Hilbrands RA (voorzitter, per september 2019), mevr. H. Kramer (per december
2019) en dhr. drs. J. Brink.
Het Investeringscomité (IC) adviseert vanuit een onafhankelijke rol, de directie bij besluitvorming
omtrent financieringen om te verzekeren dat MKBFD op zakelijke grond wordt beheerd. Het IC
bestaat uit drie betrokken en ervaren particuliere marktinvesteerders: mevr. mr. C.L. Elings
(voorzitter), dhr. U. Kleinhuis RA en dhr. M.K. van der Zee.
Bij de oprichting van het MKBFD is vastgelegd1 dat er in 2016 een evaluatie zou plaatsvinden. In
overleg tussen aandeelhouder en directie is later afgesproken om de evaluatie uit te stellen zodat
meer ervaringen konden worden opgedaan en de evaluatie te combineren met het
voortgangsgesprek inzake de aanwending van de initiële middelen na vijf jaar2. Deze rapportage
vormt daarvan het resultaat.
Deze evaluatie is tot stand gekomen door de NOM en de Provincie Drenthe. Er is gekozen om de
evaluatie ‘lean & mean’ te doen. De NOM beheert verschillende (provinciale) fondsen waardoor zij
voldoende deskundigheid in huis heeft om te evalueren en fondsen met elkaar kan vergelijken. De
provincie Drenthe heeft haar bijdrage geleverd volgens de richtlijnen uit de Nota Verbonden
Partijen3. Daarnaast zal een onafhankelijke derde partij ook een separate (deel-)evaluatie uitvoeren.

1.2

Doelstelling evaluatie

Voor deze evaluatie is de volgende doelstelling geformuleerd:
"Het inzichtelijk maken van de effectiviteit van het MKBFD sinds de oprichting en het daaruit
voortvloeiend adviseren over eventuele bijsturing en wijziging van voorwaarden, criteria, focus etc.
voor optimalisering van die effectiviteit."
De evaluatie richt zich niet op het vormen van een oordeel over het financiële beheer van het MKBFD
(betrouwbaarheid gegevens, control, audit, waardering van individuele deelnemingen etc.). Dat valt
onder de jaarrekeningcontrole die door de externe accountant wordt uitgevoerd. Alle jaarverslagen,

1

Artikel 15 lid 2 Managementovereenkomst tussen N.V. NOM en Drentse Holding B.V.
Artikel 11 lid 5 Managementovereenkomst tussen N.V. NOM en Drentse Holding B.V.
3
Statenstuk 2014-605/Betrokkenheid PS bij verbonden partijen
2
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waar de jaarrekening onderdeel van uit maakt, zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van de
controlerend accountant.

1.3

Onderzoeksvragen

Uit de Nota Verbonden Partijen blijkt dat voor de Provincie Drenthe de volgende bouwstenen
belangrijk zijn bij de evaluatie van een verbonden partij:
1.
2.
3.
4.

Beleidsprestaties (missie, opdracht en taken)
Besturingsmodel en juridische vorm
Financieel kader
Exit-strategie

Het bovenstaande levert voor de evaluatie een aantal onderzoeksvragen op.

1.3.1 Beleidsprestaties (missie, opdracht en taken)
Doel: in beeld brengen welke beleidsresultaten zijn behaald met het fonds.
De onderzoeksvragen:






Welke bijdrage levert het MKBFD aan de huidige strategie van de Provincie Drenthe?
Heeft het MKB Fonds Drenthe aantoonbaar bijgedragen aan de versterking van de
Drentse Economie?
Hoe hebben de Drentse economie en kapitaalmarkt zich ontwikkeld sinds de oprichting
van het MKBFD?
Hoe sluit het MKBFD aan op het huidige financieringslandschap?
In hoeverre draagt het MKBFD bij aan de ontwikkeling (financiering) van een aantal
specifieke (door de Provincie benoemde) doelgroepen (retail, toerisme, zorg)?

1.3.2 Besturingsmodel (governance) en juridische vorm
Doel: beoordelen of de keuze voor het huidige besturingsmodel de juiste is geweest.
De onderzoeksvragen:







Wat zijn de voor- en nadelen / werking van de gekozen juridische structuur ?
Heeft de fondsbeheerder steeds gehandeld conform de beslis- en beschikkingsruimte
zoals vastgelegd in de statuten en reglementen?
Heeft het MKBFD geopereerd conform de Corporate Governance Code en de WNT?
Hoe functioneert de samenwerking tussen aandeelhouder, Raad van Commissarissen,
Investeringscommissie en fondsbeheerder?
Hoe heeft de provincie haar rol als aandeelhouder vervuld?
Hoe heeft GS gecommuniceerd met PS over het MKB Fonds Drenthe?

7

1.3.3 Besturingsmodel (bedrijfsvoering)
Doel: inzicht of en in hoeverre het fondsbeheer kosteneffectief (doelmatig) en professioneel door de
NOM is/wordt uitgevoerd.
De onderzoeksvragen:





Hoe verloopt de informatievoorziening en verantwoording over het MKBFD richting de
diverse stakeholders (ondernemers, provincie etc.)?
Hoe is de onderlinge betrokkenheid tussen ondernemingen, provincie en MKBFD?
Wat zijn de doorlooptijden voor zowel acquisitie als beheer?
Wat zijn de operationele kosten en hoe verhouden die zich tot vergelijkbare fondsen?

1.3.4 Financieel kader
Doel: inzage in het financieel rendement van het fonds en deze toetsen aan de verwachtingen.
De onderzoeksvragen:






Welke doelstellingen zijn vastgesteld voor het MKBFD?
Wat is de omvang van de door het MKBFD uitgezette en/of beschikbaar gestelde
middelen?
Welke mate van cofinanciering (multiplier) en revolverendheid is er behaald?
Wat is het financiële rendement van het MKBFD en hoe zijn de financiële risico’s
afgedekt?
Is het beoogde verdienmodel (prijsbeleid) gerealiseerd en wat zijn de totale kosten van
het fondsbeheer tot nu toe?

1.3.5 Exit-strategie
De Exit-strategie is vastgelegd in het Investeringsreglement Drents Innovatiefonds BV en in het
Investeringsreglement Drents Ontwikkelfonds BV.




Zijn er jaarlijks rapportages opgesteld?
Zijn er reeds exits geweest? Zo ja, wat waren de redenen daarvan. Zo nee, waarom nog niet?
De boogde doorlooptijd was 15 jaar voor beide fondsen, wat is hier op dit moment al van te
zeggen?

Deze onderzoeksvragen worden per bouwsteen beantwoord in de hoofdstukken hierna.

2.

Beleidsprestatie

2.1

Algemeen

Op 3 juli 2013 (Statenstuk 2013-579) hebben Provinciale Staten ingestemd met een mix van
revolverende financieringsinstrumenten (zogenaamd Fund-of-Fund) ter hoogte van 17 miljoen ten
behoeve van de Drentse Economie. Deze nota over het financieringsinstrumentarium kwam voort uit
de Statenbijeenkomst “Slim investeren in werk” waar besloten is om als provincie extra in te zetten
op alternatieve financieringsinstrumenten. Tevens gaf de nota invulling aan de Kadernota
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Revolverend Financieren. Er was behoefte om extra financieringsinstrumenten toe te voegen aan de
bestaande financieringsmogelijkheden en om de toegang tot kapitaal te verbeteren. Het beoogd
effect was om de Drentse economie te stimuleren door een toename van de economische groei en
werkgelegenheid door meer investeringen en innovaties mogelijk te maken. De middelen werden
gedekt uit het budget Risicofinanciering MKB (€4 miljoen), Reserve Versterking Economische
Structuur (€6 miljoen) en €3,6 miljoen werd gefinancierd uit de zogenaamde Vrije
Transitiemiddelen/Koers Noord (via SNN).
Op 18 december van datzelfde jaar is besloten om het MKB Fonds Drenthe in de huidige structuur op
te richten en €13,1 miljoen van de beschikbare middelen in het fonds te storten.

2.2

Doelstellingen MKB Fonds Drenthe

In de akte van oprichting is het primaire doel van het MKBFD omschreven:
“…de Drentse economie en werkgelegenheid te ondersteunen en te versterken, conform het laatstelijk
vastgestelde beleid van de Provincie Drenthe. Meer in het bijzonder…direct en indirect ondersteunen,
versterken en verankeren van het economisch klimaat en economisch beleid in met name de Provincie
Drenthe…”
De doelstelling is verder uitgeschreven voor de twee werkfondsen (Drents innovatiefonds en Drents
Ontwikkelfonds)4:
-

-

“…het stimuleren van innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf in de Provincie Drenthe,
met name op terreinen waar mede publieke belangen in de Provincie Drenthe worden
gediend, onder meer door middel van het doen van investeringen en participeren in
dergelijke ondernemingen” en
“…het bevorderen, ondersteunen en versterken van initiatieven, projecten en
ondernemingen van het midden- en kleinbedrijf in de Provincie Drenthe met name op
terreinen waar mede publieke belangen in met name de Provincie Drenthe worden gediend,
onder meer door middel van het doen van investeringen en participeren in dergelijke
ondernemingen”.

Prestatie-indicatoren
Bij de start van het fonds is een inspanningsverplichting van partijen opgenomen om binnen vijf jaar
na oprichting van het MKBFD de initiële middelen (€ 13,1 miljoen) aangewend te hebben voor
investeringen5. Er zijn initieel geen andere prestatie-indicatoren afgesproken6.
In het jaarlijks door de fondsbeheerder opgestelde jaarplan worden doelstellingen voor het
betreffende jaar beschreven. Deze bestaan onder meer uit:
-

Aantal nieuwe commitments/financieringen per fonds;
Het bedrag aan nieuwe commitments/financieringen per fonds;

4

Managementovereenkomst tussen N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor NoordNederland en Drentse Holding B.V. inzake het beheer van het Drents Ontwikkelfonds en Drents Innovatiefonds
(hierna: Managementovereenkomst)
5
Artikel 11 lid 5 Managementovereenkomst
6
Zie 5.2 Aanbevelingen
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-

De realisatie van nieuwe werkgelegenheid (in fte’s);
Aantal ondernemingen/financieringen uit portefeuille (exits);
Begroting en budget.

Over de voortgang van deze doelstellingen wordt door de fondsbeheerder ieder kwartaal aan RvC en
aandeelhouder gerapporteerd.

Revolverendheid
Uit de investeringsreglementen van de twee werkfondsen blijkt dat de financieringen verstrekt
worden vanuit “een revolverend fonds” en dat marktconforme uitgangspunten dienen te worden
gehanteerd bij het verstrekken van aandelenkapitaal, (achtergestelde-)leningen en garanties. Dit
betekent onder meer dat financieringen die een subsidie- of staatssteunelement bevatten niet
mogen worden verstrekt door het MKBFD.
Het fondsmanagement en RvC streven naar volledige revolverendheid omdat het fonds hiermee zich
zelf in stand kan houden. Als definitie wordt gehanteerd: het percentage van het nominale kapitaal
dat op moment beschikbaar is, na aftrek van fondskosten, vermeerderd met gerealiseerde rente- en
verkoopopbrengsten. Aangezien de renteopbrengsten uit de leningen portefeuille onvoldoende
zullen zijn om de fondskosten maar bovenal om de voorzieningen en afboekingen in de portefeuille
te dekken, zijn aandelenbelangen in ondernemingen van belang. Aandelenbelangen leveren geen
jaarlijks repeterende opbrengsten op zoals rentebaten, maar bij verkoop wordt een bedrag ineens
ontvangen. Het MKBFD houdt op dit moment in twee ondernemingen aandelen (zie ook hoofdstuk
4.1). Voor het realiseren van de wens tot revolverendheid zouden er meer aandelenbelangen in
portefeuille moeten zijn. Het MKBFD zet hier ook op in maar vanuit ondernemers is hier initieel
weinig animo voor. Opbrengsten uit aandelenverkoop worden niet voor 2022 verwacht. Het
toevoegen van rendement-verhogende voorwaarden aan leningen, zoals conversierechten of
aanvullende rechten op basis van succesafhankelijkheid, kan ook bijdragen aan een extra (positief)
effect op de opbrengsten en dus op de mate van revolverendheid. Deze voorwaarden wordt steeds
vaker opgenomen in de financieringsovereenkomsten.
Tot en met 2019 is € 12,4 miljoen besteed aan investeringen (inclusief commitments) en kosten. Er is
inmiddels € 3,1 miljoen ontvangen aan aflossingen, rente en provisies. Dat betekent een voorlopige
revolverendheid van 25%.

Co-financiering
Het uitgangspunt van het MKBFD is dat het fonds aanvullend moet zijn op de markt. Het MKBFD wil
als springplank fungeren naar andere financiers en hen daarmee overhalen tot medefinanciering.
Hoewel de totale financiering de verantwoordelijkheid van de onderneming blijft, blijkt dat
financiering door het MKBFD en/of een zorgvuldig, snel en positief beslissingsproces van het MKBFD
bijdraagt aan de overtuiging van andere financiers. In het investeringsreglement is opgenomen dat
het MKBFD alleen gelijktijdig met (private) investeerders en onder minimaal dezelfde condities
aandelenkapitaal kan verstrekken.
Voor elke € 1 die werd gefinancierd door MKBFD is aanvullend € 3,10 gefinancierd door andere
(private) financiers.
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Maatschappelijke doelstellingen
Voor het MKBFD zijn door de provincie geen cijfermatige doelen meegegeven die behaald moeten
worden7. In de managementovereenkomst staat echter wel beschreven waarover het fonds moet
rapporteren richting de aandeelhouder en de RvC. Daarnaast staan in de bijlage van de
Investeringsreglementen de belangrijke aspecten van maatschappelijk rendement:
-

2.3

maatschappelijk relevante kennisontwikkeling;
toename van werkgelegenheid (in fte's) in de Provincie;
behoud van werkgelegenheid (in fte's) in de Provincie;
eventueel zicht op patenten/octrooien en/of aan kennis gerelateerde unieke
marktposities.

Het Drentse landschap

2.3.1 Het financiële landschap
Het financiële landschap in Drenthe is de afgelopen jaren veranderd. Bij het opstarten van het fonds
waren de naweeën van de financiële crisis nog goed merkbaar. De traditionele financiers waren
risicomijdend en terughoudend in het verstrekken van financieringen aan het MKB. Een grote groep
ondernemingen die tijdens de crisis hun reserves tot het maximum hadden moeten (en kunnen)
aanspreken, durfden de weg vooruit weer in te zetten. Juist die groep maakt een belangrijk deel uit
van de Drentse economie. Om hen, maar ook nieuwe initiatieven een kans te geven bij het
ondersteunen, versterken en verankeren van het economisch klimaat en economisch beleid, heeft de
provincie Drenthe besloten tot oprichting van het MKBFD. In deze jaren was het MKB Fonds vaak de
partij die als eerste weer durfde te financieren.
In de loop van de jaren is de financieringsbereidheid in algemene zin weer wat toegenomen. De
opkomst van crowdfunding, revolverende fondsen en andere initiatieven heeft er toe bijgedragen
dat er (veel) kapitaal beschikbaar is. Daarnaast is er een toename van succesvolle (oud)ondernemers
die zich als investeerder in de markt gaan begeven en kansrijke initiatieven zowel financieel als met
kennis en kunde willen bijstaan. Wel richten deze investeerders zich vaak op specifieke branches.
Ondanks de aanzienlijke groei van het aantal aanbieders van diverse typen financieringen is er nog
steeds een discrepantie tussen vraag-aanbod en realisatie van financieringen, de zogeheten
“financieringsparadox”. Uit diverse onderzoeken blijkt dat MKB-ondernemers nog steeds moeite
hebben om financiering te vinden voor hun plannen. Partijen als Kredietunie Drenthe en Qredits zijn
voor het MKBFD nauwelijks zichtbaar als cofinancier. Met name jonge, innovatieve ondernemingen,
starters en bestaande ondernemingen met nieuwe ideeën waarbij valorisatie, het omzetten van
kennis in concrete diensten en producten, een belangrijk uitgangspunt vormt, vinden moeilijk hun
weg tot kapitaal. Door het hoge(re) risicoprofiel dat deze ondernemingen hebben ten opzichte van
bestaande en stabiele ondernemingen, zijn financiers niet of slechts deels bereid vreemd (bancair)
vermogen te verschaffen. Private en commerciële investeerders, die risicodragend vermogen8
kunnen verstrekken, blijken over het algemeen meer geïnteresseerd in de latere fase van een
onderneming. Het “gestapeld financieren”, oftewel financiering realiseren uit meerdere bronnen, is
7
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Risicodragend vermogen/kapitaal – ook wel durfkapitaal – is eigen vermogen (aandelen) of (in combinatie
met) een achtergestelde lening. Dit vermogen is risicodragend omdat er geen zekerheden tegenover staan en
de verschaffers ervan het volledige continuïteitsrisico lopen.
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steeds vaker voor ondernemingen de oplossing. De toegevoegde waarde daarvan zit vaak in de
samenstelling van de risicobereidheid van financiers. Banken zijn in voorkomende gevallen bereid om
een deel van de financiering te verstrekken (vreemd vermogen) maar stellen zich op het standpunt
dat ook risicodragend vermogen aan de onderneming moet worden toegevoegd zodat een gezonde
verhouding op de balans van de onderneming ontstaat.
Het MKBFD treedt niet in de markt als concurrent van de bestaande financiers maar juist als
aanvulling op die markt. Het fonds heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet om als
springplank te fungeren naar andere financiers om hen van een business case te overtuigen en
daarmee over te halen als medefinancier. Door een snelle positieve feedback van het MKBFD zijn
banken en overige private financiers, zoals leasemaatschappijen, leveranciers, business angels,
informals en NOM, in veel gevallen overtuigd en bereid mede te investeren in Drentse
ondernemingen. Hoewel een deel van de doelgroep van MKBFD een overlap heeft met andere
publieke fondsen9 en er ook in gezamenlijkheid (gestapeld) gefinancierd is/wordt, is er ook een grote
groep die niet door de andere (publieke) fondsen bediend kan worden vanwege bijvoorbeeld
beperkingen binnen de investeringsreglementen van die fondsen. Daarnaast is er een groep
ondernemers die specifiek voor het MKBFD kiest vanwege het regionale (Drentse) karakter van het
fonds.

Cofinanciering: voor elke € 1 die werd gefinancierd door MKBFD is aanvullend € 3,10
gefinancierd door andere (private) financiers.10

Het is één maal voorgekomen dat na positieve besluitvorming van het MKBFD de ondernemer
andere private financiers bereid wist te vinden de volledige financiering te verzorgen. In een tweede
geval is door het snelle besluit van het MKBFD, zoveel extra kapitaal uit de markt opgehaald dat het
uiteindelijk gestorte bedrag door het MKBFD aanzienlijk lager was dan het oorspronkelijk
aangevraagde (en gecommitteerde).

2.3.2 Het ondernemingslandschap
Drenthe heeft een breed georiënteerde economie.
De economie in Drenthe kenmerkt zich door relatief veel MKB. Ruim 99% van de bedrijven in
Drenthe valt in deze categorie en ook driekwart van de Drentse werkgelegenheid is bij deze bedrijven
te vinden. Het aantal startende bedrijven in Drenthe is relatief laag vergeleken met het landelijke
gemiddelde.
De Drentse beroepsbevolking kenmerkt zich door veel mensen het een middelbare beroepsopleiding
en relatief weinig mensen met een hbo of universitaire opleiding. De Drentse werkgelegenheid zit
met name in de sectoren zorg, handel (waaronder retail) en industrie. Ook de vrijetijdseconomie en
de quartaire sector zijn flink vertegenwoordigd in Drenthe. Drenthe is dé fietsprovincie van
Nederland en beschikt over een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. Er zijn een aantal innovatieve clusters
in Drenthe zoals groene chemie in Zuidoost Drenthe en Biomedische technologie in de kop van
Drenthe. 40% van de Drentse werkgelegenheid zit in Assen en Emmen.
9
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De topsector11 Chemie is nadrukkelijk in de provincie aanwezig, maar bevindt zich hoofdzakelijk
geclusterd op en rond het Emmtec terrein in Emmen. Over het algemeen zijn dit kapitaalintensieve
(grote) ondernemingen waar investeringen omvangrijk zijn. Deze vallen buiten de statutaire
doelgroep van het MKBFD. Het fonds richt zich echter wel op de economische omgeving van deze
bedrijven: de ondernemingen die voorwaardelijk en/of aanvullend zijn op de aanwezigheid van grote
ondernemingen.
De sectoren Toerisme en Retail zijn door de provincie aangewezen als speerpunt.
In tabel 1 is weergegeven in welke sectoren het MKBFD in heeft geïnvesteerd sinds haar oprichting.
Sector
Agrofood
Chemie
Energie
High Tech
ICT
Life Science & Health
Toerisme & Cultuur
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Overig
TOTAAL

Aantal Percentage
2
4%
2
4%
2
4%
8
18%
7
16%
3
7%
11
24%
1
2%
9
20%
45
100%

Tabel 1: Aantal gefinancierde ondernemingen per sector over de gehele looptijd MKBFD (peildatum 31 december 2019)

De topsector High Tech Systemen & Materialen bestaat in Drenthe hoofdzakelijk uit de traditionele
industrie. In de categorie “Overig” zijn o.a. bedrijven opgenomen die zich richten op serviceverlening
rond de zorg, de industrie en de wegenbouw.

Provinciale speerpunten zijn goed vertegenwoordigd in de portefeuille van het MKBFD.
Vanuit het fonds zal ook in de komende jaren blijvend worden ingezet op het brede MKB,
met nadruk op zorg en toerisme.

Een belangrijke ontwikkeling is dat ondernemers hun plannen steeds meer gaan baseren op sociale
thema’s zoals werkgelegenheid, empowerment, diversiteit, gezondheid en veiligheid, reductie van
afval en uitstoot, grondstofgebruik etc.. Ten opzichte van andere (noordelijke) regio’s, zijn er in
Drenthe relatief weinig innovatieve initiatieven. Dit blijkt onder andere ook uit het aantal
subsidieaanvragen. Belangrijke oorzaken die worden genoemd zijn de behoudendheid en
voorzichtigheid van Drentse ondernemers, het ontbreken van sectorclusters en het ontbreken van
een goede aansluiting met kennisinstellingen. De spin-off vanuit de RUG ontbreekt. Vanuit NHL
Stenden Hogeschool is er wel aansluiting maar ontbreekt volume. Een sterke aansluiting tussen

11

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken.
De topsectoren zijn kennisintensief, export georiënteerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd (bron: www.rvo.nl).
De benoemde topsectoren zijn: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen &
Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.
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ondernemers en kennisinstellingen zouden innovaties12 (en ondernemerschap) een extra impuls
kunnen geven13.
Het MKBFD zet zich daar waar mogelijk ook in om productieprocessen en werkgelegenheid voor de
provincie te behouden ingeval een grote producent besluit een bedrijfsonderdeel te sluiten of een
verliesgevend product af te stoten. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn: MedHemScience,
Kampeerhal Roden en Vleems International, die hebben geleid tot het behoud van 121 fte’s.
Hoewel kleine ondernemingen (“micro-ondernemingen”) niet tot een materieel
werkgelegenheidseffect zullen leiden, zijn zij wel een van de doelgroepen van het MKBFD. Het aantal
aanvragen (en financieringen) vanuit deze doelgroep blijft echter ver achter bij de oorspronkelijke
verwachting. Om de drempel voor deze ondernemers te verlagen en efficiënt van de tijdsinzet van
investment managers gebruik te maken, zou overwogen kunnen worden om via de website een
verkorte procedure voor deze doelgroep (met een maximum financieringsbedrag per onderneming
van € 100.000,- ) te initiëren14. Dit zou een gelijke opzet kunnen zijn die al bij de regionale
investeringsfondsen van de provincie Fryslân (FOM) en Noord-Groningen (GROEIfonds) in werking
zijn.

3.

Besturingsmodel

3.1

Juridische vorm

In december 2013 is door Provinciale Staten gekozen voor de huidige juridische structuur: een
Houdstermaatschappij waar de provincie zelf 100% aandeelhouder van is met daaronder twee
fondsen. De argumentatie was dat er op deze manier gekozen is voor een laagdrempelige en
slagvaardige fondsstructuur, waarbij de provincie beslissende invloed kan uitoefenen. Het beheer
van het fonds is uitbesteed, omdat eigen beheer niet past bij de rol van de provincie en zelf de
deskundigheid niet in huis heeft. Ook andere provincies met (vergelijkbare) fondsen van hebben het
beheer uitbesteed.
De gekozen juridische structuur kent voor de bedrijven in de praktijk geen voor- of nadelen. In de
praktijk is het fonds bekend onder de handelsnaam MKB Fonds Drenthe. Niet eerder dan bij het
opmaken van de contracten wordt de ondernemer geconfronteerd met de onderliggende BV’s. Na
enige uitleg levert dat ook geen enkel probleem op.

12

Innovatief project: product, proces of marktinnovaties die plaats vinden in het kader van baanbrekende en
vernieuwende ontwikkelingen, met als doel realisatie van financieel en maatschappelijk rendement
(Investeringsreglement Drents Innovatiefonds B.V.)
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3.2

Werkwijze van het fonds

3.2.1 Governance
De governance-structuur is helder vastgelegd. De taken en bevoegdheden van de betrokkenen zijn
helder, praktisch en dienen het doel van het fonds. Vastgesteld kan worden dat er sprake is van zeer
betrokken partijen die open en constructief samenwerken.
De Provincie Drenthe is 100% aandeelhouder van de Drentse Holding (zie figuur 1). De
aandeelhouder kan een zodanige invloed uitoefenen op het beleid van de directie en de Raad van
Commissarissen van het fonds, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van ‘checks and
balances’ binnen het MKBFD. Er zijn investeringsreglementen door de aandeelhouder (gedeputeerde
staten) vastgesteld voor beide fondsen, waarin duidelijk de kaders zijn ingevuld en de
doelen/mogelijkheden binnen de fondsen vastgelegd zijn. De aandeelhouder heeft geen rol bij het
financieringsproces van individuele ondernemingen. Om te bewaken dat het fonds op zakelijke
gronden en conform de voorwaarden en doelstellingen van de aandeelhouder wordt beheerd, is
door de aandeelhouder een Raad van Commissarissen en een Investeringscomité ingesteld. Zij
handelen ieder vanuit een eigen rol maar in ieder geval om vanuit die rol objectief en onafhankelijk
het belang van de aandeelhouder in de breedste zin mede te borgen. De aandeelhouder ontvangt
per kwartaal van de directie een rapportage inzake de resultaten, voortgang en ontwikkeling van het
fonds. De rapportages zijn overzichtelijk en worden daar waar nodig nader besproken. De Provinciale
Staten (in de vorm van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)) worden,
al dan niet op locatie bij een van de portefeuillebedrijven, een keer per 1 à 2 jaar door het fonds
bijgepraat over de voortgang en ontwikkelingen. Vanuit de provincie Drenthe bestond bij minder
direct betrokkenen nog een enkele keer verwarring tussen de rol van de provincie als private
aandeelhouder en de rol als publieke overheid. Dit is in de afgelopen jaren vanuit governance
oogpunt opgepakt door de scheiding van de rollen tussen aandeelhouder/Raad van Commissarissen
en een Investeringscomité duidelijk te maken en daarmee verbeterd.
De Raad van Commissarissen (RvC) ziet toe op het beleid van de directie en op de algemene gang
van zaken in het MKBFD. Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat mede het toezicht op de
verhouding met aandeelhouders. RvC en directie voeren minimaal een maal per kwartaal regulier
overleg. De RvC bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee
samenhangende voornaamste risico’s. De RvC wordt op een adequate manier geïnformeerd. Per
kwartaal ontvangt de RvC een uitgebreide managementrapportage. Deze rapportages zijn van goed
niveau. De adviserende rol/klankbordfunctie van de RvC kan in de opinie van de RvC zelf nog wel iets
beter benut worden.
De leden hebben onderling een rooster van aftreden vastgesteld. De RvC handelt in de lijn met de
Governance Code. De voorzitter RvC overlegt een maal per jaar met de voorzitter van het
Investeringscomité.
Op dit moment bestaat de RvC uit mevr. drs. R. Lubbers-Hilbrands RA (voorzitter, per september
2019), mevr. H. Kramer (per 1 december 2019) en dhr. drs. J. Brink.
Het Investeringscomité (IC) adviseert vanuit een onafhankelijke rol, de directie bij besluitvorming
omtrent financieringsproposities. Het IC bestaat uit drie deskundige, betrokken en ervaren
particuliere marktinvesteerders met een diverse achtergrond. De expertise varieert van commercieel
tot financieel en ondernemerschap. Een financieringsvoorstel omvat een door de investment
manager opgestelde uitgebreide omschrijving van de investeringspropositie. De inhoud van het
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voorstel sluit aan bij de vereisten zoals vastgelegd in de bijlagen van de Investerings-reglementen;
daar toetst de IC op.
Ingeval een lid van het IC een mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling15 heeft met de
voorliggende investeringspropositie, dan wordt dit in een vroege fase aan de directie kenbaar
gemaakt. Het IC lid ontvangt in dat geval geen enkele informatie omtrent de betreffende casus.
Daarnaast neem het lid geen deel aan de bespreking en adviesvorming rondom de
financieringsaanvraag.
De omvang van het IC is ‘kwetsbaar’ gezien het vereiste quorum maar wordt door de IC als
voldoende en passend bij de omvang, inhoud en kostenstructuur van het fonds ervaren. De werking
van het IC is formeel, maar ook praktisch. De IC functioneert efficiënt en flexibel. De huidige leden
zijn voor een tweede (van drie) periode van drie jaar benoemd. In de derde periode zal het IC
aftreden op basis van een door haar nog op te stellen rooster. Bij de samenstelling van de IC is
rekening gehouden met de complementariteit van de onderlinge leden. De kennis en expertise
varieert van ondernemerschap, commercie, financieel tot financieringen.

“Als onderdeel van de governance zou een incidenteel, gestructureerd overleg met
aandeelhouder, RvC en IC toegevoegde waarde kunnen hebben” - IC

3.2.2 De Fondsmanager
De provincie Drenthe heeft “met het oog op haar ervaring en knowhow”16 en als fondsmanager die al
actief was in de provincie, met NOM een Management- en beheer overeenkomst gesloten om haar
te laten fungeren als beheerder van de fondsen van de Drentse Holding. . Voor de keuze van een
fondsmanager waren de volgende criteria belangrijk: specifieke expertise, ervaring, een groot
netwerk in Drenthe en een adequate administratieve organisatie.
De NOM is verantwoordelijk voor het voeren van de directie, investment management, en het
uitvoeren van beheer- en administratieve zaken (inclusief het opleveren van jaarrekening met
goedkeurende verklaring) die zijn vereist voor het goed functioneren van het MKBFD17.
Vanuit NOM zijn (sinds 2017) twee investment managers fulltime ingezet op het MKBFD. Zij zijn het
aanspreekpunt voor ondernemers en voeren het volledige financieringstraject uit, van (proactieve)
acquisitie tot en met de laatste afhandelingen bij een aandelenverkoop of laatste aflossing. Ze blijven
na verstrekking van een financiering met een persoonlijke aanpak de ondernemingen actief volgen
en bijstaan. Dat past bij de fase, omvang en risicoprofiel van de investeringen. De ondernemingen
worden actief begeleid bij de realisatie van hun toekomstplannen en de waarborging van de
continuïteit waarbij de investment managers fungeren als klankbord met kennis en netwerk.
Ondernemers waarderen deze betrokkenheid over het algemeen als zeer goed.

De investment managers zijn het gezicht van het fonds. Zij zijn goed zichtbaar en hebben
een ruim (actief) netwerk bij ondernemers, financiers en adviseurs. De investment
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managers zijn makkelijk benaderbaar waardoor het fonds een laagdrempelig karakter
heeft.

Daar waar extra analyse in de due diligence fase (zie 3.2.2) nodig is kunnen de investment managers
gebruik maken van een investment analist van Fonds Support Noord (NOM). Bij zeer specifieke
onderzoeksvragen kan, binnen het vooraf goedgekeurde budget, een externe deskundige worden
ingehuurd. Voor de juridische en administratieve werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van Fonds
Support Noord. Deze afdeling zorgt onder meer voor het opstellen van de juridische documentatie,
toetsing aan staatssteunregels, financiële administratie, bewaking betalingsverplichtingen en
rapportages.
Het fondsmanagement is tevens verantwoordelijk voor de volledige jaarrekeningcyclus, inclusief
accountantscontrole, die moet leiden tot een goedkeurende verklaring. Alle jaarverslagen, waar de
jaarrekening onderdeel van uit maakt, zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van de
controlerend accountant.

3.2.2 Het proces van financieren
In de Managementovereenkomst tussen de provincie Drenthe en NOM zijn onder meer de
werkprocessen omschreven waarbij de effectiviteit van de uitvoering is gewaarborgd. De interne
beheersingsmaatregelen en risico’s zijn in overeenstemming met het Investeringsreglement en
bieden voldoende zekerheid voor een professionele uitvoering van de overeenkomst. In de
managementovereenkomst is opgenomen dat een bonus voor goed financieel rendement in het
verschiet ligt. Deze bonus wordt berekend over de restantwaarde. Dat is het eigen vermogen per 31
december 2029 minus de inleg van € 6,5 miljoen per fonds (2x € 6,5 miljoen is € 13 miljoen). Per
fonds zal de bonus 5% boven de surplus van € 6,5 miljoen bedragen en wordt binnen één maand na
vaststelling van de jaarrekening 2029 uitgekeerd. Deze termijn is nog niet inzicht en nu is nog geen
conclusie te trekken of deze bonus ook daadwerkelijk uitgekeerd zal worden.

Acquisitie

Beheer

Exit

Figuur 2: Fasen van financieringsproces

Het aanvraag-, beoordelings- en beheersproces ziet er schematisch als volgt uit:
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9. Deal closing
(contracten en
storting)

16. Evaluatie

7. Besluit door
fondsdirectie

10. Beheer

15. Exit
(contracten en
ontvangst
gelden)

3. Intake

6. Investeringsvoorstel ter
advisering IC

11. Exit
onderhandelingen

14. Instemming
RvC (evt. ook
aandeelhouder)

4. Due diligence

5. Hoofdlijnen
financieringsconstructie en
overeenkomst

12. Exitvoorstel
ter advisering IC

13. Besluit door
fondsdirectie

1. Leadgeneratie

8. Goedkeuring
RvC > € 1 miljoen

2. Eerste
beoordeling van
de business case

Figuur 3: Het financieringsproces

Ingeval een overeenkomst van rechtswege eindigt (in het geval van aflossing van een lening conform
contract) vervallen de stappen 11 tot en met 15.
Leads komen uit het netwerk van adviseurs, accountants en banken van de investment managers.
Daarnaast benaderen ondernemers hen ook direct; door de bekendheid van het fonds via
presentaties, vestiging op drie locaties van De Ondernemersfabriek, via IkBenDrentsOndernemer en
door warme doorverwijzing van bestaande portefeuilleondernemingen. Het fonds wordt goed
gevonden via de website www.mkbfondsdrenthe.nl en via de vermelding op de website van de
provincie. Tot slot komen leads via NOM ingeval aanvragen buiten haar investeringsbeleid vallen of
via de gezamenlijke communicatie over Geld Voor Groei ( www.geldvoorgroei.nl ).
Het IC kijkt al in de beginfase mee. Indien de investment manager een eerste positieve beoordeling
heeft gedaan van de business case en de ondernemer, wordt een intake opgesteld. Een intake bevat
een korte omschrijving van de financieringsaanvraag. Door terugkoppeling van het IC (en directie) op
de intake kunnen extra aandachtspunten voor het onderzoek (due diligence) worden meegenomen.
Dit versnelt het proces en maakt het efficiënter. Het IC kan ook aangeven of er sprake is van een
conflict of interest. Het IC / een IC-lid kan ook op ad hoc basis tussentijds benaderd worden voor haar
expertise.
Het advies van de IC wordt gebaseerd op het investeringsvoorstel van de investment managers en de
mondelinge toelichting daarop door de investment manager tijdens de IC-vergadering (waar ook de
directie bij aanwezig is). Een investeringsvoorstel is een uitgebreide gedetailleerde beschrijving en
uitwerking van de financieringsaanvraag waarin onder meer de vereisten uit de bijlage van de
Investeringsreglementen aan bod komen. Het IC geeft aan dat de voorstellen kwalitatief goed
onderbouwd zijn en heldere informatie verschaffen. De ondernemer geeft geen toelichting
(pitch/presentatie) aan het IC. Hoewel er bewust voor gekozen is om deze presentaties tot nu niet te
doen, zal het IC dit punt opnieuw agenderen en heroverwegen.

18

Het MKBFD heeft een ‘vliegwiel’ effect. Doordat het MKBFD zich committeert voor financiering van
een onderneming wordt vertrouwen gewekt bij andere financiers.
De conversie van aantal leads naar daadwerkelijke financiering ligt boven de 11%. Dit is vergeleken
met vergelijkbare fondsen hoog. De doorlooptijd van moment aanvraag tot en met eerste storting of
ondertekening contracten verschilt per financieringsaanvraag sterk. De investment managers zetten
in op een snelle maar wel grondige behandeling van de aanvraag. Om het hele proces te doorlopen
(inclusief IC) zou een ideale termijn van vier tot zes weken gelden. Afwijking van de termijnen wordt
tussen het fonds en de onderneming afgestemd. Er zijn geen signalen dat vanuit ondernemers de
doorlooptijden als te lang worden ervaren.
De fondsbeheerder constateert dat termijnen van acht tot tien maanden, ook bij collega
investeringsfondsen, steeds vaker voor komen. Dit is het gevolg van het gestapeld financieren
waarbij verschillende financiers hun eigen (en soms afwijkende) informatievraag hebben, hun eigen
proces doorlopen en wachten “tot het eerste schaap over de dam is”. Daarnaast wordt vastgesteld
dat de contractenfase in toenemende mate een groeiend tijdsbeslag neemt. Veel discussie wordt
tijdens de bespreking van de contracten (nogmaals) gevoerd. Verregaande standaardisatie van de
leningsovereenkomst zou wellicht een oplossing kunnen bieden, maar beperkt het meebewegen
naar de best passende oplossing voor de onderneming. En ook dan wordt een discussie (vaak
gevoerd door al dan niet juridische adviseurs van de onderneming) niet voorkomen. Voor
aandelentransacties geldt dat daar altijd sprake is maatwerk hetgeen effect heeft op de doorlooptijd
In de beheerfase hebben investment managers periodiek contact met de onderneming aangaande
de ontwikkelingen bij het bedrijf. Dit is passend bij het actieve beheer dat het fonds voorstaat. Er is
geen standaard protocol voor beheer18. Daar waar mogelijk worden ondernemingen door het fonds
aan elkaar gekoppeld. Die rol zien ondernemers ook als passend bij het MKBFD. Daarnaast
organiseert het fonds jaarlijks een bijeenkomst voor portefeuillebedrijven waar ook fondsbeheerder,
RvC, IC en aandeelhouder bij aanwezig zijn. De begeleiding vanuit het fonds is goed. Het beheer bij
ondernemingen wordt ingestoken vanuit het fonds en niet vanuit een consortium van financiers,
bijvoorbeeld samen met de huisbankier19. Een belangrijk aandachtspunt is de verstrekking van
financiële rapportages vanuit ondernemingen naar het MKBFD.

Ondernemers geven aan dat de investment managers makkelijk te benaderen zijn,
meedenken, transparant zijn en een praktische benadering hebben.

Exits worden behaald door aflossing van de verstrekte (achtergestelde) lening door de onderneming
dan wel verkoop van het aandelenbelang dat het MKBFD houdt in de onderneming.
Bij aflossing van de (achtergestelde) lening eindigt het contract daarmee van rechtswege.
Leningsovereenkomsten worden in principe aangegaan voor een periode van zes jaar (een jaar
aflossingsvrij en vijf jaar lineair aflossen). Over de gehele looptijd van het fonds hebben inmiddels vijf
ondernemingen hun financiering volledig afgelost. Drie leningsovereenkomsten als onderdeel van
een herstructurering bij de onderneming omgezet in aandelenkapitaal.

18
19
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Aandelenparticipaties worden door het MKBFD beëindigd door het verkopen van het door haar
gehouden aandelenkapitaal in een onderneming. Bij aangaan van een aandelenpositie in een
onderneming wordt rekening gehouden met een participatieduur van vijf tot acht jaar. De werking
van het proces heeft niet getoetst kunnen worden aangezien er nog geen verkoop van een
aandelenpositie aan de orde is geweest. Over de looptijd van de individuele financieringen en
participaties rapporteert de fondsbeheerder aan de RvC.
Ondanks de inspanningen van alle partijen valt een faillissement binnen de portefeuille niet uit te
sluiten. Een dergelijke gebeurtenis is onderdeel van ondernemerschap, maar met name voor de
direct betrokkenen zoals ondernemer en personeel zeer ingrijpend en emotioneel. Faillissementen
passen bij het risicoprofiel van het MKBFD. Tot en met 2019 zijn er vijf faillissementen van
portefeuillebedrijven geweest. De totale afboeking op deze posten bedroeg € 1,3 miljoen. Eén
ondernemer heeft zich na het faillissement bij de fondsdirectie gemeld om de rol van het MKBFD bij
het faillissement te bespreken. Naast de successen worden de defaults geëvalueerd door IC met
fondsbeheerder.
De website www.mkbfondsdrenthe.nl geeft de ondernemer een korte en bondige kennismaking met
het fonds en de mogelijkheden bij het fonds. De huidige site meldt de namen van de investment
managers. Publicatie van de namen van IC en RvC en andere direct betrokkenen kan in het kader van
de transparantie een toegevoegde waarde zijn. Het fonds krijgt daardoor nog meer identiteit. Naar
oordeel van de RvC, IC en fondsbeheerder moet het echter daar wel bij blijven gezien de onderlinge
rolverdeling tussen directie, RvC en IC: de directie bestuurt de organisatie en de RvC houdt toezicht
en adviseert. De RvC moet vooral niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten en zich dus niet
(deels) met de uitvoering/dagelijkse gang van zaken gaan bezighouden. De rol van het IC is ook
duidelijk: zij adviseert de directie over voorgenomen leningen/participaties. Vanuit ondernemers
wordt deels aangegeven te willen weten wie er over de aanvragen oordelen.

Tijdens de jaarlijkse bedrijfsbezoeken ontmoeten ondernemers (die reeds financiering van
het MKBFD hebben ontvangen), aandeelhouder, RvC, IC en fondsbeheerder elkaar. Dit
wordt door alle partijen zeer gewaardeerd.

3.2.3 Fondskosten
Het MKBFD is als zelfstandige separate entiteit in de markt opgezet en gemanaged.
Kosten (incl. 21% BTW)
Beheervergoeding NOM
RvC vergoeding
IC vergoeding
Accountants- en fiscale kosten
Overige beheerkosten
TOTAAL
Fondsvermogen
Totaal kosten t.o.v. fondsvermogen
Totaal NOM t.o.v. fondsvermogen

2019
515.392
22.687
18.150
33.487
8.545
598.261

2018
504.909
26.618
19.058
30.479
17.248
598.312

2017
405.473
26.618
29.948
18.766
34.641
515.446

2016
243.810
26.618
17.243
12.221
16.271
316.163

2015
239.278
28.030
24.533
22.495
7.788
322.124

13.000.000
5%
4%

13.000.000
5%
4%

13.000.000
4%
3%

13.000.000
2%
2%

13.000.000
2%
2%

Tabel 2: De kosten van het MKBFD 2015 tot en 2019
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Over het algemeen zijn de kosten van RvC, IC en accountant relatief vast. De accountantskosten zijn
inclusief fiscale werkzaamheden inzake de ingevoerde Vennootschapsbelasting voor overheid
gerelateerde ondernemingen. In de begroting wordt rekening gehouden met een bedrag voor inhuur
derden voor specialistische due diligence onderzoeken. Hiervan is tot en met 2019, zeer beperkt
gebruik gemaakt. Het opnemen van een reservering hiervoor in de begroting is verstandig en
overeenkomstig vergelijkbare fondsen.
Onder de Beheervergoeding NOM vallen alle kosten zoals opgenomen zijn in de Management- en
Beheerovereenkomst20. Hieronder vallen de kosten van alle direct betrokken personen die in dienst
zijn van NOM. Op basis van urenvastlegging worden de uren verantwoord. Daarnaast omvat het ook
de kosten voor huisvesting, ICT, administratie, secretariële ondersteuning en door NOM uitgevoerde
publiciteit en communicatie. Het MKBFD heeft een toegewijd team van investment managers. De
eerste jaren betrof het één fte. Door de groei van de portefeuille en de daardoor ontstane spanning
tussen acquisitie en beheer, is halverwege 2017 het team tot 2 fte uitgebreid. Zij zijn beide alleen
met het MKBFD bezig en verrichten geen andere (NOM-) werkzaamheden.
De procentuele kosten zijn in 2018 en 2019 circa 4,6% van het fondsvermogen.
Om te beoordelen hoe het MKBFD zich qua efficiëntie verhoudt ten opzichte van andere (semi-)
publieke investeringsfondsen zijn in tabel 3 een aantal fondsen met elkaar vergeleken21.

Fondsomvang
Producten:
- aandelenkapitaal
- leningen
Actief / passief beheer
Standaard contract / maatwerk
# fte Investment management
Totaal kosten t.o.v. fondsvermogen

FOM
30 mln

GROEIfonds IFNH
40 mln
21 mln

LBDF
MKBFD
30 mln 13 mln

ja
ja
actief
maatwerk
2
2,3%

ja
ja
actief
maatwerk
2 + externe
2,0%

ja
ja
?
?
?
2,0%

ja
ja
passief
standaard
1
2,0%

ja
ja
actief
maatwerk
2
4,6%

Tabel 3: Fondskostenvergelijk

De fondsen wijken op een aantal punten sterk van elkaar af. Het Innovatiefonds Noord-Holland
(IFNH) heeft haar product en proces in verre mate gestandaardiseerd en voert passief financieel
beheer. Het LBDF is geïntegreerd in de totale organisatie van LIOF22.
De FOM23 en het MKBFD financieren vergeleken bij de andere fondsen, zoals GROEIfonds24, lagere
bedragen. Dit zorgt er voor dat er meer financieringen verstrekt moeten worden om het kapitaal in
te zetten. De kosten per financiering zijn hierdoor hoger.
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Artikel 5 Managementovereenkomst
KplusV: Evaluatie Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM)
22
LIOF: LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Limburg
23
FOM: Friese Ontwikkelingsmaatschappij, het investeringsfonds voor innovatie, groei, export en starters van
de Provincie Fryslân
24
GROEIfonds is het investeringsfonds van de Stichting Economic Board Groningen dat zich richt op de
gemeenten Hogeland, Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen en voormalig Ten Boer.
21
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De fondsomvang van het MKBFD is echter aanmerkelijk lager dan die van de andere fondsen.
Hierdoor vertekent het percentage. De werkelijke kosten verhouden zich tot die van de FOM en
LBDF. Dat betekent dat bij een fondsomvang van bijvoorbeeld € 30 miljoen, het percentage ook 2,0%
zou zijn. Als er rekening wordt gehouden met normalisatie van de fondsen met fondsomvang, mate
van actieve support, standaardisatie e.d., kan gesteld worden dat het fonds zich goed kan meten met
andere publieke fondsen die zich richten op het MKB.

Het kostenniveau van MKBFD verhoudt zich goed tot de activiteiten die worden uitgevoerd
en is vergelijkbaar met soortgelijke publieke fondsen.

4.

Resultaten

4.1

Ontwikkeling resultaten

Het MKBFD is van start gegaan per 15 mei 2014. Bij de oprichting van het fonds was de verwachting
dat er gemiddeld tussen de € 2,0 en € 2,5 miljoen per jaar aan Drentse ondernemingen beschikbaar
gesteld zou worden. Dit is in 2015 een te hoge ambitie gebleken maar nadat in 2016 de doelstelling
al werd benaderd, is het vanaf 2017 gehaald (zie figuur 4). Hoewel de aantallen overeenkomsten
(lees ook: goedgekeurde investeringsvoorstellen) zo goed als in lijn lagen, was met name de eerste
jaren het (gevraagde) gemiddelde investeringsbedrag lager. Naarmate het fonds groeide in omvang,
de zichtbaarheid van het fonds werd vergroot en ondernemers de toegevoegde waarde van het
MKBFD zagen in de markt, is het volume toegenomen. Dit geldt niet alleen voor het totale volume op
jaarbasis maar ook op gemiddeld bedrag per aanvraag.

Figuur 4: het totale bedrag aan committeringen per jaar

Figuur 5: het aantal committeringen per jaar

De dip in het aantal committeringen in 2016 ligt volgens de fondsdirectie voor een deel aan timing
van afronding financieringstrajecten, maar voor het grootste deel ook aan de beschikbare tijd van
een individuele investment manager. Aangezien de taken van de investment manager zowel
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verwerving als beheer omvatten, komt er disbalans naar mate de portefeuille groeit. Met het actieve
beheer dat MKBFD uitvoert ligt er een omslagpunt vanaf een omvang van de portefeuille van 15
bedrijven. In 2017 is daarom een tweede investment manager aan het team toegevoegd.
Het verloop van de baten en kosten over de looptijd van het fonds is weergegeven in figuur 6.

Figuur 6: financieel overzicht van opbrengsten en lasten

De baten bestaan vooralsnog uit renteopbrengsten op verstrekte leningen. Het rentepercentage dat
in rekening wordt gebracht ligt tussen de 8% en 10%. Deze rente is conform de gehanteerde
percentages in de markt en past bij het verstrekken van risicokapitaal25. Er worden immers veelal
leningen verstrekt terwijl een participatie (net zo) passend zou zijn maar niet de voorkeur van de
ondernemer heeft. Aandelen zijn namelijk eigendomsbewijzen. Iedereen die een aandeel heeft is
aandeelhouder, en daarmee een stukje eigenaar van de onderneming. Een aandelenbelang door
MKBFD (of elke andere investeerder) betekent dat een stuk eigendom van de onderneming is
overgedragen. Alle aandeelhouders hebben een stem over bepaalde beslissingen. Voor veel
ondernemers, vaak de oprichter(s), is de toetreding van een nieuwe aandeelhouder een (emotionele)
drempel. Hoewel het MKBFD zoveel mogelijk streeft naar aandelenparticipaties, wordt uiteindelijk de
voorkeur van de ondernemer gevolgd.
Het rentepercentage is passend binnen de staatssteunregels vanuit de EU waar het MKBFD zich aan
conformeert.
Ondernemers vergelijken de rente in eerste instantie vaak met de rentes van banken. Na uitleg door
de investment managers (met name het verschil tussen vreemd vermogen met zekerheden (het
bancaire product) en risicodragend vermogen door het MKBFD) wordt het verschil begrepen en heeft
het slechts in een zeer beperkt aantal gevallen geleid tot het intrekken van de financieringsaanvraag
door de ondernemer bij MKBFD. Een nog betere communicatie van de financieringscondities vooraf,
bijvoorbeeld via de website, zou toegevoegde waarde kunnen hebben.
Naarmate de leningenportefeuille toeneemt nemen de rentebaten ook toe. Hierdoor zullen de
jaarlijkse baten ook steeds meer de operationele kosten gaan benaderen. Met het huidige
operationele kostenniveau zal de leningenportefeuille een omvang van ongeveer € 7,5 miljoen
25

Risicokapitaal: is eigen vermogen (equity) dat in de onderneming wordt gebracht in ruil voor aandelen of (in
combinatie met) een achtergestelde lening. Dit vermogen is risicodragend omdat er geen zekerheden
tegenover staan en de verschaffers ervan dus het volledige continuïteitsrisico lopen. Als beloning voor het
beschikbaar stellen van eigen vermogen hebben de aandeelhouders recht op de winst die het bedrijf maakt en
de waardestijging van de aandelen.
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moeten hebben om de operationele kosten van het fonds te dekken (stand ultimo 2019: € 4,4
miljoen – dit is exclusief nog uit te keren gecommitteerde gelden en aandelen). Dit is dus nog niet
voldoende om ook voorzieningen goed te maken. Aanvullende baten zullen daarom gerealiseerd
moeten worden door de succesvolle verkoop van aandelenbelangen. Aandelenbelangen leveren
geen jaarlijks repeterende opbrengsten op zoals rentebaten. Het doel van MKBFD is om binnen vijf
tot acht jaar na investering de aandelen te verkopen. Door het fonds worden opbrengsten uit
verkoop derhalve niet voor 2022 verwacht. De waarde van de huidige aandelenportefeuille op lange
termijn is op korte termijn niet zichtbaar. Het MKBFD heeft op dit moment veel met (achtergestelde)
leningen gefinancierd. Het aantal aandelenbelangen in de portefeuille is ondervertegenwoordigd en
zal moeten groeien om een gezonde mix te hebben met zicht op de revolverendheidsdoelstelling en
structurele winstgevendheid. Daarbij is sturing op continue aandacht voor het realiseren van exits
nodig.
De hoogte van de kosten wordt met name beïnvloed door de mate van voorzieningen voor financiële
vaste activa (de portefeuille). Voorzieningen worden getroffen indien de verwachte opbrengst
waarde lager is dan de investering. Met name in 2016 is het hoge voorzieningenniveau te wijten aan
een aantal faillissementen in portefeuille.

Faillissementen/liquidaties
Aantal faillissementen/liquidaties
Bedrag initiële investering
Bedrag tussentijdse ontvangsten
Bedrag afboeking

6
€ 1.225.000
€ 72.947
€ 1.270.970

Tabel 4: overzicht faillissementen gehele looptijd (tot en met december 2019)

Revolverendheid van het fonds is dus gebaat aandelenbelangen maar deze zijn vaak niet mogelijk
door:
-

Aversie bij ondernemers; een lening heeft vaak de voorkeur ten opzichte van het
verkopen van een deel van “hun” onderneming;
Ontbreken van een co-financier (private marktinvesteerder);

Het toevoegen van rendement-verhogende voorwaarden aan leningen, zoals conversierechten of
aanvullende rechten op basis van succesafhankelijkheid, kunnen over enkele jaren een extra
(positief) effect hebben op de opbrengsten en dus op de mate van revolverendheid. Deze
voorwaarden wordt steeds vaker opgenomen in de financieringsovereenkomsten.
Inmiddels hebben acht ondernemingen de aan hen verstrekte leningen volledig (vervroegd) afgelost.
De terugkerende middelen hieruit kunnen weer worden ingezet ten behoeve van andere Drentse
ondernemers.

Aflossingen
Aantal (vervroegde) volledige aflossingen
Bedrag initiële investering
Bedrag totale ontvangst

8
€ 1.350.000
€ 1.510.521

Tabel 5: overzicht (vervroegde) volledige aflossingen leningen (tot en met december 2019)
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4.2

Liquiditeit

Met de verwachtingen met betrekking tot de uitzettingen die het fondsmanagement aangeeft voor
de laatste maanden 2019 en geheel 2020 is de bodem van het fonds bereikt. Daarmee zou de
oorspronkelijke doelstelling van na 5 jaar het kapitaal geïnvesteerd hebben, bereikt zijn. Van de
oorspronkelijke € 13,1 miljoen staat eind september nog € 0,7 miljoen ter beschikking.

Het MKBFD heeft de aan haar initieel ter beschikking gestelde liquide middelen nagenoeg
aangewend.

Verloop liquide middelen looptijd (x € 1.000)
Storting aandelenkapitaal
Af:
Investeringen
Gecommitteerde financieringen (nog uit te betalen)

13.100

8.888
975

Subtotaal investeringen
9.863

Kosten
Totaal af

2.491
12.354

Subtotaal
Bij:
Aflossingen + desinvesteringen
Rente- en provisieontvangsten
Totaal bij
TOTAAL VRIJ BESCHIKBARE LIQUIDE MIDDELEN

746

2.200
931
3.130
3.876

Tabel 8: verloop liquiditeit (tot en met december 2019)

De mate van terugkerende middelen (rente, aflossing en eventuele verkopen aandelen) kan hier nog
enige invloed op hebben. Inmiddels is over de gehele looptijd € 3,1 miljoen ontvangen. De huidige
stand betekent wel dat er mogelijk ultimo 2020 niet meer actief op acquisitie ingezet kan worden.
Het aangaan van nieuwe committeringen en uitbetaling van een nieuwe financiering is dan namelijk
afhankelijk van de inkomstenstroom. Het fonds loopt daarmee een mogelijk imagoschade als zij
feitelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling kan nemen. Uitbreiding van het fonds naar een
omvang dat vergelijkbaar is met soortgelijke fondsen (zie 3.2.3) zou bijdragen aan de
revolverendheidsdoelstelling van het fonds26. Tevens zou het fonds meer richting een break-even
punt gaan waarbij de inkomstenstroom gelijk is aan de gevraagd financieringsomvang (na kosten).
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Fondsdirectie, RvC en aandeelhouder zijn in dit kader in overleg over de lange termijn strategie van
het MKBFD en de continuïteit van het fonds.

4.3

Maatschappelijke effecten

Onder maatschappelijk rendement (zie ook 2.2) wordt verstaan:
-

maatschappelijk relevante kennisontwikkeling;
toename van werkgelegenheid (in fte's) in de Provincie;
behoud van werkgelegenheid (in fte's) in de Provincie;
eventueel zicht op patenten/octrooien en/of aan kennis gerelateerde unieke
marktposities.

In het jaarverslag 2018 heeft de fondsdirectie nadrukkelijk aandacht geschonken aan het
maatschappelijk rendement van het fonds. Daarbij is gekozen om individuele ondernemers hun
bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken te laten vertellen. In de periodieke rapportages naar
RvC en aandeelhouder wordt hoofdzakelijk op directe werkgelegenheid gerapporteerd vanwege de
goede meetbaarheid van directe werkgelegenheid. De afgeleide werkgelegenheid (indirect), via de
economische omgeving van de gefinancierde onderneming zoals bijvoorbeeld bij leveranciers,
transporteurs e.d., wordt niet berekend. In de toekomst is het aan te bevelen dit op basis van
erkende berekeningswijzen wel te doen.
Directe werkgelegenheid (in fte)
Start financ.
MKBFD
Ondernemingen in portefeuille

Stand
31-12-19

336

452

Start financ.
MKBFD

Uit
portefeuille

46
17

117
-

Ondernemingen uit portefeuille
- aflossing/verkoop
- faillissement

Gerealis.
groei

Verwacht
ult. financ.

116

562

Gerealis.
groei

71
-17

Tabel 9: overzicht gerealiseerde en verwachte groei directe werkgelegenheid

Er wordt kort aandacht geschonken aan het aantal octrooien en patenten. Het niet vastleggen van
patenten en octrooien kan vanuit strategische overwegingen voor een onderneming een verstandige
beslissing zijn. Concurrenten kunnen inzage krijgen in specifieke productontwikkelingen en daarmee
zou een mogelijke voorsprong voor de onderneming op de markt verkleind worden. Het is daarmee
volgens de fondsbeheerder niet een betrouwbare prestatie-indicator voor kennisontwikkeling.
De directie benoemt in haar rapportages daarnaast de overige maatschappelijke effecten van de
door haar versterkte financieringen.
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5.

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies

De belangrijkste conclusies die uit de evaluatie getrokken kunnen worden zijn:
-

-

-

-

-

5.2

Het MKBFD heeft duidelijk haar rol bewezen en heeft een grote meerwaarde voor de
Drentse economie en werkgelegenheid;
Het fonds is een aanvulling op bestaande private en publieke financiers/investeringsfondsen (waaronder de fondsen van NOM) en heeft richting andere financiers een
vliegwieleffect;
Het fonds wordt door ondernemers als laagdrempelig ervaren. De investment managers
denken met de ondernemers mee, stellen hun netwerk open, zijn transparant en hebben
een praktische benadering;
De fondsbeheerder voert haar werkzaamheden effectief en efficiënt uit en doet dat, met
in acht neming van een adequate governance en AO/IB, conform de management- en
beheerovereenkomst en de diverse reglementen, op zakelijke gronden;
Het fonds verstrekt financieringen tegen voorwaarden die aansluiten bij private
financiers (marktconform) en passen bij het risicoprofiel en type risicofinanciering;
Ondernemers baseren hun plannen steeds meer op sociale thema’s, toch zijn er relatief
weinig innovatieve initiatieven door het ontbreken van sectorclusters en het ontbreken
van een goede aansluiting met kennisinstellingen;
Het verstrekken van informatie door ondernemers, bijvoorbeeld financiële rapportages
of maatschappelijke items, is een belangrijk aandachtspunt;
Het aantal aanvragen (en financieringen) vanuit kleine ondernemingen (microondernemingen) blijft ver achter bij de oorspronkelijke verwachtingen;
Het initieel gestorte budget (€13,1 miljoen) is door het fonds nagenoeg volledig besteed
aan het Drentse MKB maar voor het fonds niet genoeg om slagvaardig te blijven en
revolverend te worden.

Aanbevelingen

Op basis van de evaluatie worden de volgende aanbevelingen aan aandeelhouder (A) en
fondsorganisatie (F) gedaan:
-

-

-

Richt een verkorte procedure voor kleinere aanvragen in (met een maximum
financieringsbedrag per onderneming van bijvoorbeeld € 100.000,- ) en verhoog het
zelfstandig mandaat voor de directie tot datzelfde bedrag <A+F>;
Onderzoek in hoeverre het ondernemersklimaat in Drenthe met diverse stakeholders,
zoals overheid, kennisinstellingen, financiers, ondernemers etc., verbeterd kan worden
<A>;
Stel in samenwerking met co-financiers kaders/opvattingen op over de werkwijze voor
beheer en exit <F>;
Maak het verschil tussen en de complementariteit van MKBFD en NOM inzichtelijker <F>;
Ontwikkel duidelijke, meetbare en relevante kpi’s en impactdoelen en laat deze
periodiek in de rapportages terugkeren <A+F>;
Stuur duidelijker en strakker op naleving van contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld
financiële rapportages) <F>;
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-

Stel een eenduidige visie op het nagestreefde revolverendheidspercentage vast <A+F>;
Verhoog het fondskapitaal met een extra € 10 miljoen, al dan niet in tranches te storten
<A>.
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1. Onderzoeksdoel en -verantwoording
1.1 Aanleiding
Vanaf 2014 kunnen ondernemers in Drenthe voor financiering en krediet terecht bij het MKB Fonds Drenthe.
Met het MKB Fonds Drenthe wil de provincie de Drentse economie en werkgelegenheid ondersteunen en
versterken. Het MKB Fonds Drenthe richt zich op het verstrekken van risicodragend kapitaal aan Drentse MKB
bedrijven in de vorm van aandelenkapitaal, (achtergestelde) leningen en eventueel een combinatie van
beide, per onderneming tot een bedrag van maximaal €250.000,- voor innovatiefinancieringen en
€2.500.000,- voor ontwikkelfinancieringen.
Afgesproken is dat het fonds na 5 jaar zal worden geëvalueerd. U heeft de Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), de fondsbeheerder, in eerste aanleg gevraagd deze evaluatie op te
stellen. Aanvullend op deze (zelf)evaluatie van de NOM heeft U E&E advies gevraagd vanuit een Quick Scan
een onafhankelijk oordeel te geven over de effectiviteit van het MKB Fonds Drenthe.

1.2 Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is tweeledig, waardoor het onderzoek ook een meervoudige gebruikswaarde
heeft. Enerzijds betreft het een evaluatief onderzoek om een volledig beeld te krijgen van de effectiviteit van
het MKB Fonds. Anderzijds heeft het ook gebruikswaarde als beleidsvoorbereidend onderzoek door lessen te
trekken als input voor de toekomst van het fonds. We kijken in dit onderzoek dus niet alleen terug, maar
kijken ook welke lessen we kunnen meenemen richting de toekomst en welke consequenties dit met zich
meebrengt.

1.3 Onderzoekvragen
De provincie heeft ons gevraagd de effectiviteit van het MKB Fonds Drenthe in beeld te brengen door een
beeld te schetsen van de gerealiseerde resultaten van het MKB Fonds, de bijdrage aan de Drentse economie
en de positie die het MKB Fonds op de kapitaalmarkt in Drenthe inneemt. In de conclusie van deze evaluatie
heeft U ons gevraagd in te gaan óf en in welke vorm de provincie door dient te gaan met de continuering van
het MKB Fonds.

1.4 Verantwoording
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een documentenstudie uitgevoerd. Om beeld te krijgen
van de oorspronkelijke aanleiding, opzet en doelstelling zijn o.a. de relevante statenstukken- en besluiten,
investeringsreglementen en oprichtingsakten bestudeerd en geanalyseerd.

Daarnaast is informatie

(jaarplannen, jaarstukken en managementinformatie) van de fondsbeheerder geanalyseerd om zicht te
krijgen op de resultaten en effectiviteit en de aansluiting van de het ‘instrument’ op het vastgestelde beleid.
Tot slot is met medewerkers van de provincie en de NOM gesproken over de rolinvulling en zijn uitkomsten
van de documentenstudie gevalideerd en witte vlekken aangevuld. In deze gesprekken is daarnaast specifiek
stil gestaan bij de effectiviteit van het instrument.
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2. Bevindingen
2.1 Resultaten van het MKB Fonds
Aanleiding en beoogde resultaten van het fonds
In 2013 werd door de Provincie Drenthe gesteld dat het MKB in Drenthe met een innovatie- en/of
groeiambitie veel moeite had met het aantrekken van risicodragend kapitaal, met name omdat de
financieringsbereidheid van commerciële financieringsverstrekkers beperkt was door het (te) hoge
risicoprofiel van deze ondernemingen.
Om bovenstaande financieringsgap in te vullen is de Drenthse Holding opgericht (hierna: MKB Fonds
Drenthe). Het MKB Fonds Drenthe is opgedeeld in twee fondsen: het ontwikkelfonds en het innovatiefonds.
De provincie Drenthe is 100% aandeelhouder van het MKB Fonds en de onderliggende fondsen. Voor het
beheer en de uitvoer van de fondsen is een fondsbeheerder aangesteld, dit wordt ingevuld door de NOM.
Het MKB Fonds Drenthe is primair opgezet om in te springen op de gesignaleerde financieringsgap en zo
innovatie door en ontwikkeling van het brede MKB in Drenthe te stimuleren. Hiervoor is een bedrag van €13,1
miljoen beschikbaar gesteld. In het Statenstuk is een aanvullende analyse1 opgenomen waarin nader wordt
ingegaan op deze financieringsgap. Hierin wordt aangegeven dat het MKB in Nederland in algemene zin
moeite heeft risicodragend kapitaal aan te trekken om innovatie en ontwikkeling te financieren. Specifiek
i.r.t. innovatie werd geconstateerd dat de financieringsbehoefte van MKB’ers actief in de vroege en latere
fase van de innovatieketen lastig was in te vullen. Een specifieke vertaalslag naar de concrete situatie op de
kapitaalmarkt in Drenthe ontbreekt.
In de genoemde algemene analyse, die ten grondslag ligt aan de opzet van het MKB Fonds, zijn de beoogde
resultaten die het MKB Fonds Drenthe zou moeten opleveren alleen op hoofdlijnen benoemd. Opvallend is
dat aan deze beoogde resultaten geen SMART doelstellingen zijn gekoppeld. Op basis van het Statenstuk zijn
drie verschillende doelstellingen te onderscheiden:
-

De primaire doelstelling van het MKB Fonds is ontwikkeling en innovatie van en door het MKB in Drenthe
te stimuleren. En dan met name in de MKB bedrijven die aansluiten bij het beleid en de
speerpuntsectoren van de provincie Drenthe, met een focus op terreinen waar publieke belangen in de
provincie Drenthe worden gediend;

-

Een tweede doelstelling is dat het nieuwe instrumentarium vanuit de provincie moet leiden tot meer
investeringen in het MKB;

-

Tot slot dient het fonds revolverend te zijn zodat een deel van de verstrekte middelen opnieuw kan
worden ingezet.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de gerealiseerde resultaten per doelstelling.

1

Statenstuk 2013-579: Financieringsinstrumentarium Drenthe
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Innovatie en ontwikkeling van het Drentse MKB
Primaire doelstelling van het MKB Fonds is het stimuleren van ontwikkeling en innovatie van en door het MKB
in Drenthe. In de inrichting van het fonds is hier invulling aangegeven door een specifiek fonds voor de
stimulering van ontwikkeling (het ontwikkelfonds) en een specifiek fonds voor de stimulering van innovatie
(het innovatiefonds).
Wat opvalt is dat de investeringsreglementen van zowel het innovatiefonds als het ontwikkelfonds relatief
ruim zijn opgezet i.r.t. de veronderstelde financieringsgap op basis van de analyse in het Statenstuk. Uit de
analyse die ten grondslag lag aan de opzet van het MKB Fonds, bleek bijvoorbeeld dat met name de
financieringsbehoefte van MKB’ers, actief in de vroege en latere fase van innovatieketen, lastig was in te
vullen. Verder werd in deze analyse bijvoorbeeld ook gesteld dat met name voor startende en jonge
ondernemingen sprake is van een financieringsgap. Opgemerkt moet worden dat de analyse in het Statenstuk
vrij algemeen van aard is en niet ingaat op de concrete financieringsgap van het MKB in Drenthe. Met als
gevolg dat er daardoor ook geen inzicht is in de concrete (meer afgebakende) financieringsbehoefte die op
dat moment niet door de markt of publieke instrumenten en/of fondsen in Drenthe kon worden ingevuld.
Uit de gevoerde gesprekken met de provincie Drenthe blijkt dat er geen onderzoek is gedaan naar de
specifieke situatie in Drenthe, omdat de provincie destijds vooral het doel had MKB’ers in Drenthe met een
groei- en of innovatieambitie in de volle breedte te ondersteunen. Met als gevolg dat de reikwijdte van het
fonds daardoor in principe groter is dan de veronderstelde financieringsgap. In de investeringsreglementen
wordt dan verder ook niet concreet ingespeeld op een specifieke financieringsgap in bijvoorbeeld de
innovatieketen of met betrekking tot jonge/startende ondernemers. Daardoor kunnen in principe innovaties
in de gehele innovatieketen worden gefinancierd en kan bijvoorbeeld ook het gevestigde MKB met een
innovatie- en/of groeiambitie uitstekend bij het MKB Fonds Drenthe terecht.
Uit managementinformatie van de NOM blijkt dat het MKB Fonds Drenthe sinds 2014, 45 ondernemingen
aan een financiering heeft geholpen. Op dit moment zijn er nog 31 actieve deelnemingen in portefeuille. Uit
informatie van de fondsbeheerder blijkt dat ongeveer een kwart van de financieringen (op papier) is verstrekt
vanuit het innovatiefonds en driekwart van de financieringen is verstrekt vanuit het ontwikkelfonds.
Uit gesprekken met de fondsbeheerder blijkt dat de scheiding tussen het innovatiefonds en het
ontwikkelfonds in de praktijk niet zo strak is dan de inrichting op papier doet vermoeden. Waar op papier de
beschikbaar gestelde middelen evenredig zijn verdeeld over het innovatiefonds en het ontwikkelfonds, wordt
hier in de praktijk geen invulling aan gegeven. Uit gesprekken met de investmentmanagers blijkt bijvoorbeeld
ook dat veel aanvragen in aanmerking komen voor zowel het ontwikkelfonds als het innovatiefonds. In de
praktijk wordt dan ook flexibel met de twee investeringsreglementen omgegaan.
Hoewel je op basis van de veronderstelde financieringsgap een meer afgebakend investeringsreglement zou
verwachten, sluit de huidige werkwijze en daarmee gerealiseerde resultaten wel goed aan op de doelstelling
van de provincie Drenthe. De investmentmanagers ervaren veel ruimte om het MKB in Drenthe met een
innovatie- en/of groeiambitie te kunnen ondersteunen. Daarbij wordt gesteld dat er ook aanvragen zijn die
in aanmerking komen voor zowel het innovatiefonds als het ontwikkelfonds. Doordat er geen strikte
tweedeling is en het investeringregelement van het ontwikkelfonds meer ruimte biedt, worden deze
financieringen veelal verstrekt vanuit het groeifonds. Het mogelijke effect hiervan is dat de bijdrage aan

Evaluatie MKB Fonds Drenthe – april 2020

6

innovatie enigszins ‘verscholen’ ligt in de financieringen die vanuit het ontwikkelfonds zijn verstrekt. Het
gevolg hiervan is dat de gerealiseerde bijdrage aan innovatie daardoor mogelijk groter is, dan dat je op grond
van de eerdergenoemde resultaten zou verwachten.
Meer investering in het Drentse MKB
Naast de bijdrage aan innovatie en de ontwikkeling van het MKB Drenthe had de provincie Drenthe ook als
doel gesteld dat met de opzet van het MKB Fonds Drenthe meer investeringen van andere financiers in het
MKB zouden worden uitgelokt. Door de provincie is geen concrete doelstelling aan dit beoogde ‘multiplier’
effect gekoppeld.
Sinds de start van het MKB Fonds Drenthe is tot op heden voor bijna €9 miljoen aan financieringen verstrekt.
Vanuit de bovenstaande doelstelling dient bij elke participatie vanuit het MKB Fonds Drenthe ook een cofinancier aanwezig te zijn. Tot op heden hebben de investeringen vanuit het vanuit het MKB Fonds Drenthe
geleid tot meer dan €27 miljoen aan cofinanciering. Hiermee is invulling gegeven aan de beoogde doelstelling:
elke verstrekte euro aan financiering vanuit het MKB Fonds Drenthe leidt direct tot meer dan drie euro aan
additionele financiering vanuit externe financiers in het Drentse MKB.
Ten aanzien van het bovenstaande dient opgemerkt te worden dat de investmentmanagers van het fonds
nadrukkelijk aangeven dat financiering van het MKB Fonds Drenthe in bijna alle gevallen een belangrijke
randvoorwaarde vormt voor externe financiers om in te stappen. Met andere woorden, veel van de
cofinanciering zou volgens de fondsbeheerder niet verstrekt zijn zonder de verstrekte participatie vanuit het
MKB Fonds Drenthe.
Revolverendheidsdoelstelling van het fonds
Tot slot had de provincie Drenthe tot doel een revolverend instrument op te zetten. Een fonds met een
revolverend karakter biedt de mogelijkheid de schaarse provinciale middelen opnieuw in te zetten ter
bevordering van de ontwikkeling en innovatie van het MKB. Door de provincie zijn aan de voorkant geen
harde eisen en of doelstellingen aan de fondsbeheerder meegegeven met betrekking tot in welke mate en
op welke termijn het fonds revolverend zou moeten zijn.
Uit de jaarcijfers en managementinformatie van de fondsbeheerder blijkt dat de revolverendheid van het
fonds tot dusver beperkt is, terwijl een groot deel van de financieringsruimte van het fonds reeds is benut.
Op dit moment zijn de jaarlijkse inkomsten uit rente- en aflossing lager dan de jaarlijkse fondskosten. De
fondsbeheerder verwacht dan ook dat aan het eind van dit jaar geen nieuwe participaties meer kunnen
worden aangegaan. De revolverendheid van het fonds is dus niet zodanig dat het kan voorzien in de
toekomstige financieringsbehoefte, die naar verwachting van de fondsbeheerder niet zal afnemen. Kortom,
zonder additionele middelen vanuit de provincie Drenthe kunnen na 2020 jaar geen nieuwe participaties
meer aan worden gegaan.
De ‘beperkte’ revolverendheid van het fonds heeft een aantal oorzaken. Allereerst valt op dat de omvang van
de totale fondskosten van het MKB Fonds Drenthe met 5% van de totale omvang van het fonds, relatief hoog
zijn. Ter illustratie: bij het GROEIfonds en het FOM (ook beiden in beheer van de NOM) bedragen de totale
fondskosten ongeveer 2% van de totale fondsomvang. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat de
totale fondsomvang van het MKB Fonds Drenthe (13 miljoen) in vergelijking met het GROEIfonds en het FOM,
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respectievelijk € 40 miljoen en € 32 miljoen, relatief klein is. Dit terwijl de werkelijke (absolute) fondskosten
in lijn liggen met het Groeifonds en het FOM.
Daarnaast geven de investmentmanagers aan dat het MKB over het algemeen slechts beperkt bereid is mee
te werken aan aandelenparticipaties. Ondernemers gaan veelal namelijk liever een lening aan dan dat zij een
onderdeel van hun onderneming verkopen. De huidige portefeuille bestaat dan ook met name uit
achtergestelde leningen, er komen relatief weinig participaties op basis van aandelenkapitaal (3 van de 45)
in voor. Dit zorgt ervoor dat de inkomstenbron van het fonds bestaat uit renteopbrengsten en aflossingen,
terwijl de verkoop van in waarde gestegen aandelen de revolverendheid een enorme boost kan geven. Bij
andere revolverende fondsen zien we daarom vaak dat binnen de financieringsruimte slechts tot een
bepaalde hoogte vreemd kapitaal (leningen) mag worden verstrekt en dat de grotere financieringen vanuit
de fondsen plaats vinden in de vorm van aandelenparticipatie (eigen vermogen).
Tot slot vallen er in de inrichting van de investeringsreglementen ook een aantal zaken op in het licht van de
beperkte revolverendheid die het fonds op dit moment (nog) heeft. Allereerst valt op dat het
investeringsreglement van het ontwikkelfonds in theorie de ruimte biedt om een achtergestelde lening te
verstrekken tot 2,5 miljoen euro. Ten opzichte van het fondsvermogen van 13,1 miljoen euro gaat een
dergelijke lening gepaard met een hoog risico voor het fonds. Ten tweede biedt het investeringsreglement
van het innovatiefonds de ruimte om relatief kleine financieringen te verstrekken. Lagere financieringen
betekent meer verstrekkingen om het totaal beschikbare kapitaal weg te zetten en resulteert in hogere
beheerskosten. Tot slot bieden de investeringsreglementen relatief veel ruimte om MKB ondernemingen met
een vrij hoog risicoprofiel te financieren. Hoewel de provincie dus een revolverendheidsdoelstelling heeft zijn
er bij de inrichting van het fonds juist, een aantal keuzes gemaakt die de revolverendheid van het fonds in
potentie onder druk kunnen zetten.
Ten aanzien van het bovenstaande dient opgemerkt worden dat een analyse van de huidige portefeuille leert
dat de gemiddelde deelneming 193.513 euro betreft, de hoogste deelneming 950.000 euro bedraagt en dat
er slecht drie financieringen zijn verstrekt onder de 50.000 euro. De fondsbeheerder geeft daarbij aan dat
gezien de risicospreiding en de revolverendsheidsdoelstelling, bewust geen gebruik wordt gemaakt van de
volledige financieringsruimte die de investeringsreglementen in theorie bieden. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de fondsbeheerder de geboden ruimte (met in potentie een negatief effect op de
revolverendheid) in de praktijk ook niet blijkt nodig te hebben.

2.2 De positie van het MKB Fonds in de kapitaalmarkt
Huidige situatie op de kapitaalmarkt
De afgelopen jaren gaat het economisch gezien voor de wind. Net als in de rest van Nederland, groeit ook in
Drenthe de economie en werkgelegenheid. Ten opzichte van 2013 is de algehele financieringsbereidheid
toegenomen. De financiële injecties van de centrale banken die West-Europa uit de crisis hebben geleid
resulteren op dit moment in historisch lage rentestanden. Er is veel geld op de kapitaalmarkt beschikbaar,
niet alleen bij de traditionele commerciële partijen, maar ook bij ‘Informal Investors’ en bijvoorbeeld via
crowdfunding.
De fondsbeheerder geeft aan dat het bovenstaande er desondanks niet voor zorgt dat MKB-bedrijven in
Drenthe met een groei- en of innovatieambitie nu makkelijker hun weg weten te vinden op de kapitaalmarkt
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dan bij aanvang van het fonds. Door het relatief hoge risicoprofiel van de doelgroep van het fonds, zijn de
reguliere commerciële aanbieders (net als in de rest van het land) nog altijd niet of slechts gedeeltelijk bereid
vreemd vermogen te verstrekken. Aangegeven wordt dat risicodragend kapitaal vanuit het MKB Fonds
Drenthe van groot belang is om de nog steeds aanwezige financieringsgap te overbruggen en vaak een eerste
(vereiste) stap vormt voor het verkrijgen van aanvullend vreemd vermogen van andere financiers. De
investmentmanagers geven aan dat gestapelde financiering in veel gevallen zo het risico spreidt over de
verschillende verstrekkers en dat zo de volledige financieringsbehoefte van de ondernemer kan worden
ingevuld.
Uit bovenstaande schets van de huidige situatie op de kapitaalmarkt in Drenthe door de fondsbeheerder kan
worden verondersteld dat publieke fondsen nog altijd een cruciale rol spelen op de kapitaalmarkt. Dit wordt
ook mede ondersteund vanuit het feit dat de bodem van de beschikbare financieringsruimte in het fonds in
zicht is. In het vervolg van dit hoofdstuk brengen we de huidige positie van het MKB Fonds Drenthe in beeld
door deze af te zetten tegen reikwijdte en scope van andere publieke fondsen.
De scope van dit evaluatieonderzoek is te beperkt om een volledig (onafhankelijk) oordeel te kunnen geven
over de huidige positie van het MKB Fonds Drenthe op de kapitaalmarkt, met name in relatie tot marktpartijen
zoals banken, Qredits, Wadinko en Informal Investors. Hoewel uit de gesprekken met de NOM blijkt dat het
MKB Fonds een belangrijk rol vervult op de kapitaalmarkt in Drenthe, is het in het kader van dit onderzoek
niet in te schatten in hoeverre de verstrekte financieringen vanuit het MKB Fonds ook door andere
(markt)partijen zelf hadden kunnen worden opgepakt.
De huidige positie van het MKB Fonds in Drenthe
In de analyse die ten grondslag lag aan de start van het MKB Fonds in Drenthe is niet expliciet ingegaan op
de positie van het MKB Fonds Drenthe ten opzichte van andere (publieke) fondsen. Dit is opvallend omdat
Drenthe, samen met de provincies Friesland en Groningen, medeaandeelhouder is van de NOM. Uit
gesprekken met de provincie Drenthe blijkt dat ten tijde van de opzet van het MKB Fonds, het aandeel (en
daarmee de invloed) van de provincie op de NOM beperkter was. Dit was ook één van de aanleidingen om
als provincie zelf een fonds op te richten, specifiek gericht op de behoefte van het Drentse MKB. In de analyse
is dan ook niet nader aandacht besteed aan de mogelijke overlap net positionering ten opzichte van andere
fondsen.
Inmiddels is situatie veranderd. Momenteel is de provincie Drenthe voor 16,6% aandeelhouder van de NOM
en kan de provincie samen met de twee andere provinciale aandeelhouders hun invloed aanwenden om de
fondsen van de NOM te richten. Lastig daarbij is natuurlijk wel dat de drie noordelijke provincies verschillende
economische speerpunten hebben. Wanneer we kijken naar de huidige situatie dan zien we dat de NOM
vanuit het aanjaagfonds en het groei- en overnamefonds ook financieringen versterkt aan MKB’ers met een
innovatie en/of groeiambitie in de drie noordelijke provincies. Het gevolg hiervan is dat de twee fondsen,
waar de provincie beide (mede) aandeelhouder van is, voor een deel dezelfde doelgroep bedienen.
Er zijn echter een paar belangrijke verschillen tussen de inrichting en reikwijdte van de fondsen:
-

Waar het MKB Fonds Drenthe zich specifiek richt op het brede MKB in Drenthe, richt de NOM zich
hoofdzakelijk op MKB’ers die de potentie hebben de stuwende positie van het Noorden te versterken.
Om aanspraak te kunnen maken op het aanjaagfonds of het groei- en overnamefonds van de NOM
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dienen bedrijven innovatief en onderscheidend te zijn en dienen zij, nu of in de toekomst, op landelijke
of internationale schaal te opereren.
-

Bedrijven uit een aantal sectoren zijn uitgesloten om aanspraak te kunnen maken op financiering van de
NOM. Het gaat hierbij om bedrijven uit: de primaire landbouw, primaire bouw, (detail)handel, vastgoed,
financiële dienstverlening, horeca, recreatie en toerisme. Bij de financiering van bedrijven in de sectoren
die wel in aanmerking komen, richt de NOM zich primair op bedrijven in de topsectoren. Het MKB Fonds
sluit in principe alleen bedrijven uit de primaire landbouw uit en richt zich daarmee op de volle breedte
van het Drentse MKB.

-

Bedrijven met een relatief kleine financiering behoefte (10k - 50k) kunnen niet bij de NOM terecht en
wel bij het MKB Fonds Drenthe. Daarnaast verstrekt het MKB Fonds Drenthe in principe achtergestelde
leningen tot een bedrag van 2,5 miljoen. De NOM hanteert de stelregel dat participaties > 200k in
principe altijd via een aandelenparticipatie (eventueel in combinatie met een achtergestelde lening)
plaats vinden.

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat in theorie veel van de financieringen die vanuit het
aanjaagfonds en het groei- en overnamefonds van de NOM worden verstrekt aan het Drentse MKB, ook
binnen de investeringskaders van het MKB Fonds Drenthe hadden kunnen worden versterkt. Doordat het
investeringskader van het MKB Fonds Drenthe ruimer is (o.a. meer sectoren; geen eis m.b.t. stuwende
potentie; ruimere financieringsmogelijkheden) is dit andersom niet het geval. Een groot deel van de
doelgroep die in de afgelopen jaren door het MKB Fonds Drenthe werd bediend kwam volgens de
fondsbeheerder dan ook niet in aanmerking voor het aanjaagfonds en het groei- en overnamefonds van de
NOM. De fondsbeheerder geeft aan dat er enkele gevallen zijn waarbij de financiering wel ook (volledig)
vanuit de NOM fondsen had kunnen worden verstrekt. Ook zijn er een aantal casussen waarin beide fondsen
participeren.
Toegevoegde waarde van MKB Fonds Drenthe
Het MKB Fonds biedt ten opzichte van de fondsen van de NOM relatief veel ruimte om in de volle breedte
het MKB in Drenthe met een innovatie- en/of groei ambitie te ondersteunen. Hierdoor kan een groter deel
van het MKB in Drenthe worden bediend. Dit sluit goed aan bij de provinciale ambities en speerpunten van
Drenthe en maakt dat het MKB Fonds voor een deel een aanvullende positie heeft ten opzichte van de
beschikbare fondsen van de NOM.
Uit de gesprekken met de investmentmanagers blijkt dat slechts in een beperkt aantal gevallen
financieringsaanvragen bij het MKB Fonds terecht komen, die ook in aanmerking komen voor financiering
vanuit de NOM. Vanuit de provincie Drenthe zijn aan de fondsbeheerder geen specifieke richtlijnen
meegegeven hoe hiermee om te gaan. In de periodieke gesprekken tussen de fondsbeheerder en provincie
Drenthe is dit wel een punt van gesprek. Dit heeft tot op heden echter nog niet geleid tot aanpassing van de
instructie. Primair is het de insteek de financiering te laten verlopen door het fonds waar de aanvraag
binnenkomt (‘het eerste geboorterecht’). In de praktijk wordt door de investmentmanagers van het MKB
Fonds Drenthe en de NOM de best passende financieringsmogelijkheid gezocht, de wens van de ondernemers
is daarbij altijd leidend. De investeringsreglementen van zowel de NOM als het MKB Fonds bieden daarnaast
ook ruimte om vanuit beide fondsen een deel van de financiering te verstrekken en zo aan risicospreiding te
doen.
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Naast het verstrekken van risicokapitaal kunnen de (medewerkers van) publieke fondsen een belangrijke rol
vervullen in het aantrekken van cofinanciering én het door leiden van ondernemers naar andere (publieke)
financierings- en ondersteuningsinstrumenten. De investmentmanagers van het MKB Fonds Drenthe lijken
hier ook een belangrijke rol voor het MKB in Drenthe in te vervullen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de
investmentmanagers van de NOM of Wadinko, zijn de investmentmanagers van het MKB Fonds alleen voor
Drenthe aan het werk. Dit maakt dat de investmentmanagers dicht op het Drentse MKB staan en weten wat
er specifiek bij het MKB in Drenthe speelt. Dit maakt dat de investmentmanagers van het MKB Fonds Drenthe
in staat zijn proactief op zoek te gaan naar financieringsbehoeften bij het MKB in Drenthe. Bovendien hebben
zij een breed en sterk netwerk in Drenthe en kennen zij de belangrijke spelers én instrumenten die voor het
MKB in Drenthe van belang zijn. De investmentmanagers kunnen zo een belangrijke makel- en schakelfunctie
vervullen die in potentie verder reikt dan alleen sec. het invullen van een financieringsbehoefte. Een rol die
niet direct zichtbaar is in de resultaten van het MKB Fonds Drenthe, maar wel kan bijdragen aan de
ontwikkeling van het Drentse MKB in het algemeen.

2.3 Bijdrage van het MKB Fonds aan de Drentse Economie
Beoogde bijdrage aan de Drentse economie
Het MKB Fonds Drenthe is uiteindelijk opgezet om met het invullen van de financieringsgap de economische
structuur van Drenthe te versterken. Bij de opzet en verdere uitwerking van het instrumentarium is destijds
dan ook stil gestaan bij de beoogde economische effecten die de realisatie van het fonds voor Drenthe
moeten opleveren. In de uitwerking van de investeringsreglementen van het Innovatiefonds en het
Ontwikkelfonds is verder invulling gegeven aan de beoogde bijdrage van doelondernemingen aan de Drentse
economie. Dit wordt het maatschappelijke rendement genoemd. Zo is opgenomen dat ondernemingen in de
projectplannen voor financiering beschrijven wat de te verwachten maatschappelijke effecten zijn.
Concreet dient in de projectplannen aandacht te worden besteed aan een viertal aspecten:
i.

Maatschappelijke relevante kennisontwikkeling

ii.

Toename van de werkgelegenheid (in fte’s) in de Provincie

iii.

Behoud van werkgelegenheid (in fte’s) in de Provincie

iv.

Eventueel zicht op patenten/octrooien en/of aan kennis gerelateerde unieke marktposities

Naast het bovenstaande dienen doelondernemingen aan te tonen dat zij een publiek belang behartigen dat
verenigbaar is met het beleid van de Provincie Drenthe. Door de Provincie Drenthe zijn aan de
fondsbeheerder geen specifieke richtlijnen of doelstellingen meegegeven waarlangs getoetst kan worden in
hoeverre het belang van de doelonderneming verenigbaar is met het provinciaal belang. Ook aan de beoogde
maatschappelijke effecten zijn verder geen concrete doelstellingen of richtlijnen gekoppeld. In de analyse die
ten grondslag ligt aan de oprichting van het MKB Fonds Drenthe is ook niet nader ingegaan op wat de
economische impact van het MKB Fonds Drenthe zou kunnen zijn.
Uit gesprekken met de provincie en de fondsbeheerder blijkt dat het stimuleren van de werkgelegenheid in
Drenthe moet worden gezien als de primaire bijdrage die het MKB Fonds zou moeten hebben aan de Drentse
economie.

Evaluatie MKB Fonds Drenthe – april 2020

11

Gerealiseerde werkgelegenheidseffecten
In de beoogde bijdrage van het fonds aan de Drentse economie wordt onderscheid gemaakt tussen twee
verschillende soorten werkgelegenheidseffecten:
Allereerst heeft het MKB Fonds als doel bij te dragen aan een toename van de werkgelegenheid in de
provincie Drenthe. Uit cijfers van de fondsbeheerder blijkt dat bij de gefinancierde ondernemingen (op het
moment dat zij gefinancierd werden) in totaal bijna 400 arbeidsplaatsen aanwezig waren. Wanneer we kijken
naar het huidige aantal arbeidsplaatsen bij de portefeuillebedrijven en het aantal arbeidsplaatsen bij
gefinancierde bedrijven op het moment van exit, dan concluderen we dat het MKB Fonds Drenthe in de
afgelopen periode heeft geleid tot een directe groei van ongeveer 160 extra arbeidsplaatsen in Drenthe.
Het MKB Fonds heeft daarnaast als doel bij te dragen aan het behoud van de werkgelegenheid in de provincie
Drenthe. In principe kan gesteld worden dat het iedere financiering vanuit het MKB Fonds in principe
bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid in de Provincie Drenthe. Daarmee heeft het MKB Fonds
indirect bijgedragen aan het behoud van +/- 400 arbeidsplaatsen in Drenthe. Uit gesprek met de
fondsbeheerder blijkt dat dit bij een drietal bedrijven direct het geval. Het behoud van deze bedrijven in
Drenthe heeft volgens de fondsbeheerder geleid tot het directe behoud van ongeveer 80 arbeidsplaatsen in
Drenthe.
Overige maatschappelijke rendement van het MKB Fonds Drenthe
Naast de bovenstaande (goed meetbare) bijdrage van het MKB Fonds Drenthe aan de economie, had het
MKB Fonds Drenthe ook ten doel bij te dragen aan de maatschappelijke relevante kennisontwikkeling. In de
jaarverslagen van de fondsbeheerder wordt jaarlijks aandacht besteed aan het gerealiseerde
maatschappelijke effect van het fonds. Hierin wordt met name ingegaan op de mate waarin door het MKB
maatschappelijke doelen worden nagestreefd. Zoals bijvoorbeeld de ruimte die gefinancierde partijen bieden
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan milieudoelstellingen. Echter wordt er niet of
nauwelijks ingegaan op de specifieke kennis die wordt ontwikkeld door de portefeuillebedrijven.
Op dit moment is er dan ook geen eenduidig zicht op de specifieke bijdrage aan relevante kennisontwikkeling
in Drenthe. Ten aanzien van octrooien en patenten wordt door de fondsbeheerder aangegeven dat het niet
vastleggen van patenten en octrooien vanuit strategische overwegingen voor een onderneming een
verstandige beslissing kan zijn. De fondsbeheerder geeft aan dat het daarmee niet direct een betrouwbare
prestatie indicator vormt voor het meten van de relevante kennisontwikkeling en kennispositie.
Het bovenstaande maakt dat er buiten de werkgelegenheidseffecten op dit moment geen goed zicht is op
het maatschappelijke rendement van het MKB Fonds Drenthe. Een grootdeel van de toegevoegde waarde
die het MKB Fonds Drenthe heeft blijft hierdoor onderbelicht.
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3. Conclusies en lessen voor de
toekomst
3.1 Samenvatting van de belangrijkste conclusies
De provincie Drenthe heeft ons gevraagd de effectiviteit van het MKB Fonds Drenthe in beeld te brengen
door een beeld te schetsen van de i.) gerealiseerde resultaten van het MKB Fonds, ii.) de bijdrage aan de
Drentse economie en de iii.) positie die het MKB Fonds op de kapitaalmarkt in Drenthe inneemt. Hieronder
is een samenvatting van de belangrijkste conclusie opgenomen. In paragraaf 3.2 wordt vervolgens op basis
van de uitkomsten van de evaluatie ingegaan óf en in welke vorm de provincie door dient te gaan met de
continuering van het MKB Fonds.
Ten aanzien van de gerealiseerde resultaten wordt het volgende geconcludeerd:
-

Uit de evaluatie blijkt dat er een vrij algemene analyse ten grondslag ligt aan de opzet van het MKB Fonds
Drenthe. Hiernaast geeft deze analyse beperkt inzicht in de financieringsbehoefte die niet door de markt
of publieke instrumenten kon worden ingevuld ten tijde van de oprichting van het fonds.

-

De beoogde doelstellingen van het fonds zijn slechts op hoofdlijnen opgenomen. De doelstelling zijn niet
SMART geformuleerd.

-

De investeringsreglementen zijn breder dan dat je op grond van de veronderstelde financieringsgap in
de analyse zou verwachten. Investmentmanagers geven aan dat ze hierdoor juist veel ruimte ervaren om
het MKB in de volle breedte te kunnen ondersteunen. Dit sluit goed aan bij de doelstelling van de
provincie.

-

De primaire doelstelling van het fonds om in de volle breedte het MKB met een innovatie- en/of
groeiambitie te ondersteunen is geslaagd: er zijn meer dan 40 MKB’ers geholpen én het MKB in Drenthe
weet het fonds goed te vinden.

-

De doelstelling van het fonds om meer investeringen in het Drentse MKB te genereren wordt
gerealiseerd. Elke verstrekte euro uit het MKB Fonds leidt tot meer dan drie euro aan cofinanciering. De
investmentmanagers geven bovendien aan dat veel van de cofinanciering niet verstrekt zou zijn zonder
participatie vanuit het MKB Fonds Drenthe.

-

De revolverendheid van het fonds is tot op heden beperkt. Oorzaak: de looptijd van het fonds is beperkt;
de beheerkosten zijn door de omvang van het fonds relatief hoog; het aantal aandelenparticipaties is
beperkt.

-

Er is geen doelstelling aan de mate van revolverendheid van het fonds gekoppeld. De
investeringsreglementen bieden ruimte om dusdanig grote én kleine financieringen aan te gaan die in
potentie een risico vormen voor de revolverendheid van het fonds.

-

Het aantal verstrekte financieringen, exit’s en huidige revolverendheid maken dat additionele middelen
vanuit de provincie Drenthe noodzakelijk zijn om ook na 2020 nieuwe participaties aan te kunnen gaan.

Ten aanzien van de positie van het MKB Fonds op de kapitaalmarkt wordt het volgende geconcludeerd:
-

Uit gesprekken met de NOM is gebleken dat publieke fondsen nog altijd een rol lijken te vervullen op de
kapitaalmarkt. Risicodragend kapitaal vanuit publieke fondsen is nodig om de nog altijd aanwezige
financieringsgap te overbruggen en vormt een eerste (vereiste) stap vormt voor het verkrijgen van
aanvullend vreemd vermogen van andere financiers.
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-

Bij de start van het fonds is niet bepaald hoe het fonds zich dient te verhouden tot andere beschikbare
publieke fondsen voor het MKB in Drenthe.

-

Het MKB Fonds Drenthe heeft een aanvullende positie ten opzichte van de beschikbare fondsen van de
NOM. Financieringen die vanuit het groei- en overnamefonds van de NOM worden verstrekt aan het
Drentse MKB, zouden grotendeels ook vanuit het MKB Fonds Drenthe kunnen worden versterkt.
Andersom is dit door de ruimere scope van het MKB Fonds maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk.

-

Doordat de investmentmanagers van het MKB Fonds Drenthe ‘dedicated’ voor de Drentse ondernemers
rondlopen, kunnen zij een belangrijke makel- en schakelfunctie vervullen die in potentie verder reikt dan
alleen het invullen van de financieringsbehoefte van MKB’ers.

Ten aanzien van de bijdrage van het MKB Fonds aan de Drentse Economie wordt het volgende
geconcludeerd:
-

Het MKB Fonds Drenthe draagt zichtbaar bij aan het behoud en creatie van werkgelegenheid in Drenthe.

-

De bijdrage aan maatschappelijke relevante kennisontwikkeling is niet inzichtelijk.

3.2 Aanbevelingen voor de toekomst
Op basis van de in beeld gebrachte effectiviteit van het MKB Fonds Drenthe in deze evaluatie, zijn drie
aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de toekomst van het fonds.

I.

Borg de toekomstbestendigheid van het MKB Fonds Drenthe d.m.v. additionele kapitaalstoring

De resultaten in de evaluatie laten zien dat het MKB Fonds een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het
stimuleren van innovatie en ontwikkeling van het MKB in Drenthe. Daarnaast draagt het MKB Fonds zichtbaar
bij aan de werkgelegenheidsontwikkeling in Drenthe en wordt er meer geïnvesteerd in het Drentse MKB door
de eis van cofinanciering. De situatie op de kapitaalmarkt lijkt daarbij in de afgelopen jaren niet dusdanig
veranderd, dat verondersteld kan worden dat de financieringsbehoefte van MKB’ers in Drenthe met een
groei- en/of innovatieambitie op dit moment (volledig) kan worden ingevuld vanuit andere
kapitaalverstrekkers en/of publieke fondsen.
De huidige ruimte om nieuwe participaties aan te kunnen gaan is beperkt. De verwachte revolverendheid van
het fonds is daarbij op korte termijn onvoldoende om in de behoefte van het MKB in Drenthe te kunnen
blijven voorzien. We bevelen de provincie Drenthe daarom aan om een additionele kapitaalstorting in het
fonds te doen, zodat ook de toekomstige financieringsbehoefte van Drentse ondernemers met een groeien/of innovatieambitie kan blijven worden ingevuld.
II.

Scherp de positie en doelgroep van het MKB Fonds Drenthe verder aan
Uit de evaluatie van de huidige situatie op de kapitaalmarkt in Drenthe blijkt dat een (beperkt) deel van de
financieringsbehoefte van MKB’ers die op dit moment vanuit het MKB Fonds Drenthe wordt ingevuld, ook
zou kunnen worden ingevuld vanuit het aanjaagfonds en het groei- en overnamefonds van de NOM.
Door scherpere instructies mee te geven en actief te sturen op het gebruik van de fondsen van de NOM,
zouden in het MKB Fonds Drenthe meer middelen over kunnen blijven. Met als gevolg dat vanuit het MKB
Fonds Drenthe nog meer Mkb’ers in Drenthe kunnen worden ondersteund die niet in aanmerking komen
voor andere (publieke) fondsen.
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In het verlengde hiervan maken de veranderende omstandigheden op de kapitaalmarkt dat je ook moet
(blijven) nadenken over de doelgroep van het fonds. Bij aanvang is nadrukkelijk gekozen om een fonds op te
zetten om het MKB met een innovatie- en of groeiambitie in de volle breedte te kunnen ondersteunen. De
huidige ruime investeringsreglementen i.r.t. de veronderstelde financieringsgap én het feit dat er niet strak
wordt vastgehouden aan de tweedeling in het innovatie en ontwikkelfonds, maken dat de fondsbeheerder
hier optimaal invulling aan heeft kunnen geven.
In onze ogen zou je de focus op het MKB in de volle breedte i.c.m. de aanwezige ‘ruimte’ in de
investeringsreglementen, dan ook niet los moeten laten. Wel zou samen met de investmentmanagers
onderzocht kunnen worden of er een nadrukkelijkere koppeling kan worden gemaakt met het provinciale
beleid en de economische speerpunten van de provincie Drenthe. Bijvoorbeeld door de economische
speerpunten ‘slim, groen, en met impact’ nader te definiëren en met elkaar uit te werken. Zonder MKB’ers
uit bepaalde sectoren uit te sluiten, zou je de investmentmanagers kunnen meegeven gericht en proactief op
zoek te gaan naar de financieringsbehoefte van het MKB met een innovatie- en/of groeiambitie die aansluit
bij deze speerpunten. De toegankelijkheid en breedte van het MKB Fonds Drenthe blijft daarmee gelijk zoals
die nu is. Wel zijn de investmentmanagers gerichter op zoek naar MKB’ers die expliciet een bijdrage kunnen
leveren aan de economische (en maatschappelijke) opgaven van de provincie Drenthe.
In het verlengde van het bovenstaande zou ook de beoogde maatschappelijke bijdrage van het MKB Fonds
Drenthe nader kunnen worden aangescherpt. Dit kan door in het verlengde van de economische
speerpunten, ook de maatschappelijke relevante kennisontwikkeling nader met elkaar te definiëren. De
fondsbeheerder kan langs deze definitie dan monitoren wat de bijdrage van de portefeuille is. Bijvoorbeeld
door te monitoren hoeveel innovaties er t.a.v. ieder speerpunt zijn gefinancierd. Er kan daarnaast ook worden
overwogen om een SMART doelstelling te formuleren met betrekking tot het behoud en de groei van
werkgelegenheid. Ook zouden de indirecte werkgelegenheidseffecten kunnen worden gemonitord. In onze
ogen helpt dit alles om de maatschappelijke impact van het Fonds die, met uitzondering van de
werkgelegenheidseffecten, nog zijn onderbelicht meer zichtbaar te maken.
III.

Vorm een opvatting over de mate van revolverendheid (en risicobereidheid). En pas waar nodig de
inrichting van het instrument aan.
Tot slot hebben we in de evaluatie geconcludeerd dat de mate van revolverendheid van het fonds tot op
heden beperkt is. Daarbij is ook geconstateerd dat er geen concrete doelstelling is afgesproken.
Nu de provincie voor de keuze wordt gesteld een additionele kapitaalstorting te doen in het fonds, achten
wij het een goed moment om hier een concrete opvatting over te gaan vormen en deze vast te leggen in de
vorm van een normrendement voor het fonds. Hierbij dient in samenwerking met de fondsbeheerder ook in
beeld gebracht te worden wat de voorgestelde aanscherping m.b.t. werkwijze, positie en doelgroep van het
fonds betekent, in relatie tot het (gewenste) risicoprofiel van de portefeuille en de mate van revolverendheid.
Hoewel het niet in de lijn der verwachting ligt, kan het zijn dat deze aanscherping het risicoprofiel beïnvloed.
Bijvoorbeeld doordat het MKB met een innovatie- en/of groeiambitie die aansluit bij de economische
speerpunten een hoger of lager risicoprofiel heeft dan het brede MKB. Of doordat het MKB dat ook in
aanmerking komt voor financiering vanuit het aanjaagfonds en het groei- en overnamefonds van de NOM,
een hoger of lager risicoprofiel heeft dan het brede MKB met een innovatie- en/of groeiambitie.

Evaluatie MKB Fonds Drenthe – april 2020

15

Op basis van het vastgestelde normrendement kan ook de inrichting van de investeringsreglementen en de
instructie richting de fondsbeheerder, tegen het licht gehouden worden.
Afhankelijk van het gewenste normrendement, zou bijvoorbeeld nadrukkelijker gestuurd kunnen worden op
een goede mix tussen de verstrekking van eigen vermogen en vreemd vermogen. Daarnaast dient in dit licht
ook opnieuw te worden gekeken naar de huidige bandbreedte van de financieringsruimte die de
investeringsreglementen in theorie bieden. In overleg met de fondsbeheerder kan bijvoorbeeld gekeken
worden of het minimale financieringsbedrag naar boven dient te worden bijgesteld óf dat er bijvoorbeeld
een verkorte procedure kan worden opgezet voor financieringen onder de € 100.000,-. Gezien de totale
omvang van het fonds achten wij het daarnaast raadzaam het maximale financieringsbedrag, dat op dit
moment nog € 2,5 miljoen euro bedraagt, naar beneden bij te stellen.
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