
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

   
  

      
      

  
 
 

  
 

     
  

   
 

 
      

  
   

     
      

   
    

   
  

    
  

     
  

  
    

 
 

       
    

   
  

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 

Assen, 3 oktober 2022 
Ons kenmerk 39/5.6/2022001481 
Behandeld door team Economie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Halfjaarrapportages 2022 NOM en MKB Fonds Drenthe 
Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over de resultaten van de NOM en het MKB Fonds 
Drenthe van het afgelopen half jaar. Met deze halfjaarrapportages bent u op de 
hoogte van de tussentijdse stand van zaken van deze twee verbonden partijen. 

NOM 
Over het algemeen lopen de resultaten van het eerste half jaar zoals begroot. 
Hoewel het resultaat nu nog ongeveer € 1 miljoen negatief is, verwacht men 
door een grote exit (verkoop van een portefeuillebedrijf) uit te komen op een 
positief resultaat van ongeveer € 1,5 miljoen. Begroot was een beperkt voordeel 
van € 3.013,-- over heel 2022. Het huidige negatieve resultaat wordt beïnvloed 
door tegenvallende renteopbrengsten, doordat nieuwe investeringsvoorstellen 
meer tijd nodig hebben om rond te komen. De Benaderde Marktwaarde (BMW) 
is in Q2 gedaald naar € 43,1 miljoen (Q1: € 49,5 miljoen). Deze afwaardering 
komt voornamelijk door één onderneming en zou kunnen betekenen dat de 
waardering van de aandelen NOM die de provincie in haar bezit heeft naar be-
neden moet worden bijgesteld. 
In het eerste half jaar van 2022 is door de NOM gewerkt aan een update van het 
meerjarenplan. Een nieuwe strategie voor de afdelingen Innoveren en Internatio-
naliseren, krapte op de arbeidsmarkt en mondiale ontwikkelingen die invloed 
hebben op de Noordelijke bedrijven worden verwerkt in dit plan voor de 
komende jaren. 

Het Ministerie van Econische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een evaluatie van de 
Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) laten uitvoeren. Dit doet het 
ministerie elke vijf jaar. In de evaluatie is gekeken naar de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de inspanningen van de ROM’s op hun drie kerntaken: 
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ontwikkeling, financiering, en internationalisering. Dit rapport is op 15 juli 2022 
aan de Tweede Kamer aangeboden en de betreffende evaluatie en Kamerbrief 
kunt u vinden op via de link Kamerbrief over Mkb-financiering: knelpunten en 
acties | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. De verwachting is dat de ROM’s meer taken 
(en een hogere bijdrage) zullen gaan krijgen van het Ministerie van EZK. Via het 
IPO en via de NOM zijn wij aangesloten op deze ontwikkelingen. 

Investeren 
Er zijn vijf nieuwe commitments voor investeringen gedaan (doel 2022: 10) voor 
een bedrag van € 800.000,-- (doel: € 6 miljoen). Er is één nieuwe fondsinvestering 
gedaan voor € 488.000,-- (doel: twee fondsinvesteringen ter waarde van € 4 mil-
joen in totaal). Daarnaast zijn er zes financieringen verstrekt specifiek voor her-
stel na corona (doel: 25) voor een bedrag van € 3.764.000,-- (doel: € 5 miljoen). 
Tevens zijn drie vervolginvesteringen gedaan (doel: 10) in reeds bestaande porte-
feuillebedrijven voor in totaal € 750.000,-- (doel: € 10 miljoen). Op pagina 25 is de 
verdeling naar provincie te zien. In Drenthe heeft slechts één investering plaats-
gevonden. Hier blijven wij aandacht voor vragen bij de NOM. 

Internationaliseren 
Met acquisitieprojecten zijn in het eerste half jaar 107 nieuwe arbeidsplaatsen 
gecreëerd (doel: 250) en is een bedrag van € 115,8 miljoen aan investeringen uit-
gelokt (doel: € 150 miljoen). Van de vier succesvolle acquisitieprojecten zijn twee 
bedrijven in Drenthe geland: Nature Energy en NewAge Industries, beiden in 
Coevorden. Waarbij respectievelijk € 90 miljoen aan investeringen en 15 directe 
arbeidsplaatsen en een investering van € 21 miljoen met 65 banen zijn gemoeid. 

Innoveren 
Op het gebied van ecosysteemontwikkeling zijn reeds twee nieuwe innovatie-
programma’s gerealiseerd (doel:1) met een waarde van € 23 miljoen (doel: 
€ 16 miljoen). Daarnaast zijn er 26 Business Development projecten ontwikkeld 
(doel: 40). Programma’s NEXTGEN HIGHTECH en de European Digital Innovation 
Hub (beide op het gebied van HTSM/Digitalisering) zijn goedgekeurd. Naast het 
ontwikkelen van projecten en programma’s, zijn 5 innovatieve bedrijven ge-
holpen om financiering op te halen (Investor Readiness) en hebben er diverse 
evenementen plaatsgevonden voor Noordelijke ondernemers. 

MKB Fonds Drenthe 
Het MKB Fonds heeft sinds het begin van de coronacrisis last van verschillende 
(omgevings-) factoren die ervoor zorgen dat er minder financieringsaanvragen 
komen. Eerst zorgde corona voor voorzichtigheid bij de Drentse ondernemers en 
vervolgens de oorlog in Oekraïne, waardoor de (energie-)prijzen hard oplopen en 
er leveringsproblemen zijn ontstaan. In het eerste halfjaar van 2022 zijn daardoor 
minder financieringen verstrekt dan verwacht. 

De kwaliteit van leads was laag. In het tweede kwartaal is één financiering van 
€ 300.000,-- verstrekt, waarmee het totale aantal financieringen over het eerste 
half jaar op vijf komt ter waarde van € 917.000,--. De doelen van de begroting 
2022 zijn 13 (achtergestelde) leningen te verstrekken (€ 2,9 miljoen) en één aan-
delentransacties (€ 0,5 miljoen). Het lijkt er op dat het doel met betrekking tot 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/15/mkb-financiering-knelpunten-en-acties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/15/mkb-financiering-knelpunten-en-acties
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het aantal leningen (13) in ieder geval niet gehaald gaat worden. Het begrote 
totaalbedrag om aan leningen te verstrekken (€ 2,9 miljoen) kan nog wel 
gehaald worden. 

In de eerste twee kwartalen van 2022 is € 484.000,-- aan aflossingen ontvangen 
van 21 bedrijven. In totaal zijn deze periode vier bedrijven uit portefeuille ge-
lopen. Drie bedrijven door aflossingen op verstrekte financieringen en één door 
kwijtschelding. Over de gehele looptijd van het fonds wordt ongeveer 10% van 
de leads omgezet in een financiering. Het MKB Fonds had eind juni 2022 27 be-
drijven in de portefeuille. 

Wij willen in gesprek met het MKB Fonds over de resultaten in 2022 tot nu toe. 
De eind 2021 verstrekte lening van in totaal € 10 miljoen uit de Investerings-
agenda is nog niet opgevraagd en dit geld lijkt het Fonds voorlopig nog niet 
nodig te hebben. Hoewel met een looptijd van 15 jaar het Fonds nog wel even de 
tijd heeft, houden wij dit als aandeelhouder goed in de gaten. Door de ontwik-
keling van het nieuwe instrument ‘perspectieflening’ hopen we dat het Fonds 
aantrekkelijker wordt voor innovatieve en groeiende ondernemers. 

Op woensdag 2 november 2022 wordt een informatiesessie voor leden van uw 
Staten georganiseerd bij een portefeuillebedrijf Senbis Polymer Innovations in 
Emmen. Hier ontvangt u binnenkort meer informatie over. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 

Bijlagen: 
1. Rapportage NOM Investeren Q2 2022 
2. Rapportage MKB Fonds Drenthe Q2 2022 
3. Leeswijzer MKB Fonds Drenthe 
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https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022?toc_resource=component%3E%3D%3C1737.1
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00 Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt de rapportage over het tweede kwartaal van 2022. 

Het tweede kwartaal stond in het teken van het bespreken van de bevindingen en maatregelen op het gebied van 

Innoveren en Internationaliseren. Onder leiding van Koos Fuykschot is er voor deze afdelingen een gezamenlijke 

strategie opgesteld die wij terug laten komen in de update meerjarenplan 2023-2026. 

Bijzonder verheugd zijn we dat begin juni de European Digital Innovation Hub (EDIH) Noord is toegekend, een zeven 

jaar durend programma gericht op digitalisering van het MKB en een vervolg op de Smart Industry Hub. 

Het ROM-evaluatierapport is onder embargo gedeeld met de ROM's. De bijbehorende kamerbrief is na twee keer 

uitstel begin juli gedeeld. 

De NOM-brede sectorteams beginnen vorm te krijgen waardoor een belangrijk onderdeel van de strategie wordt 

gerealiseerd. 

In het tweede kwartaal werden we voor het eerst hard geconfronteerd met de gevolgen van de krapte op de 

arbeidsmarkt. Helaas zagen we een aantal ervaren collega's kiezen voor een loopbaan buiten de NOM. Gelukkig 

konden we ook een ink aantal, meestal iets minder ervaren, nieuwe collega's verwelkomen. Het HR beleid is 

opgeleverd en gedeeld met de OR. Twee Strategische Personeelsplanningssessies hebben plaatsgevonden. Dat 

was ook de start voor het opleveren van een update van het Strategisch Plan in de vorm van een meerjarenplan 

2023-2026. 

Helaas hebben we vernomen dat het openen van het loket voor het Just Transition Fund opnieuw is uitgesteld. 

Hierdoor dreigen ondernemers in een time squeeze te geraken. We worden aangesproken om binnen dit kader een 

ontwikkelrol uit te voeren. 

Door de mondiale ontwikkelingen zijn zaken als grondsto entekort en energietransitie zowel binnen de NOM als in 

onze netwerken hét onderwerp van gesprek. Ook worden we regelmatig geconfronteerd met Covid besmettingen 

onder het personeel. 

Al deze ontwikkelingen leiden tot hogere werkdruk. We zijn er ons dan ook van bewust dat we veel van onze 

collega's vragen. Desondanks is iedereen er ook van overtuigd dat er voor Noord-Nederland kansen liggen, waar 

we onze bijdrage aan kunnen leveren. 

We wensen iedereen dan ook een welverdiende zomervakantie. 

Dina Boonstra 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/voorwoord?toc_resource=component%3E%3D%3C1891.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/voorwoord/inleiding?toc_resource=component%3E%3D%3C1917.1
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01 KPI dashboard 

KPI dashboard 

In onderstaand KPI dashboard worden de doelstellingen en realisaties (t/m Q2) weergegeven. 

In het 2e kwartaal zijn de de�nities van de verschillende 'potjes' aan Corona Herstel Middelen scherper neergezet. 

Dit heeft geleid tot een verschuiving van een tweetal uitzettingen uit het eerste kwartaal (nieuwe commitments en 

vervolginvesteringen) naar de investeringen uit Corona Herstel Middelen. 

Investeren 

Legenda Gerealiseerd Doelstelling 

Investeringen nieuw Investeringen nieuw Nieuwe 
commitment (aantal) commitment (in €) fondsinvesteringen… 

DO E L DO E L DO E L 

1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 2 

GE R E AL IS E E R D GE R E AL IS E E R D GE R E AL IS E E R D 

8 0 0 . 0 0 0 4 , 9 8 1 

Meer info Meer info Meer info    

Nieuwe Vervolginvesteringen Vervolginvesteringen 
fondsinvesteringen… (aantal) (in €) 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/kpi-dashboard?toc_resource=component%3E%3D%3C1761.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/kpi-dashboard/kpi-dashboard?toc_resource=component%3E%3D%3C1934.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
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DOEL DOEL DOEL 

4.000.000 10 10.000.000 

GEREALISEERD GEREALISEERD GEREALISEERD 

488.000 3 750.000 

Meer info Meer info Meer info    

Investeringen uit Investeringen uit Investeringen (€) 
Corona Herstel… Corona Herstel… commitment uit… 

DO E L DO E L DO E L 

2 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 

GE R E AL IS E E R D GE R E AL IS E E R D GE R E AL IS E E R D 

6 7 1 5 . 0 0 0 3 . 7 6 4 . 0 0 0 

Meer info Meer info   

Internationaliseren 

Legenda Gerealiseerd Doelstelling 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren
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Aantal nieuwe Totale investering in € 
arbeidsplaatsen do… (mln) 

DO E L DO E L 2 0 2 2 

250 150 

GEREALISEERD GEREALISEERD 2022 

107 1 1 5 , 8 

Meer info Meer info   

Innoveren 

Innoveren is onderverdeeld in Ecosysteemontwikkeling en Business Development. 

Ecosysteemontwikkeling 

Legenda Gerealiseerd Doelstelling 

Aantal nieuwe Waarde 
innovatie-… innovatieprogramm… 

DO E L DO E L 

1 16.000.000 

GEREALISEERD GEREALISEERD 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-1e-kwartaal-2022/internationaliseren/internationaliseren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/internationaliseren/internationaliseren
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2 23 000 000 

Meer info Meer info   

Business Development 

Legenda Gerealiseerd Doelstelling 

Aantal succesvolle 
projecte 

Aantal ge�nancierde 
innovatieve MKB… 

Totaal opgehaalde 
�nanciering… 

DO E L DO E L DO E L 

4 0 2 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

GE R E AL IS E E R D GE R E AL IS E E R D GE R E AL IS E E R D 

4 , 9 7 2 . 3 2 5 . 0 0 0 

  

2 6 

Aantal nieuwe 
arbeidsplaatsen… 

DO E L (FT E ) 

150 

GEREALISEERD (FTE) 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/innoveren/innoveren
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/innoveren/innoveren


8

41 



9

 

                  

              

               

           

               

               

                 �   

                 

             

  

                  

           

         �   �   

          

                     

             

                  

                

             

   

         

               

          

 

                   

                  

               

            

               

        

              

      �       

          

02 Innoveren 

Ecosysteemontwikkeling 

HTSM/AI/Digitalisering 

De projectaanvraag die in het kader van het NGF Nationaal Groeifonds voor NEXTGEN HIGHTECH door een groot 

Noord-Nederlands consortium onder leiding van de NOM is ingediend, is nu ook formeel goedgekeurd. 

Dit project met de focus op autonome systemen in de procesindustrie voor productieprocessen in drie regionale 

clusters Drachten, Emmen en Groningen krijgt hiermee een extra injectie van €5mio. 

Groot en belangrijk nieuws in het tweede kwartaal was uiteraard de langverwachte goedkeuring op ons voorstel 

voor de European Digital Innovation Hub (EDIH) voor Noord-Nederland. Ons voorstel behaalde een uitstekende 

score van 14 van de 15 te verdienen punten en hiermee hebben wij ons verzekerd van €18mio nanciering voor een 

periode van 7 jaar. Ook in dit programma ligt de focus op autonome systemen in de themalijnen duurzamer, 

slimmer en gezonder. Het belang van dit veelomvattende programma voor de Noord-Nederlandse economie kan 

nauwelijks overschat worden. 

Voor de Smart Industry Hub hebben wij ook dit kwartaal weer 25 assessments afgenomen en twee grote 

masterclasses georganiseerd. De deelnemende bedrijven blijven echter aanhoudend geplaagd door de hoge 

energieprijzen, arbeidsmarktproblemen en de al langer slepende issues met grondsto en en hal abricaten in de 

supply chain. Hierdoor is het lastig hen voor vervolgactiviteiten te interesseren. 

Nu het projectmanagement van de SIH bij de NOM en FME is belegd, is de midterm review door SNN (de 

gebruikelijke beoordeling van de go/no-go rapportage na de eerste helft van het subsidieprogramma) positief 

verlopen. Bovendien zijn we in staat geweest een aantal KPI’s op de veranderende realiteit van 2022 aan te passen. 

Naast de door de NOM georganiseerde Main Industry Beurs/Conference in Groningen hebben wij nog 20 Meet & 

Greets tussen productiebedrijven en Solution Providers gefaciliteerd en het tweede Netwerkevent bij DeWIt Factory 

(60 deelnemende bedrijven) georganiseerd 

Een voorstel voor een eenvoudiger governance en uitvoeringsorganisatie voor de 

vele digitaliseringsinitiatieven in Noord-Nederland is in een eindfase zodat het ter goedkeuring aan het 

Bestuurlijk Overleg Smart Industry Noord op 22 september voorgelegd kan worden. 

Circulaire Economie/Food 

Een van de grotere events in onze topsector AgroFood was dit kwartaal het door de NOM georganiseerde Food & 

Business Event in het Avebe Innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen. Dit event, dat in het teken 

stond van de voedseltransitie, was erop gericht het Noord-Nederlandse MKB nog meer te betrekken bij de 

overgang naar gezondere en duurzame voedselsystemen: minder dierlijke proteïnes, meer plantaardige eiwitten, 

kortere ketens, recycling van reststromen en voorkomen van verspilling. Er was ruime aandacht voor de twee 

Noordelijke foodprogramma’s FoodPlus (samenwerkingsverband in de Nederlands-Duitse grensregio om 

foodinnovaties te bevorderen) en Facinating (Food Agro Sustainable Circular Nature in Groningen), een open test-

en innovatieprogramma met de landbouwcoöperaties Avebe, Agri rm, Cosun en Friesland Campina. Dina Boonstra 

en Tjeerd Jongsma namens Fascinating ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst op dit event. 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/innoveren?toc_resource=component%3E%3D%3C1843.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/innoveren/innoveren?toc_resource=component%3E%3D%3C1894.1
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Verder hebben wij in dit kwartaal gewerkt aan het BIPF, Het Business Innovation Program Food voor 

ondernemers in de agrofoodsector die wij helpen een kansrijk idee om te zetten in een nieuw verdienmodel. Ook 

hier mikken wij op startups of innovatieve MKB-ers die bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een 

duurzaam en gezond voedselsysteem in de land- en tuinbouw en de voedselverwerkende industrie, maar ook in 

data, agritech en logistieke dienstverlening. 

Groene Chemie/Chemport 

Een belangrijke stap is gezet in de verdere ontwikkeling van Northgrid om zo de samenwerking op het gebied van 

ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland te bevorderen. In de toekomst wordt een ink aantal nieuwe 

ondergrondse verbindingen aangelegd in de regio voor het transport van warmte en (groene) waterstof om huizen 

van energie te voorzien en bijvoorbeeld (circulair) industriewater of CO voor de verduurzaming van de industrie. 2 

Op dit moment is er nog geen coördinatie voor de totstandkoming van deze infrastructuur wardoor elke partij die 

een kabel of leiding wil aanleggen hiervoor alles zelf moet regelen en aanvragen. 

De in opdracht van Chemport afgeronde Feasibility study naar de opzet van een H -hub in Delfzijl heeft in het 2 

tweede kwartaal een verdere uitwerking gekregen. 

Een historisch moment op 20 april in Delfzijl waar de eerste paal van de nieuwe Avantium-fabriek de grond 

ingegaan is en een volgende stap naar een groene en fossielvrije toekomst. Bij de nanciering en totstandkoming 

van de fabriek waar van tarwe en mais kunststof wordt gemaakt, heeft de NOM een belangrijke rol gespeeld. Op 17 

mei vond het traditioneel drukbezochte Chemport diner plaats. 

Ten slotte heeft in het tweede kawartaal een tweetal Fact Finding trips plaatsgevonden’ (Solugen en FDCA new 

venture). 

Ondanks een aantal gesprekken zijn wij er nog steeds niet in geslaagd de vacature voor Business Developer 

Circulaire Kunststo en in te vullen. 

Onze resultaten in het tweede kwartaal 

In het tweede kwartaal zijn de projecten en programma’s wederom planmatig verlopen en hebben we de 

belangrijkste nieuwe aanvragen gehonoreerd gezien. De krapte op de arbeidsmarkt maakt echter de bemensing 

van de programma’s wel lastig en onze werving- en selectieactiviteiten kosten ons disproportioneel veel tijd in 

verhouding tot de opbrengsten. Dat geldt over de gehele bandbreedte, van ecosysteemontwikkelaars, business 

developers tot en met projectmanagers. Dat wordt nog eens benadrukt door de recent gepubliceerde Evaluatie van 

de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (in opdracht van het Ministerie van EZK). Daarin wordt o.a. gepleit voor 

grotere bijdrage van EZK zodat de veelheid van programma’s ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen (blijven) 

worden. Een ander punt uit deze evaluatie betreft trouwens de herijking/harmonisatie van de kpi’s tussen de ROM’s 

onderling. Voor Innoveren is daar eind juni tussen de ROM’s al overeenstemming over bereikt. Dit zal dan na de 

zomer aan de aandeelhouders worden voorgelegd. 

Ten slotte is de nieuwe strategie voor de units Innoveren en Internationaliseren op 25 mei door Koos Fuykschot 

met het MT van de NOM besproken. Op 20 juni is dit aan de RvC van de N.V. NOM gepresenteerd. In dit document 

wordt gepleit voor een groter ambitieniveau van de NOM en voor integrale samenwerking tussen Innoveren, 

Internationaliseren en Investeren rond gezamenlijke sectorstrategieën. 

Sub KPI's Ecosysteemontwikkeling 
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A A N T A L A A N T A L A A N T A L 
L O P E N D E L O P E N D E L O P E N D E 
I N N O V A T I E P R O G R A M M I N N O V A T I E P R O G R A M I N N O V A T I E P R O G R A M 
D U U R Z A M E R G E Z O N D E R S L I M M E R 

3 1 5 

Q1: 3 Q1: 1 Q1: 3 

Business Development 

Kapitaal 

Naast onze investor readiness maatwerktrajecten heeft, als onderdeel van een pilot, een tweede ROM breed 

Investor Readiness Program plaatsgevonden, in Q3 zal de landelijke pilot worden geëvalueerd. 

In juni vond het jaarlijkse Flinc Pitch Event plaats. 4 startups (ARC, Duurzame Sloepen, Protyon en Satys) hebben een 

pitch gehouden over hun innovatieve startup. Het publiek van het event bestond sec uit (angel) investeerders. ARC 

(voormalig Flinc deelnemer) heeft het event gewonnen en daarmee ook de 15k prijzengeld. 

Markt 

Negen bedrijven hebben het Market Readiness Program (MRP) afgerond in Q2 van 2022. Het programma is 

beoordeeld met gemiddeld een 8,3. Enkele reviews: “Een goede motivator en stok achter de deur om ‘de harde noot’ 

van de marktvalidatie te kraken!” en “Leerzaam en intensief programma wat met name klantgesprekken voeren 

makkelijker heeft gemaakt.” 

Naast het MRP is ons team van business developers ook betrokken bij sector speci eke activiteiten en 

programma’s. Anneke van Hoorn is gestart als business developer Medtech. Het doel van haar rol is het versterken 

van economische activiteiten binnen de sector medische technologie in Noord Nederland. Dit doet zij door (nieuwe) 

initiatieven en bedrijven in de Medtech sector te indenti ceren, begeleiden en in hun ontwikkeling te ondersteunen. 

Daarnaast kun je denken aan het ROM brede Business Innovation Program Food (BIPF), maar ook aan een bijdrage 

aan het initiatief “Noord Nederland verdient Circulair”. Doel van dit initiatief is samenwerken met andere partners 

binnen het ecosysteem om bedrijven te helpen met het realiseren van hun CE ambities. Denk hierbij aan 

organisaties zoals Circulair Friesland, SNN, Rabobank. De dienst die wij aanbieden binnen dit programma zijn onze 

investor ready maatwerk trajecten. Hiervoor is een plan van aanpak ontwikkeld in Q2 alsook een plan om het 

netwerk van investeerders in kaart te brengen die a niteit hebben dan wel hun portefeuille willen uitbreiden met 

circulaire impact proposities. 

Talent 

In Q2 zijn er 5 stakeholdersessies georganiseerd rondom het thema diversiteit en inclusiemet partijen uit het 

Noordelijk ecosysteem. Onder de noemer ‘Stop Talking, Start Doing was de boodschap als volgt; er is genoeg 

gesproken over het onderwerp D&I. We willen toe naar praktische tips die morgen inzetbaar zijn om D&I binnen 

organisaties te bevorderen. 
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De aanwezige partijen in de stakeholdersessies waren ondernemers, investeerders, kennisinstellingen, overheden 

en support organisaties. Het doel van de sessies was het verkrijgen van tips die je nodig hebt om diversiteit en 

inclusie in te zetten als middel om innovaties te bevorderen en het succes van een onderneming te vergroten. 

De uitkomsten van deze sessies hebben we gepresenteerd in het Drents Museum te Assen. In deze zogenaamde 

wrap-up zijn de top 5 tips per groep besproken en aangescherpt. Het resultaat is gebundeld in de toolkit D&I. De 

toolkit vind je hier. Deze zal worden aangedragen aan bedrijven en organisaties in Noord-Nederland. 

Versterking ecosysteem startups en scale-ups Noord Nederland 

In Q2 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd van Stam en Koster (Rijksuniversiteit Groningen en de 

Universiteit Utrecht) over de status van het ecosysteem voor startups en scale-ups in Noord-Nederland. Uit dit 

onderzoek en uit een aantal sessies met diverse stakeholders (o.a. investeerders, onderwijsinstellingen en 

bedrijven) zijn heldere uitdagingen en ambities naar voren gekomen die ‘vastgepakt’ moeten worden om het 

ecosysteem te versterken. De uitdagingen van het noordelijk ecosysteem betre en met name de thema’s 

leiderschap, nanciering en cultuur & imago. Deze uitdagingen zijn vertaald naar mogelijke oplossingsrichtingen in 

de vorm van een plan van aanpak. Het plan ligt ter goedkeuring bij de overkoepelende stuurgroep (o.a. NOM, 

noordelijke provincies en RUG). Na akkoord van de stuurgroep zullen er middelen worden opgehaald om de 

plannen ten uitvoering te gaan brengen. 

KPI's Innoveren 

Onderstaande tabellen biedt u de mogelijkheid om een nadere verdiepingsslag te maken op onze KPI's. De tabellen 

bieden u de mogelijkheid om kwartalen met elkaar te vergelijken en, per KPI, de resultaten uit voorgaande jaren te 

evalueren. De resultaten zijn correct, maar de tabellen zijn nog in ontwikkeling en zullen later in een nieuw jasje 

worden gestoken. 

Terug naar Innoveren » 

Ecosysteemontwikkeling 

Aantal nieuwe innovatieprogramma's 

1 

6 

10 

2 

Doel 2022 

Realisatie 2022 

Realisatie 2021 

Realisatie 2020 

0 2 4 6 8 10 12 

https://www.nom.nl/wp-content/uploads/2022/06/NOM-Toolkit-DI.pdf
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/innoveren/kpis-innoveren?toc_resource=component%3E%3D%3C1897.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-1e-kwartaal-2022/innoveren/innoveren
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(Aantal) 

Totaal Q1-2022 Q2-2022 

Waarde (€) innovatieprojecten en BD cases* 

16 
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22,1 

23 

Doel 2022 

Realisatie 2022 
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0 5 10 15 20 25 

(€ Mln) 

Totaal Q1-2022 Q2-2022 

Business Development 

Aantal succesvolle projecten 

Doel 2022 

Realisatie 2022 

40 
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Voor dit onderdeel was er in voorgaande jaren geen KPI overeengekomen 

A t l � i d i ti MKB b d ij 
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Aantal ge�nancierde innovatieve MKB bedrijven 

21 

13 

15 

3 2 

Doel 2022 

Realisatie 2022 

Realisatie 2021 

Realisatie 2020 
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(aantal) 

Totaal Q1-2022 Q2-2022 

Totaal opgehaalde �nanciering innovatieve MKB bedrijven 

10 

5,2 
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Realisatie 2022 
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Realisatie 2020 
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Aantal nieuw te creëren arbeidsplaatsen innovatieve MKB bedrijven 

150 

120 
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Realisatie 2022 
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03 Internationaliseren 

FDI Foreign Direct Investments en Trade Relations 

Het tweede kwartaal stond in het teken van extra inspanningen om buitenlandse relaties nieuw leven in te blazen na 

het wegvallen van de reisbelemmeringen alsook het intensiveren van onze werving- en selectieactiviteiten om de 

ontstane vacatures in te vullen. In beide gevallen zijn we daarin meer dan geslaagd en nog in Q2 hebben we drie 

veelbelovende nieuwe projectmanagers bij FDI mogen verwelkomen. 

Op het gebied van Trade Relations is vooruitgang op ambtelijk niveau geboekt om onze activiteiten uit te breiden 

naar Fryslân en Groningen en hebben de eerste gesprekken met eerstelijnsorganisaties plaatsgevonden. 

In dit kwartaal werden verder 18 bezoeken gebracht aan in buitenlandse bedrijven in Noord-Nederland. Deze 

zogenaamde Investor Relationsbezoeken zorgen ervoor dat de NOM in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken 

raakt bij zowel uitbreidingsinvesteringen als nieuwe leads. 

A A N T A L A A N T A L A A N T A L 

L A N D I N G E N I N L A N D I N G E N I N L A N D I N G E N I N 

D U U R Z A M E R G E Z O N D E R S L I M M E R 

2 0 2 

Q1: 1 Q1: 0 Q1: 1 

Foreign Direct Investments 

In het tweede kwartaal mochten we wederom een aantal aansprekende landingen noteren (gelande projecten met 

con rmation letters): 

Nature Energy: de realisatie van een grootschalige vergistingscentrale t.b.v. biogasproductie in Coevorden, 

met € 90mio aan investeringen en 15 directe arbeidplaatsen; 

Fluortubing gespecialiseerd in geëxtrudeerde PTFE-slangen voor de proces- en productie-industrie in 

Leeuwarden, met € 1mioaan investeringen en 30 directe arbeidplaatsen; 

NewAge Industries: deze Amerikaanse fabrikant van exibele buizen en slangen heeft besloten om haar 

eerste productielocatie buiten de VS in Coevorden te openen. Start van de operatie is gepland voor Q1 2023. De 

vestiging levert op termijn ca. 65 banen op en met de investering is ca. € 21mio gemoeid. 

Viz.ai (Headquarter - Europe, Marketing & Sales - Europe, Service Center - Quality Control) houdt zich bezig met 

stroke management (LSH). Investering (volgens opgave NFIA) nihil, 50 arbeidsplaatsen in Heereveen. 

Fact Finds Trips, beurzen, missies en events: 

FFT Duracar (o.a. aan TA Emmen) Assemblage van volledig elektrisch aangedreven bestelwagens voor de 

zogenaamde last mile delivery in binnenstedelijke omgevingen; 

FFT ProLogium (batterijtechnologie) o.a. Eemshaven en Rundedal; 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/internationaliseren?toc_resource=component%3E%3D%3C1841.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/internationaliseren/internationaliseren?toc_resource=component%3E%3D%3C1924.1
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FFT Eurocell, (batterijproductie energie-opslagsystemen en gridstabilisatie); 

FFT TKFzoekt locatie voor productie inter-array kabels voor windparken op zee (€100mio; 110 arbedsplaatsen) 

en heeft reeds in mei bekendgemaakt zich te gaan vestigen in de Eemshaven; 

FFT GDI - siliconenanodenfabriek voor batterijcellen voor e-bikes, powertools en Automotive. Bezoek aan 

beoogde locaties Innolab en Chemports Innovation Center Delfzijl alsmede kennismaking met Moniek Tromp 

(RUG) inzake battery technology research. 

Deelname landelijke Invest in Holland sectorteams HTSM; 

Deelname landelijke Invest in Holland sectorteams ICT/Digital; 

Deelname aan de NFIA OpEx werkgroep (producten/dienstenvoor From Volume to Value-transitie. 

Deelname landelijke focusteams batterijtechnologie, waterstoftechnologie, smart mobility en AI; 

Deelname datacenterdiscussie voorbereidingsbesluit hyperscales 

Meeting Invest in Holland-partners batterijtechnologie in Arnhem incl. bezoeken Dekra, Kema Cesi en IPKW 

Arnhem; 

Deelname overleg ontwikkeling Rundedal; 

Organisatie van Google meeting met gedeputeerden en staf provincie Groningen, Statenleden prov. Groningen, 

Waterbedrijf Groningen, Groningen Seaports en directie NOM; 

Innovatiemissie Nordics (Zweden en Finland) met provincie en gemeente Groningen met focus op energie, 

mobiliteit en human capital. In oktober 2022 volgt eenzelfde reis naar Denemarken en Noorwegen; 

Deelname Data Cloud Global Congress Frankrijk 

Deelname Internationaal Cloud Congres, VS; in combinatie met 

Bezoek aan en meeting met NFIA-kantoor Atlanta alsmede intermediairs 

Deelname aan en coördinatie van het InvestinHolland LSH team voor BIO2022 in San Diego. Opvallend hoge 

response op uitvragen over de in Noord-Nederland sterke thema’s als microbiome/metaboolziekten en 

respiratory diseases. 

Regulier overleg met andere ROM’s over invulling gehonoreerde LSH NGF-aanvragen uit tweede ronde en 

voorbereiding inbreng voor de voorstellen in de derde ronde; 

Stakeholderbijeenkomst (incl. gedeputeerden) bij Google GRQ Eemshaven 

Missie Braziliaanse delegatie uit deelstaat Rio Grande do Sul voor o shore wind-ontwikkelingen onder 

begeleiding RVO Eemshaven. 

Trade & Innovate NL - Trade Relations 

Met de opdracht Trade Relations is de NOM in 2020 onderdeel geworden van het Trade and Innovate Nederland 

Network. Een (bijna) landsdekkend netwerk van RVO en de ROM’s die actief zijn in export- of handelsbevordering 

(Trade). De nationale opdracht bestaat uit 900 gesprekken per jaar met MKB-ondernemers hen te helpen bij hun 

exportontwikkeling door hen van maatwerkadvies te voorzien en hen bekend te maken met het regionale, nationale 

en internationale aanbod (handelsposten, ambassades) en de darbij behorende instrumenten, kennis, activiteiten, 

ervaring en contacten. De gespreksverslagen worden verzameld in een centraal systeem (‘Achilles’) dat zich 

ontwikkeld heeft als beleidsinstrument. Binnenkort komt het jaarverslag uit dat een goed beeld geeft van de ‘staat 

van exporterend MKB”. NOM heeft daarnaast in het afgelopen kwartaal aandacht besteed aan enkele ‘National 

Strategic Accounts’ om signalen en knelpunten van het grotere bedrijfsleven in kaart te brengen op het gebied van 

export nanciering, arbeidsmarkt en de realisatie van internationale investeringsprojecten. 

Daarnaast is door de NOM een samenwerking gestart met Invest International, een nieuw landelijk opererende 

publiek-private bank voor ondernemers op zoek naar internationale nanciering. In het afgelopen kwartaal zijn zo 

meer dan 10 gesprekken gevoerd in de provincie Drenthe. Er is in de opdracht ook ruimte om de Provincies 
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Friesland en Groningen te betrekken waardoor het TINL-netwerk landelijke dekking verkrijgt. Samen met de 

bestaande partner en eerstelijnsorganisatie IBDO (Ik ben Drents Ondernemer) zijn de eerste gesprekken gevoerd 

met Ynbusiness, GroBusiness en de drie provincies en ligt er een notitie over deze uitbreiding voor bij de provinciale 

hoofden EZ. Aangezien in de samenwerking ook gespreksverslagen en bedrijfsgegevens gedeeld moeten worden 

in het landelijke Achilles-systeem en de NOM daarbij de opdrachtgeversrol krijgt, is voor een zorgvuldig proces 

gekozen. De Trade Relations-opdracht wordt overigens voor 100% ge nancierd door RVO in opdracht van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Brexit Adjustment Reserve 

In het TINL-netwerk is de NOM nauw betrokken bij de uitrol van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De BAR is een 

Europees fonds ter compensatie van hogere kosten en verlies van marktaandeel door de Brexit. Nederland is na 

Ierland de grootste ontvanger van dit fonds van €5,6 miljard. De €680mio voor Nederland wordt verdeeld over de 

visserijsector (innovatiesubsidie ter compensatie van verlies visgronden), de overheid (o.a. douane-uitbreidingen), 

een kostencompensatieregeling (€200mio) voor het bedrijfsleven en een handelsprogramma (€32mio). Het 

handelsprogramma is in het tweede kwartaal van start gegaan en de NOM heeft hierbinnen een promotie- en 

coördinatie-opdracht verkregen om ondernemers in Noord-Nederland te informeren over de ruime mogelijkheden 

van de BAR. Het handelsprogramma is geen subsidieregeling, maar ondernemers kunnen kosteloos gebruik maken 

van uitgebreide dienstverlening en (gratis) deelname aan internationale beurzen en missies. Een full-service 

internationaliseringstraject, waarbij ondernemers volledig ondersteund worden met publieke en private diensten bij 

het betreden of uitbreiden van exportmarkten. In de eerste fase gaat het om promotie van de Reserve en het 

benaderen van ‘intermediaire’ organisaties, zoals bijvoorbeeld de Water Alliance, die het fonds kunnen inzetten 

voor grootschalige internationale exportpromotie van het bedrijfsleven. In de komende maanden benaderen wij 

verschillende organisaties en (export)verenigingen om het programma onder de aandacht te brengen van het 

Noord-Nederlandse bedrijfsleven. Ook voor de uitvoering van deze opdracht zien we veel mogelijkheden om samen 

te werken met de eerstelijnsorganisaties. Hiervoor is vanuit RVO (EU, EZK, Buza) via de NOM additioneel budget 

beschikbaar, zonder dat hiervoor co nanciering van de Provincies wordt gevraagd. Het fonds stopt eind 2023. 

IWCN naar stichting, en NOM aan het roer! 

Transitie IWCN en NOM 

Het International Welcome Center North (IWCN) is het “expatcentrum” voor internationals en internationale 

bedrijven in Noord-Nederland. Het IWCN biedt een one-stop-shop dienstverlening aan internationale 

kenniswerkers, startups en internationale afstudeerders in Noord- Nederland. Dit jaar gaat IWCN als stichting 

verder samen met Connect International en City Central en zal haar diensten verder professionaliseren in 

samenwerking met diverse stakeholders. De NOM gaat een nauwere samenwerking aan met IWCN om het 

ondernemersklimaat en de “softlanding” voor internationals en Internationale bedrijven in Noord Nederland te 

verbeteren. Soraya Ludema is namens de NOM om die reden toegetreden als voorzitter van het bestuur van IWCN 

met directie vertegenwoordiging vanuit de triple helix. 

Top ontwikkeling 

De verdere toename van internationaal talent in de Noordelijke regio gaat bijdrage aan de oplossing voor het tekort 

op de arbeidsmarkt en het voorkomen van een stagnerende economische groei. Met een portefeuille van inmiddels 

360 bedrijven en een work ow van bijna 10.000 internationals per jaar (formalities en informatievoorziening) kan 
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IWCN in de combinatie met de NOM een belangrijke bijdrage gaan leveren voor de talent retention en talent 

attraction in Noord Nederland. 

Punt van aandacht 

Per 1 januari 2022 is er besloten tot structurele inbedding van IWCN bij Noordelijke gemeenten, kennisinstellingen 

en bedrijfsleven. Van de provincies wordt gevraagd ook z.s.m. dit jaar te besluiten over de nanciële bijdrage en 

structurele ondersteuning. 

KPI's Internationaliseren 

Ook bij Internationaliseren werd in de ROM-evaluatie stilgestaan bij de behoefte aan harmonisatie van de KPI’s, 

temeer omdat ROM’s, regio’s en de Netherlands Foreign Investment Agency soms nauw samenwerken bij de 

acquisitie van buitenlandse ondernemingen. De opdracht van het Ministerie van EZK aan het NFIA om meer focus 

aan te brengen op hoogwaardige sectorspeci eke innovatieve bedrijven ('volume-to-value) versterkt die 

harmonisatie alleen maar meer. Zo wordt er door de krapte op de arbeidsmarkt anders naar een kpi 

als werkgelegenheid gekeken. Het pleit is nog niet beslecht en ook hier blijft de NOM meer dan betrokken bij alle 

relevante (sector)werkgroepen en in het NAP (Nationale Acquisitie Platform). 

Onderstaande tabellen biedt u de mogelijkheid om een nadere verdiepingsslag te maken op onze KPI's. De tabellen 

bieden u de mogelijkheid om kwartalen met elkaar te vergelijken en, per KPI, de resultaten uit voorgaande jaren te 

evalueren. De resultaten zijn correct, maar de tabellen zijn nog in ontwikkeling en zullen later in een nieuw jasje 

worden gestoken. 

Terug naar Internationaliseren » 

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen door (buitenlandse) investeringen 

250 

360 

97 

62 45 

Doel 2022 

Realisatie 2022 

Realisatie 2021 

Realisatie 2020 

0 100 200 300 400 

(aantal) 

Totaal Q1-2022 Q2-2022 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/internationaliseren/kpis-internationaliseren?toc_resource=component%3E%3D%3C1896.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-1e-kwartaal-2022/internationaliseren/internationaliseren
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04 Investeren 

Bij de investeringsactiviteiten lijkt de realisatie op sommige plekken achter te lopen ten opzichte van de gestelde 

doelen. Dat geeft een wat vertekend beeld omdat we er hebben gekozen om waar mogelijk te investeren door de 

beschikbaar gestelde corona-herstel middelen die eind 2021 zijn toegekend. Het uitzettingsniveau is met € 2,2 

miljoen gestegen tot € 6,5 miljoen, waarmee er in de eerste helft van 2022 al meer is uitgezet dan heel 2021. 

Onze BMW is over de hele linie gestegen maar door een forse afwaardering bij 1 onderneming per saldo gedaald 

In totaal zijn er in de eerste twee kwartalen 10 voorstellen voorgelegd aan de Investeringscommissie die allen 

positief zijn geadviseerd. 

Van de Corona-herstellening (CHL) wordt vooralsnog minder gebruik gemaakt dan we vooraf hadden ingeschat. Er 

zijn in totaal 24 CHL-verzoeken behandeld, waarvan er tot nu toe 5 zijn uitgekeerd. 

De renteopbrengsten lopen achter ten opzichte van een (wellicht) te ambitieuze begroting. De prognose is 

aangepast (zie hoofdstuk Finance & Operations). Hiertegenover staan positieve ontwikkelingen rondom verwachte 

exits van bestaande participaties. Het is de verwachting dat het algehele resultaat hoger zal uitvallen dan begroot. 

T O T A A L O P E N S T A A N D E B E N A D E R D E 

U I T Z E T T I N G E N C O M M I T T E R I N G E N M A R K T W A A R D E 

T / M Q 2 

6,5 (€ 20,5 (€ 43,1 (€ 
mln) mln) mln) 

Q1: € 13,0 mln Q1: € 49,5 mln Q1: € 4,3 mln 

Met een totale investering van € 2,2 miljoen in het tweede kwartaal zitten we cumulatief op 6,5 miljoen, hetgeen net 

iets meer is dan de totale uitzettingen in 2021. 

Funnel Investeren ultimo 30 juni 2022 

Investeren heeft een goed gevulde pijplijn. In het eerste halfjaar zijn er reeds 10 nieuwe voorstellen van positief 

advies voorzien. Deze lijn verwachten we door te zetten in het derde kwartaal. 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren?toc_resource=component%3E%3D%3C1805.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/investeren?toc_resource=component%3E%3D%3C1936.1


22

 

 

 

 

 

 

                   

                 

                

 

 

  

   

  

   

     Funnel van Investeren t/m Q2 2022 

I N V E S T E R I N G E N I N V E S T E R I N G E N I N V E S T E R I N G E N 

I N D U U R Z A M E R I N S L I M M E R I N G E Z O N D E R 

5 5 0 

Totaal: 28 Totaal: 32 Totaal: 10 

In lijn met onze strategie streven we ernaar om middels onze investeringen bij te dragen aan de transitie naar een 

duurzamere, slimmere en gezondere economie in onze regio. In life sciences ('gezondere regio') heeft dat nog niet 

tot nieuwe deals geleid. In het kader van de beide andere transities zijn wel gerichte investeringen gedaan. 

W E R K G E L E G E N H E I D O P B R E N G S T O N T V A N G E N 

I N V E R K O P E N D I V I D E N D E N 

P O R T E F E U I L L E 

2.193 FTE € 0,4 mln € 1,4 mln 

Q1: € 0,4 mln Q1: € 0,0 mln Q1: 2.052 
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In het eerste halfjaar is de werkgelegenheid binnen onze investeringsportefeuille toegenomen. Dit geldt tevens 

voor de ontvangen dividenden, die traditioneel gewijs in het 2e en 3e kwartaal tot uitbetaling komen. In het tweede 

kwartaal is er vanuit één participatie dividend ontvangen. 

De opbrengsten op verkopen zijn gelijk gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal. We zijn echter in de 

afronding van een exit (realisatie Q3) waardoor de prognose omhoog is bijgesteld (zie paragraaf Financiële 

Resultaten). 

Faillissementen 

In het tweede kwartaal hebben er geen faillissementen/liquidaties plaatsgevonden (Q1: 1). 

A�ossingen 

In het tweede kwartaal hebben twee ondernemingen hun lening volledig afgelost (Q1: 2). 

Verdeling naar sectoren 

De percentuele verdeling van de huidige investeringsportefeuille naar onze focussectoren is als volgt: 

In de update op ons meerjarenplan zullen we nader ingaan op de gewenste investeringsportefeuille passend bij 

onze strategie. 
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  Investeringen per Provincie 

1. 2. 
3. 
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1. Friesland 

Aantal investeringen 2022: 7 

Waarde (€) investeringen 2022: € 1,3 miljoen 

Aantal Friese ondernemingen in portefeuille: 22 

Totaal waarde (€) investeringen in portfolio: € 6,4 

miljoen 

Volledige NOM Portfolio › 

2. Groningen 

Aantal investeringen 2022: 11 

Waarde (€) investeringen 2022: € 4,4 miljoen 

Aantal Groningse ondernemingen in portefeuille: 42 

Totaal waarde (€) investeringen in portefeuille: € 34,8 

miljoen 

Volledige NOM Portfolio › 

3. Drenthe 

Aantal investeringen 2022: 1 

Waarde (€) investeringen 2022: € 0,3 miljoen 

Aantal Drentse ondernemingen in portefeuille: 12 

Totaal waarde (€) investeringen in portefeuille: € 8,7 

miljoen 

Volledige NOM Portfolio › 

https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/portfolio/lijst/
https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/portfolio/lijst/
https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/portfolio/lijst/
https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/portfolio/lijst/
https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/portfolio/lijst/
https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/portfolio/lijst/
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KPI's Investeren 

Onderstaande tabellen biedt u de mogelijkheid om een nadere verdiepingsslag te maken op onze KPI's. De tabellen 

bieden u de mogelijkheid om kwartalen met elkaar te vergelijken en, per KPI, de resultaten uit voorgaande jaren te 

evalueren. De resultaten zijn correct, maar de tabellen zijn nog in ontwikkeling en zullen later in een nieuw jasje 

worden gestoken. 

 Lees meer informatie op de pagina: "Investeren" (onder het hoofdstuk: "Investeren"). 

Investeringen nieuw commitment (aantal) 

10 

8 

9 

2 3 

Doel 2022 

Realisatie 2022 

Realisatie 2021 

Realisatie 2020 

0 5 10 15 

(aantal) 

Totaal Q1-2022 

Q2-2022 

Investeringen nieuw commitment (in €) 

Bedragen in € mln 

6 

3,6 

2,5 

0,4 0,4 

Doel 2022 

Realisatie 2022 

Realisatie 2021 

Realisatie 2020 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/investeren/kpis-investeren?toc_resource=component%3E%3D%3C1898.1


27

  

          

   

   

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

(€M) 

Totaal Q1-2022 Q2-2022 

Nieuwe fondsinvesteringen (aantal) 

Doel 2022 
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Voor nieuwe fondsinvesteringen is er in voorgaande jaren geen KPI afgesproken. 
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Voor nieuwe fondsinvesteringen is er in voorgaande jaren geen KPI afgesproken. 

Vervolginvesteringen (aantal) 
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Realisatie 2022 2 4 
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Corona Herstelmiddelen pas sinds 2022 beschikbaar 

Investeringen Fondsversterking (in €) 

Bedragen in € mln 
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2,7 1,1 

Doel 2022 
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Corona Herstelmiddelen pas sinds 2022 beschikbaar 

 Terug naar KPI dashboard 

6 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-1e-kwartaal-2022/kpi-dashboard/kpi-dashboard
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05 Regionale Fondsen 

Regionale fondsen 

Per 30 april is Geert Buiter bij NOM uit dienst getreden als Manager Regionale Fondsen bij NOM. De directe 

aansturing van de regionale fondsen ligt sinds 1 mei bij Rob Drees (Teamleider Regionale Fondsen). 

Bij diverse IC's lopen op grond van getrapte roosters van aftreden, de komende 2 jaren de termijnen van veel IC 

leden af. Er zal op Linked-in een algemene oproep worden geplaatst om potentiële IC-leden te werven. 

In het tweede kwartaal zijn er 3 nieuwe commitments aangegaan (en deels gestort) ad € 1.365k, inclusief de 

eerste exportfaciliteit via Liberty Mutual. Daarbovenop is 1 aanvraag ad € 700k begin juli nog ter goedkeuring aan 

de RvC voorgelegd. Lead�ow blijft op peil, waardoor het behalen doelstellingen 2022 op koers ligt. 

Volledige team FOM heeft kennisgemaakt met gedeputeerde Douwstra, en presentatie over FOM gegeven. 

Gedeputeerde was positief onder de indruk. Jaarverslag 2021 door de AvA vastgesteld. 

In Q2 is KplusV de evaluatie van de FOM (conform M&B ovk, per 4 jaar) gestart. Conceptrapport wordt in Q3 

verwacht. 

Diederik Jongema is in juni uit dienst getreden. Zijn positie wordt per 1 juli overgenomen door Klaas Kooistra. 

In het tweede kwartaal is 1 nieuw commitment aangegaan ad € 300k. Lead�ow was in de eerste 5 maanden 

(kwalitatief) laag. Richting einde tweede kwartaal lijkt er weer positieve beweging te komen. In juli worden drie 

voorstellen in het IC verwacht. 

Jaarverslag 2021 is door de AvA vastgesteld. De perspectie�ening is door de aandeelhouder goedgekeurd. 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/regionale-fondsen?toc_resource=component%3E%3D%3C1752.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/regionale-fondsen/regionale-fondsen?toc_resource=component%3E%3D%3C1901.1
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Er zijn 2 nieuwe commitments, totaal € 1.500k aangegaan. 

Focus op aangeven aandeelhouder(s) verschoven van grote acquisitieprojecten naar regionaal MKB. Maximaal 

investeringsbedrag verlaagd naar € 1 miljoen. Aandeelhouders positief over toekomstvisie en uitbreiden gebied en 

extra funding; traject heeft wel juridische haken en ogen (dus tijdrovend). 

Bjorn Redmeijer heeft in april GROEIfonds verlaten. Per 1 juli zal Sytze Hellinga overstappen naar NOM fonds, en in 

juli zal Christian Bout uit dienst treden. Portefeuillebeheer wordt in eerste instantie verdeeld over de Specialist 

Leningen en Sytze Hellinga. Per 1 oktober zal Emma Schakel intern doorstromen naar investment manager bij 

GROEIfonds; de tweede vacature zal ook per 1 oktober ingevuld gaan worden (in afrondende fase). 

Astrid Hartwijk is benoemd tot lid van de RvC. Zij volgt daarmee Joep Pluymen op. 

Jaarverslag 2021 is door de AvA vastgesteld. 

Eerste exittraject in gang gezet. Verwachte closing in derde kwartaal. Eerste dividenden uit investeringsfondsen 

komen op gang. Verdere intensivering landing landelijke fondsen in werkgebied, incl versterkende koppeling aan 

andere regionale fondsen, in gang gezet. Samen met RvC wordt koers komende jaren uitgedacht. 

1 nieuw commitment ad € 325k. 

De AvA heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld. Rapportages richting RvO tijdig verstuurd. 
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KPI's Regionale Fondsen 

Onderstaande tabellen biedt u de mogelijkheid om een nadere verdiepingsslag te maken op onze KPI's. De tabellen 

bieden u de mogelijkheid om kwartalen met elkaar te vergelijken en, per KPI, de resultaten uit voorgaande jaren te 

evalueren. De resultaten zijn correct, maar de tabellen zijn nog in ontwikkeling en zullen later in een nieuw jasje 

worden gestoken. 

Terug naar Regionale fondsen » 

Aantal Investeringen Regionale Fondsen 

Aantal nieuwe investeringen 

45 

34 

8 1Realisatie 2022 

Realisatie 2021 

Realisatie 2020 

0 10 20 30 40 50 

(aantal) 

Totaal Q1-2022 Q2-2022 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/regionale-fondsen/kpis-regionale-fondsen?toc_resource=component%3E%3D%3C1899.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-1e-kwartaal-2022/regionale-fondsen-2/regionale-fondsen
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06 MarCom 

Thought leadership 

Top 5 meest gelezen media 

Kennisartikel - Groeien met je bedrijf: 10 uitdagingen waar je zeker mee te maken krijgt (559) 

Actueel - Fries-Gronings concept is wapen tegen stikstofprobleem (557) 

Kennisartikel - Zo zorg je voor een goede bedrijfscultuur (438) 

Verhaal - Ralph Koppers en Edwin de Boer, oprichters Indiveo ‘Ik hoor de resultaten dagelijks terug van 

patiënten’ (422) 

Actueel - NewAge® Europe B.V. naar Coevorden (389) 

Podcasts 

Podcasts: A evering 9 over de Voedseltransitie is in mei gepubliceerd. Binnenkort wordt A evering 10 opgenomen. 

Onderwerp: 'Krapte op de arbeidsmarkt'. 

Tevens zijn in Q2 éen ondernemersverhaal en twee kennisblogs gepubliceerd. 

Webinar 

Het afgelopen kwartaal hebben we twee webinars georganiseerd. Deze zijn onderdeel van de campagne gericht op 

het promoten van de brede propositie van de NOM. In het webinar Starten en groeien met een converteerbare lening 

heeft Ytsen van der Meer uitgelegd hoe een converteerbare lening een ondernemer kan helpen starten of groeien. 

In het webinar Internationalisering bij de NOM: hoe zit dat? hebben Wim A,B. en Gerard Lenstra elkaar bevraagd over 

wat Internationaliseren kan betekenen voor de regio Noord-Nederland. 

eNOMMER & NOMMER magazine 

Aantal eNOMMER (NOM nieuwsbrief) abonnees: 1638 

Abonnees NOMMER(magazine): 979 (digitaal) en 2715 (papier) 

Evenementen 

Food & Business event 

Het Food & Business Event stond helemaal in het teken van de voedseltransitie. En dan vooral: in het 

enthousiasmeren en stimuleren van noordelijke MKB-bedrijven om mee te helpen aan de overgang naar een 

gezonder en duurzamer voedselsysteem. De programma’s FoodPlus en Fascinating zaal aan de aanwezigen 

gepresenteerd, ook werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Fascinating en NOM ondertekend. 

Flinc Pitch Camp 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/marcom?toc_resource=component%3E%3D%3C1750.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/marcom/marcom?toc_resource=component%3E%3D%3C1919.1
https://www.nom.nl/media/podcasts/nom-talks-aflevering-9-de-voedseltransitie/
https://www.nom.nl/media/webinars/starten-en-groeien-met-een-converteerbare-lening/
https://www.nom.nl/media/webinars/internationalisering-bij-de-nom-hoe-zit-dat/
https://issuu.com/nvnom/docs/nommer_43_interactief_voor_issuu_rgb
https://www.nom.nl/media/kennisblogs/groeien-met-je-bedrijf-10-uitdagingen-waar-je-zeker-mee-te-maken-krijgt/
https://www.nom.nl/media/actueel/fries-gronings-concept-is-wapen-tegen-stikstofprobleem/%20%C2%A0
https://www.nom.nl/media/kennisblogs/zo-zorg-je-voor-een-goede-bedrijfscultuur/
https://www.nom.nl/media/verhalen/ralph-koppers-en-edwin-de-boer-oprichters-indiveo-ik-hoor-de-resultaten-dagelijks-terug-van-patienten/
https://www.nom.nl/media/actueel/newage-europe-b-v-naar-coevorden/
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Op donderdag 9 juni jl. stonden vier veelbelovende ondernemers op het podium van het Flinc Pitch Camp. Hier 

hebben zij een pitch gehouden voor een zaal vol geïnteresseerde investeerders. De winnaar van het Flinc Pitch 

Camp is Arc Enterprises. Zij ontvingen de prijs van € 15.000! Ook de overige deelnemers: Sloepmakerij B.V. – 

Duurzame Sloepen, Satys en Protyon hebben een prachtige pitch kunnen geven aan een zaal voor investeerders. 

Midzomerfeest 

Na drie jaar was het eindelijk weer mogelijk om een Midzomerfeest te organiseren. Op het Curringherveld in 

Kornhorn kwamen ruim 300 gasten bij elkaar om te netwerken en samen te genieten van de locatie, het mooie weer 

en lekker eten. 

Smart Industry Hub 

Afgelopen kwartaal heeft SIH Noord diverse live activiteiten georganiseerd. Met een geslaagd openingscongres 

van de Main Industry op 31 maart, randje Q1-Q2, is de periode van elkaar kunnen ontmoeten weer geopend. 

En verder: 

8 april - Masterclass Data Driven Operation Control 

21 april - Masterclass Proces Control en Digital Twin 

20 juni - voorafgaand aan het Midzomerfeest, netwerkbijeenkomst: Digitalisering in de praktijk, met Heinrich 

Wörtche, lector Hanze hogeschool, als spreker. 

Chemport Europe 
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Chemport jaardiner in de tropische kas van Wildparks Emmen – meer dan 100 deelnemers 

Nieuwe brochure: Transition Centre Circular Plastics 

Events: 

R&D Playground: netwerk event voor R&D in groene chemie 

Meet your future in energy – carrière event om studenten de kansen in de noordelijke regio te laten zien 

Nieuwsartikelen over 

Avantium – start bouw nieuwe fabriek 

DCP Ingredients – hergebruik eigen CO2 uitstoot in productieproces 

NorthGrid - samenwerking met Chemport ondergronds buizennetwerk 

Graphinco – beton versterking met grafeen 

Alteqo – oplosmiddelen uit biobased glycerol 

TopDutch 

Op vrijdag 1 juli ontvingen wij de formele bevestiging van de provincies voor de opdracht TopDutch campagnes te 

gaan voeren voor de periode 2022-2024. De vacatures voor een campagneleider en online marketeer staan 

ondertussen online. De provincies hebben onderzoeksburo Marklinq gevraagd een 0-meting bij intermediairs uit te 

voeren. Voor deze opdracht worden met name de marketinge ecten van de TopDutch campagne gemeten. De 

opdracht richt zich op het uitvoeren van een nulmeting naar het bereik en de merkbekendheid van TopDutch op dit 

moment. De meetmethode wordt zodanig ontworpen dat er over twee en vier jaar een identieke meting kan worden 

uitgevoerd om de ontwikkeling te kunnen beoordelen. 

50 jaar NOM 

Terugkijken met een blik op de toekomst. Dat vat mooi de activiteiten die wij ontwikkelen in het kader van 50-jaar 

NOM samen. Een aantal van de activiteiten zijn reeds gestart. Voor een volledig overzicht zie onderstaande 

afbeelding. 

https://www.chemport.eu/downloads/
https://www.chemport.eu/news/article/a-worlds-first-factory-for-bioplastics-under-construction-in-chemport-avantium-is-breaking-ground/
https://www.chemport.eu/news/article/dcp-ingredients-factory-to-reuse-its-own-co2-emissions/
https://www.chemport.eu/news/article/northgrid-and-chemport-europe-collaborate-on-underground-infrastructure/
https://www.chemport.eu/news/article/chemistry-in-concrete-a-paradigm-shift-for-concrete-thanks-to-2d-graphene/
https://www.chemport.eu/news/article/alteqo-produces-green-glycerol-derivatives-in-delfzijl/
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07 Finance & Operations 

Team F&O - een kwartaal verder 

Ook in het tweede kwartaal heeft het team F&O niet stilgezeten. Het hele team heeft persoonlijke doelstellingen 

gekregen en alle interne processen worden onder de loep genomen en waar nodig aangescherpt. Met HRM zijn een 

aantal intensieve sessies rondom strategische personeelsplanning uitgevoerd en door de toenemende 

werkzaamheden binnen het Secretariaat is ervoor gekozen om het team uit te breiden met 0,7 fte. Dit heeft de 

ruimte geboden voor één van de Secretaresses om deels door te groeien binnen de organisatie, richting de HRM 

afdeling. Daarnaast is het gelukt om een Assistent Controller te werven. De startdatum van deze nieuwe kracht is 

vastgesteld op 1 september. 

Data- en Cybersecurity 

Wat hoog op onze agenda blijft staan is Data- en Cybersecurity. In het tweede kwartaal hebben we de verplichte 

ISO beleidsstukken verder opgemaakt. Onderdeel hiervan is het incidenten- en datalekbeleid. Dit beleid is 

vastgesteld door MT en verspreid onder de werknemers. 

Kort na het verspreiden van dit beleid is er intern een phishingtest uitgevoerd. De uitkomsten geven ons voldoende 

aanleiding om verdere awareness trainingen onder het personeel uit te zetten. Inmiddels zijn alle werknemers 

uitgenodigd voor de eerste verplichte digitale training. 

HRM 

A A N T A L F T E Z I E K T E V E R Z U I M P E R C E M E L D I N G S F R E Q U E N T I 

55,2 FTE 2,76 % 1,03 

Q1: 57,4 Q1: 4,26% Q1: 1,03 

Het ziekteverzuimpercentage is 2,76%, waarvan 1,83% langdurig verzuim en 0,93% kort verzuim. Dit is een daling 

ten opzichte van Q1 2022 (4,26%). De meldingsfrequentie* is 1,03. De gemiddelde meldingsfrequentie in Nederland 

schommelt rond de 1. 

*Meldingsfrequentie: geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden. De meldingsfrequentie wordt 

het meest beïnvloed door kortdurend verzuim. Het aantal ziekmeldingen in een verslagperiode wordt gedeeld door 

het aantal werknemers in die periode. 

I N S T R O O M D O O R S T R O O M U I T S T R O O M 

P E R S O N E E L P E R S O N E E L P E R S O N E E L 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/finance-operations?toc_resource=component%3E%3D%3C1751.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/finance-operations/finance-operations?toc_resource=component%3E%3D%3C1794.1
https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/finance-operations/hrm?toc_resource=component%3E%3D%3C1913.1
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Er zijn vier nieuwe medewerkers gestart. Daarnaast is één medewerker in loondienst getreden na een 

uitzendovereenkomst. 

Projectmedewerker (0,8 FTE) - per 1 juni 2022 

Junior Projectmanagers Internationaliseren (3 FTE) – per 15 mei en per 15 juni 2022 

Werkstudent Investeren (0,4 FTE) - per 1 juni 2022 (naar aanleiding van open sollicitatie) 

Vijf medewerkers hebben afscheid genomen van de NOM: 

Investment Manager GROEIfonds (1 FTE) – uit dienst 30 april 2022 

Investment Manager FOM (1 FTE) - uit dienst 30 juni 2022 

Manager Regionale Fondsen (0,7 FTE) - uit dienst 30 april 2022 

Werkstudent Finance & Operations (0,6 FTE) – uit dienst 30 juni 2022 

Business Analist Internationaliseren (1 FTE) – uit dienst 30 april 2022 

De fondsenmanager FSN is per 1 mei 2022 doorgestroomd naar de functie van Teamleider Regionale Fondsen (1 

FTE). 

De adviesactiviteiten op het gebied van handels- en exportbevordering worden per 1 maart 2022 tijdelijk op 

opdrachtbasis uitgevoerd tot 1 augustus 2022. Dit is verlengd tot 1 december 2022. 

Vacatures 

De volgende vacatures zijn uitgezet: 

Manager Innoveren en Internationaliseren (0,8 tot 1 FTE). Boer&Croon is verantwoordelijk voor de werving en 

voorselectie. De vacature is tegelijkertijd in- en extern geplaatst. 

Business Developer Circulaire Kunststo en (0,6 tot 0,8 FTE) - ter uitbreiding 

Campagneleider TopDutch (0,9 tot 1 FTE) 

Junior online content marketeer TopDutch (0,6 FTE) 

Investment Manager GROEIfonds (2 maal 1 FTE) 

O ce assistent / projectsecretaresse SIH (0,6 FTE) 

Secretaresse (NOM) (0,7 FTE) 

Financial/projectcontroller (1 FTE) - wordt ingevuld als Assistent Controller met doorgroeimodel 

Een aantal vacatures wordt in Q3 ingevuld: Specialist Leningen, Secretaresse, Assistent Controller, Investment 

Analist, Investment Manager NOM en Investment Manager GROEIfonds (= interne doorgroei). 

Daarnaast gaat in Q3 een Investment Manager van de NOM de overstap maken naar de FOM. Een Investment 

Manager van het GROEIfonds bewandelt deze weg andersom en voegt zich in Q3 bij het NOM Investmentteam. 

Verder staan de volgende vacatures nog open: 

Business Developer HTSM/AI (Sinds eind 2021) 
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      Investment Manager (1 FTE) - ter uitbreiding 

Strategische Personeelsplanning 

Met het gehele management en HR hebben twee van de drie Strategische Personeelsplanning (SPP) sessies 

plaatsgevonden. De samenvattingen van beide sessies zijn via intranet gedeeld met alle medewerkers. De derde en 

laatste sessie vindt plaats op 11 juli. 

Tijdens de eerste sessie hebben we de externe en interne ontwikkelingen in kaart gebracht voor de komende drie 

jaar en hebben we onszelf de vraag gesteld: wat betekenen deze ontwikkelingen concreet voor onze 

personeelsbehoefte de komende drie jaren? 

Ons ambitieniveau gaat omhoog en hierdoor is integreren, focusseren en professionaliseren de norm van de NOM 

in de komende jaren. Het is onze verwachting dat we de komende drie jaren nog verder groeien in ons 

personeelsbestand. Strategisch samenwerken en netwerken worden steeds belangrijker om in ons werk het 

verschil te kunnen maken. 

Om toekomstbestendig te zijn, is het belangrijk dat we een balans krijgen tussen medewerkers die aan het begin 

van hun carrière staan en (zeer) ervaren medewerkers. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kennisoverdracht 

tussen beiden. Door dit daadwerkelijk te doen, zorgen we er met elkaar voor dat we minder kwetsbaar zijn, nu en in 

de toekomst. 

Om het verschil te (blijven) maken voor onze ondernemers, is diepgaande sectorkennis een must. Hier moeten we 

continu aandacht voor hebben zowel bij huidige medewerkers als toekomstige medewerkers. De huidige situatie op 

de arbeidsmarkt vraagt meer creativiteit van ons. 

We zijn al begonnen met integraal samenwerken: samenwerking tussen onze kernactiviteiten (de drie i’s). Wat is 

ervoor nodig om deze samenwerking te borgen en alles eruit te halen wat erin zit? 

Impact maken: wat vraagt dit van ons allen? Ook deze vraag moeten we met elkaar beantwoorden. Zo kunnen we 

ook bepalen of er aanpassingen nodig zijn in onze werk- en denkwijze. 

Tijdens de derde SPP sessie staan we stil bij wat er voor nodig is om deze speerpunten te bereiken en maken we 

een eerste plan van aanpak. Hiervoor vragen we ook input van medewerkers. 

Landelijk Jong Talentenprogramma Investment Management 

ROM-breed ontwikkelen we een Jong Talentenprogramma gericht op Investment Management. Het Jong 

Talentenprogramma richt zich op net afgestudeerden en starters op de arbeidsmarkt met maximaal 2 jaar 

werkervaring met een afgeronde HBO of WO studie én een sterke a niteit met maatschappelijke transities, 

technische innovatie, nance of investment. 

Na goedkeuring van de ROM-directeuren, starten we naar verwachting in maart 2023 hiermee en zal er vanuit de 

NOM één plaats beschikbaar worden gesteld. 

Nadat we zijn gestart voor Investment Management, kunnen we ook vaststellen of en hoe we invulling hieraan gaan 

geven voor de andere kernactiviteiten binnen de NOM. 

CAO Rijk 
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De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 22 juni 2022 een 

onderhandelingsresultaat bereikt. De volgende stap is het voorleggen van het resultaat aan de achterban. Op 

donderdag 7 juli worden de uitkomsten hiervan besproken. 

De NOM volgt de salarisontwikkelingen op vanuit het CAO Rijk. 

Werving- en selectiebeleid 

Het concept werving- en selectie beleid is voorgelegd aan de OR. Van tevoren is in gezamenlijkheid besproken 

welke onderwerpen terug moeten komen in dit beleid. Naar verwachting wordt het beleid Q3 2022 vastgesteld. 

OR 

De OR heeft ingestemd met: 

Hybride werken beleid 

Wijziging ouderschapsverlof Over het gedeelte van het ouderschapsverlof dat betaald ouderschapsverlof 

wordt vanaf 2 augustus 2022 bouwt een medewerker wel (100%) vakantiedagen op (over het onbetaalde deel 

niet). Dat geldt in elk geval voor de wettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen zouden 

andere afspraken gemaakt kunnen worden of kunnen zijn in de toepasselijke cao. De NOM heeft met 

instemming van de OR ervoor gekozen om de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen door te laten gaan 

voor de periode van betaald ouderschapsverlof. Er vindt geen ADV opbouw plaats voor deze periode. 

Financiële resultaten 

De NOM cijfers over het eerste halfjaar 2022 

De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn opgemaakt. In algemene zin kunnen we concluderen dat we 

grotendeels binnen de begroting werken of daar verwachten op uit te komen. Hieronder vindt u de geconsolideerde 

balans, geconsolideerde winst- en verliesrekening en de waterfallchart inclusief een nadere toelichting op de 

huidige realisatie en de verwachtingen voor het tweede halfjaar. 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/finance-operations/financiele-resultaten?toc_resource=component%3E%3D%3C1903.1
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Geconsolideerde balans 

Toelichting balans 

Het eerste halfjaar van 2022 is afgesloten. De volgende onderdelen verdienen een nadere verduidelijking: 

T.o.v. het eerste kwartaal stijgen de participaties, maar dalen de leningen. Ondanks dat het verschil tussen 

beide posten nagenoeg gelijk is, heeft dit geen directe raakvlakken. Enerzijds zijn er nieuwe participaties 

aangegaan in het tweede kwartaal en anderzijds hebben een aantal ondernemers de openstaande lening 

volledig afgelost. Hiernaast is er een klein deel van de leningen verschoven naar de Corona Herstel Middelen. 

Samen met de Provincie Groningen en het Ministerie van VWS nanciert de NOM de komst van een 

onderneming naar Veendam. Deze onderneming heeft in het tweede kwartaal de tweede tranche van de lening 

opgevraagd, waarna de NOM het deel van het Ministerie van VWS in eerste instantie voor haar rekening heeft 

genomen. Hierdoor zijn de vorderingen met € 5 miljoen gestegen. 

De langlopende schuld van de NOM is gestegen door een stijging van de COL schuld aan het Ministerie van EZK. 

In het derde kwartaal gaat de NOM een deel van deze schuld, bestaande uit ontvangen rente en 

a ossing, a ossen. 

30 juni 2022 

Activa 30-06-2022 31-03-2022 

€ € € € 

Financiele vaste activa 

Deelnemingen 

Participaties 

Leningen aan participaties 

Overige leningen 

Leningen Corona Herstel Gelden 

Aanjaagfonds 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

-

24.841.746 

5.861.018 

250.000 

1.281.965 

2.586.826 

11.886.187 

101.805.133 

34.821.554 

113.691.319 

-

24.272.252 

6.464.130 

250.000 

2.581.532 

6.302.339 

108.121.666 

33.567.914 

114.424.005 

Totaal activa 148.512.874 147.991.919 



43

   

 

        

        

       

        

        

         

         

       

       

         

         

        

        

         

        

        

         

         

        

Passiva 30-06-2022 31-03-2022 

Eigen vermogen 

Gestort aandelenkapitaal 

Bestemmingsreserves 

Overige reserves 

Onverwerkt resultaat 

€ 

93.110.318 

-

47.358.379 

-1.043.752 

€ 

139.424.945 

€ 

93.110.318 

-

47.358.379 

-654.648 

€ 

139.814.050 

Voorzieningen 

Personeelsvoorziening 88.390 

88.390 

88.390 

88.390 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden 

5.710.254 

3.289.285 

5.710.254 

3.289.285 

5.143.191 

2.946.288 

5.143.191 

2.946.288 

Totaal passiva 148.512.874 147.991.919 
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Geconsolideerde W&V 

Toelichting W&V 

Over het algemeen lopen de resultaten conform begroting. Op 3 posten wijken we af: 

Rente- en provisiebaten: zoals reeds valt af te lezen in het hoofdstuk Investeren zijn er in het eerste halfjaar 10 

nieuwe investeringen van positief advies voorzien en zitten er weer nieuwe voorstellen in de pijplijn. De weg van 

positief advies door IC naar de daadwerkelijke uitboeking gaat niet altijd zo snel als gehoopt. Hierdoor vallen de 

renteopbrengsten lager uit. We hebben de prognose voor 2022 met € 1 miljoen naar beneden bijgesteld 

(begroot € 2,9 miljoen). 

Opbrengst verkopen: een aantal kleine exits en uitbetaalde escrows uit oude exits, hebben reeds geleid tot 

een realisatie van ruim € 400k. In het derde kwartaal verwachten we echter één van onze oudere participaties 

te verkopen. Deze verkoop was reeds begroot, maar de verkoopprijs valt hoger uit dan verwacht. Om deze 

reden hebben we de prognose voor 2022 omhoog bijgesteld naar € 4 miljoen (begroot € 2,5 miljoen). 

Personeelskosten: de personeelskosten vallen binnen alle geledingen hoger uit dan begroot. Dit komt 

enerzijds door een verplichte reservering van de openstaande verlofdagen, die naar verwachting grotendeels 

komt vrij te vallen in het verloop van het jaar, en anderzijds door niet begrote contractuele afspraken met een 

uitdienst getreden werknemer. Op dit moment is er nog niet voor gekozen om de prognose aan te passen. We 

zullen dit opnieuw inschatten aan het einde van het derde kwartaal. 

In de huidige prognose van 2022 verwachten we een positief resultaat van € 1,5 miljoen te realiseren t.o.v. een 

begroot positief resultaat van € 3k. Hieronder vindt u de geconsolideerd winst- en verliesrekening, waarbij de cijfers 

t/m Q2 2021 ter vergelijking zijn weergegeven. 

(bedragen in EUR) 

2022 2022 Realisatie 2022 Prognose 2021 

Realisatie Begroot t.o.v. begroot Prognose t.o.v. realisatie Realisatie 

t/m Q2 t/m Q2 

Investeren 

Opbrengsten 

Rente- en provisiebaten �nancieringen 

Rentebaten depositos 

Ontvangen dividenden 

Opbrengst commissariaten 

Resultaat verkopen participaties 

Beheer Fondsen 

726.337 

1.429.990 

416.600 

882.615 

2.885.000 

1.900.000 

1.500.000 

1.950.000 

25,2% 

75,3% 

27,8% 

45,3% 

1.885.000 

1.900.000 

4.000.000 

1.950.000 

38,5% 

75,3% 

10,4% 

45,3% 

763.048 

722.221 

3.846 

43.049.120 

608.278 

Voorziening voor �nanciele vaste activa 1.111.494- 2.900.000- 38,3% 2.900.000- 38,3% 734.735 

Subtotaal Investeren 2.344.048 5.335.000 43,9% 6.835.000 34,3% 45.881.248 

Kosten 
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2022 2022 Realisatie 2022 Prognose 2021 

Realisatie Begroot t.o.v. begroot Prognose t.o.v. realisatie Realisatie 

Personeelskosten 2.433.825 4.006.697 60,7% 4.006.697 60,7% 1.914.710 

Overige kosten 641.206 1.325.290 48,4% 1.325.290 48,4% 522.010 

Subtotaal kosten Investeren 3.075.031 5.331.987 57,7% 5.331.987 57,7% 2.436.720 

Resultaat Investeren 730.983- 3.013 1.503.013 43.444.529 

2022 2022 Realisatie 2022 Prognose 2021 

Realisatie Begroot t.o.v. begroot Prognose t.o.v. realisatie Realisatie 

Ontwikkelen t/m Q2 t/m Q2 

Opbrengsten / vergoedingen 

Staat der Nederlanden 561.000 1.100.000 51,0% 1.122.000 50,0% 500.000 

Bijdrage Provincies 1.072.500 1.950.000 55,0% 1.950.000 55,0% 975.000 

Bijdrage acquisitie Gemeenten 50.000 0,0% 50.000 0,0% 25.000 

Opbrengst Detachering 112.469 215.000 52,3% 215.000 52,3% 117.377 

Subtotaal opbrengsten Ontwikkelen 1.745.969 3.315.000 52,7% 3.337.000 52,3% 1.617.377 

Kosten 

Personeelskosten 1.578.542 2.384.003 66,2% 2.384.003 66,2% 1.437.956 

Overige kosten 480.196 930.997 51,6% 930.997 51,6% 315.559 

Subtotaal kosten Ontwikkelen 2.058.739 3.315.000 62,1% 3.315.000 62,1% 1.753.515 

Resultaat Ontwikkelen 312.769- 0- 22.000 136.139-

Resultaat voor belastingen 1.043.752- 3.013 1.525.013 43.308.390 

Belastingen 

Resultaat na belastingen 1.043.752- 3.013 1.525.013 43.308.390 
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NOM Winst- en Verlieschart 2022 

3.013 

-1.000.000 

2.500.000 

22.000 

1.525.013 

-2.000.000 

-1.000.000 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 
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08 Vooruitblik 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/vooruitblik?toc_resource=component%3E%3D%3C1764.1
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Vooruitblik 

In het derde kwartaal vinden traditioneel de zomervakanties plaats. De NOM zit echter niet stil. De volgende acties 

worden in gang gezet: 

De nitieve keuze voor nieuwe Manager Innoveren en Internationaliseren wordt gemaakt; 

De concept update meerjarenplan 2023-2026 wordt opgemaakt; 

Diverse nieuwe werknemers starten binnen de NOM en diverse openstaande vacatures worden (hopelijk) 

ingevuld; 

NOM zal mogelijk gevraagd worden een bijdrage te leveren aan het opwerken van Nationale Groeifonds 

voorstellen. Hiervoor stelt EZK een budget beschikbaar; 

Start met de begroting 2023, waarbij het de vraag is of er additionele subsidiemiddelen beschikbaar komen 

zoals aangegeven in de ROM-evaluatie; 

O ciële start van de EDIH; 

Start met NL Trade activiteiten in Fryslân en Groningen 

Start Just Transition Fund, waarbij de NOM een bijdrage levert aan de klankbordgroep om hiermee de regeling 

zo geschikt mogelijk te maken voor (ook) het kleinere MKB; 

Vervolg Ronde Tafel sessie met als onderwerp Voedselproductie 2.0; 

Uitrollen eerste activiteiten onder het 'merk' Top Dutch; 

Start zoektocht en voordracht AvA 5e IC lid; 

OR start met zoektocht naar opvolging vertrokken leden, inclusief ambtelijk Secretaris; 

3e personeelsbijeenkomst met als speciaal onderwerp: Mobiliteit 

https://nomrapportages.sites.kirra.nl/rapporten/nv-nom-rapportage-2e-kwartaal-2022/vooruitblik/vooruitblik?toc_resource=component%3E%3D%3C1915.1
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Leeswijzer 

In het eerste kwartaal is als separaat document een “Leeswijzer” toegevoegd waarin 

definities en formules zijn opgenomen. 

Periode Q2-2022 Auteur: RD/TvD pagina 3 van 14 



  

     

  

 

         

   

 

 
 

 

 

         

        

       

         

         

         

          

  

 

           

       

        

        

       

          

              

             

         

    

 

         

           

       

     

          

       

      

Rapportage MKB Fonds Drenthe 

1. Verslag 

In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de portefeuille en resultaten van MKB 

Fonds Drenthe van 2022. 

Overzicht belangrijkste kerngetallen per 30 juni 2022

D.I.F. D.O.F. Totaal

Aantal uitzettingen -                              5                             5                             

Bedrag uitzettingen (x € 1.000,-) -                              917                         917                         

Aantal commitments -                              1                             1                             

Bedrag gecommitteerd (x € 1.000,-) -                              300                         300                         

Aantal bedrijven in portefeuille 6 21 27                           

Boekwaarde portefeuille (x € 1.000,-) 189                         4.003                      4.192                      

Actuele waarde portefeuille (x € 1.000,-) 189                         4.333                      4.522                      

In bedrijf (x € 1.000,-) 189                         4.513                      4.702                      

Resultaat (x € 1.000,-) -166                        

Algemeen 

Ondernemingen bleven in het tweede kwartaal last houden van hogere/oplopende (energie-) 

prijzen en leveringsproblematieken. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de voortdurende 

oorlog in Oekraïne, de Covid-lockdown in China (met name havens zoals Shanghai) en de 

beschikbaarheid van containers. Daarnaast begint de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar te 

worden en werd het corona-steunpakket voor banen stopgezet. Krediet wordt duurder door de 

oplopende rente, waardoor het kostbaarder voor bedrijven wordt om te investeren. Veel 

(startende) ondernemers worstelen met de afweging tussen voorzichtigheid betrachten of het 

groeipad kiezen. 

De leadflow was er wel, maar net als in het eerste kwartaal was de kwaliteit laag. Daar waar 

mogelijk verwijzen we door naar eerstelijnsorganisaties zoals IBDO of naar accountants en 

adviseurs. De lage leadflow is hoofdzakelijk te wijten aan marktomstandigheden (veel 

onzekerheden voor ondernemers en tegelijkertijd nog lopende coronasteun), maar de 

financieringsvraag lag in Drenthe lager dan in andere provincies om ons heen. Daar zagen we 

met name dat innovatieve projecten eerder (weer) werden opgestart. Gelukkig lijkt er richting 

het einde van het tweede kwartaal beweging in de markt te komen waardoor leadflow lijkt 

aantrekken. Dat geeft positieve energie. In het tweede kwartaal is één voorstel ad € 300k aan 
het IC voorgelegd maar we verwachten in juli drie voorstellen ter advisering voor te kunnen 

leggen (totaal € 1.050k). 

MKB Fonds Drenthe is wel zichtbaar voor ondernemers. Toch zullen we in aanloop naar het 

in Q3/Q4 op te stellen jaarplan 2023 verder onderzoeken hoe we de bekendheid van MKB 

Fonds Drenthe kunnen vergroten maar ook hoe we de Drentse economie verder kunnen 

aanwakkeren. Maatschappelijk rendement is daarbij blijvend een belangrijk uitgangspunt. 

In de AvA van april is het jaarverslag 2021 vastgesteld. Daarnaast heeft de aandeelhouder 

ingestemd met de perspectieflening. De noodzakelijke aanpassingen aan de 

investeringsreglementen e.d. worden tezamen met verduidelijkingen in rol IC, verwerkt. 
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Vanwege de aflopende tweede benoemingstermijn van de heer Jan Brink in Q4, zal voor de 

zomer gestart worden met de wervingsprocedure voor een lid RvC. 
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

2. Financiële informatie 

Financiële samenvatting 

BALANS WINST- EN VERLIESREKENING KASSTROOMOVERZICHT
MKB F. Dr. MKB F. Dr. MKB F. Dr.

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

ACTIVA -R -R Q2 -R -R Q2 -R -R Q2

Omzet

Stand 1 januari 4.643.986 3.518.405 3.789.901 Renteopbrengsten leningen u/g 352.971 338.294 172.645 Bedrijfsresultaat -1.147.815 -534.496 -166.479

Investering 300.000 1.360.000 625.000 Dividendopbrengsten Aanpassingen voor:

Aflossing/desinvestering -564.445 -854.475 -483.799 Verkoopresultaat 1.724    Voorziening fin. vaste activa 904.183 280.967 62.993

Rentebijschrijving 352.972 338.294 172.645 Provisie Mutatie voorzieningen 0 0 0

Renteontvangsten -309.925 -291.356 -140.917 Overige omzet 13.750 Mutaties netto werkkapitaal:

Voorziening/afboeking -904.183 -280.967 -62.993 Totaal Omzet 354.695 338.294 186.395    Debiteuren 0 -22.264 27.938

Tot. Financiële vaste activa 3.518.405 3.789.901 3.899.838    Overige vorderingen / overl. activa 0 0 0

Operationele kosten    Crediteuren 19.606 -12.408 -138.157

Debiteuren 22.264 -5.674 Beheervergoeding NOM 517.827 477.049 243.573    Overige schulden / overl. passiva -8.001 2.434 113.290

Overige vorderingen Accountantskosten 14.550 22.165 0 Kasstroom uit bedrijfsoperaties -232.027 -285.767 -100.416

Overlopende activa Kosten RvC / IC 47.187 37.682 15.500 Vennootschapsbelasting 0 0 0

Tot. vlottende activa 0 22.264 -5.674 Overige beheerkosten 18.763 54.927 30.808 Buitengewone baten (+) en lasten (-) 0 0 0

Totaal Operationele kosten 598.327 591.823 289.881 Kasstroom uit operationele activ. -232.027 -285.767 -100.416

Liquide middelen 5.001.423 4.163.193 3.889.848

Voorziening fin. vaste activa 904.183 280.967 62.993 Investering -300.000 -1.360.000 -625.000

TOTAAL ACTIVA 8.519.828 7.975.358 7.784.012 Aflossing/desinvestering 564.445 854.475 483.799

Bedrijfsresultaat -1.147.815 -534.496 -166.479 Saldo rentebijschrijving -43.047 -46.938 -31.728

2020 2021 2022 Kasstroom uit investeringsactiv. 221.398 -552.463 -172.929

PASSIVA -R -R Q2 Buitengewone baten (+) en lasten (-)

Mutaties langlopende schulden 0 0 0

Geplaatst kapitaal 100.000 100.000 100.000 Financiële lasten (baten = -/-) Saldo ontvangen/betaalde rente r/c 0 0 0

Agioreserve 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Rente rekening courant Storting/uitkering nominaal en/of agio 0 0 0

Overige reserves -4.753.127 -5.287.623 -5.454.101 Totaal financiële lasten 0 0 0 Uitkering dividend 0 0 0

Tot. Eigen vermogen 8.346.873 7.812.377 7.645.899 Kasstroom uit financieringsactiv. 0 0 0

Resultaat voor belastingen -1.147.815 -534.496 -166.479 

Overige langlopende schulden Toe-/afname geldmiddelen -10.629 -838.230 -273.345

Voorzieningen Vennootschapsbelasting

Tot. Langlopende schulden 0 0 0 Rekening courant bank 0 0 0

Netto winst -1.147.815 -534.496 -166.479 Liquide middelen 5.001.423 4.163.193 3.889.848

Rekening courant bank Totaal geldmiddelen 5.001.423 4.163.193 3.889.848

Crediteuren 155.908 143.500 5.343 Toe-/afname geldmiddelen -10.629 -838.230 -273.345 

Overige schulden 17.047 19.481 132.771

Overlopende passiva -1 

Tot. Kortlopende schulden 172.955 162.981 138.114

TOTAAL PASSIVA 8.519.828 7.975.358 7.784.012

Note: De investeringen via conversie (ad € 292k) zijn niet opgenomen in bovenstaande grafiek. De lening moet immers nog worden geformaliseerd. Hierdoor valt de boekwaarde ad € 292k lager uit. De 

rente over deze lening wordt wel ontvangen en is ook meegenomen in bovenstaande grafiek. 
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Boekwaarde en benaderde marktwaarde 

Verloop waarde t/m 30 juni 2022 (x € 1.000,-)

D.I.F. D.O.F. Totaal

Boekwaarde 1 januari 2022 223                         3.567                      3.790                      

Bij:

Investeringen -                              625                         625                         

Investeringen door conversie -                              292                         292                         

Dividendbijschrijvingen -                              -                              -                              

Rentebijschrijvingen 23                           150                         173                         

23                           1.067                      1.090                      

Af:

Desinvesteringen -                              -                              -                              

Aflossingen 110                         374                         484                         

Aflossingen/desinvestering door conversie -                              -                              -                              

Ontvangen bijgeschreven dividenden -                              -                              -                              

Ontvangen rentetermijnen 10                           131                         141                         

Voorzieningen -64                          127                         63                           

57                           631                         688                         

Boekwaarde 30 juni 2022 189                         4.003                      4.192                      

-                               

Aandelenkapitaal -                              452                         452                         

Cumulatief preferente aandelen -                              -                              -                              

Leningen 189                         3.551                      3.740                      

Boekwaarde 30 juni 2022 189                         4.003                      4.192                      

Totaal

Actuele waarde 1 januari 2022 223                         3.567                      3.790                      

Actuele waarde 30 juni 2022 189                         4.333                      4.522                      

Mutatie -34                          766                         732                         

Note: De investeringen via conversie (ad € 292k) worden meegenomen in de boekwaarde van 30 juni 2022. 

Resultaat 

Resultaat (x € 1.000,-)

Realisatie Begroting Begroting Prognose

Rente leningen u/g 173                         162                         324                         324                         

Dividend -                              -                              -                              -                              

Resultaat verkoop participaties -                              -                              -                              -                              

Provisies -                              -                              -                              -                              

Overige omzet 14                           -                              -                              -                              

Portefeuilleresultaat vóór kosten 186                         162                         324                         324                         

Kosten 290                         307                         614                         570                         

Portefeuilleresultaat na kosten -103                        -145                        -290                        -246                        

Mutatie voorziening -63                          -186                        -372                        -372                        

Resultaat na voorziening -166                        -331                        -662                        -618                        

30 juni 2022 31 december 2022
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Liquiditeit 

Totaal

Gestort door Provincie Drenthe 13.100

Resterend committment Provincie Drenthe 10.000

AF:

Geïnvesteerd 11.535

Openstaand commitment 300

Kosten 3.969

15.804

7.296

BIJ

Provisie 25

Ontvangen rente 1.648

Aflossing en desinvestering 4.464

6.137

Totaal beschikbaar 13.433

Verloop beschikbaar gestelde gelden per 30 juni 2022 (x 1.000)

Investeringen 

Aantal verstrekte financieringen t/m 30 juni 2022

D.I.F. D.O.F. Totaal
Totaal bedrag           

(x € 1.000,-)

Nieuw -                              -                              -                              -                              

Conversie -                              1                             1                             292                         

Uit commitment -                              3                             3                             400                         

Uitbreiding -                              1                             1                             225                         

Herstructurering -                              -                              -                              -                              

-                              5                             5                             917                         

Aflossingen 

In de eerste twee kwartalen van 2022 is € 484k aan aflossingen ontvangen van 21 bedrijven. 

Exits 

Aantal financieringen uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2022

D.I.F. D.O.F. Totaal

Aflossingen 1                             2                             3                             

Desinvesteringen -                              -                              -                              

Faillissement -                              -                              -                              

Kwijtscheldingen 1                             -                              1                             

Liquidaties -                              -                              -                              

Conversie -                              -                              -                              

Herstructurering -                              -                              -                              

2                             2                             4                             
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Voorzieningen 

Verdeling bruto subtotaal in bedrijf 

89,2% 

10,8% 

Subtotaal in bedrijf Voorzieningen + afboeking 

Voorziening op de boekwaarde 
€ 5.000 € 4.702 

Boekwaarde Subtotaal in bedrijf Voorzieningen + 
afboeking 

€ 4.192 

€ 510 

€ 0 

€ 500 

€ 1.000 

€ 1.500 

€ 2.000 

€ 2.500 

€ 3.000 

€ 3.500 

€ 4.000 

€ 4.500 

b
ed

ra
g 

in
 e

u
ro

's
 (x

 €
 1

.0
0

0
) 

Periode Q2-2022 Auteur: RD/TvD pagina 9 van 14 



  

     

 
 

 

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Risicoprofielen 

Verloop risicoclassificatie-indeling in aantallen

2021 2022-06

A 2                             1                             

A- 6                             6                             

B 7                             6                             

B- 1                             4                             

C 5                             3                             

C- 5                             4                             

D 3                             3                             

29 27

Verloop risicoclassificatie-indeling (x € 1.000,-)

2021 2022-06

A 105                         60                           

A- 919                         818                         

B 1.061                      743                         

B- 32                           680                         

C 753                         522                         

C- 1.256                      1.162                      

D 379                         717                         

4.505                      4.702                      

Note: Bovenstaande risicotabel geeft het risicoprofiel per onderneming aan, echter aan één onderneming kunnen meerdere 

financieringen zijn verstrekt. 

Boekwaarde en resultaat per subcategorie 

Topsectoren 

Investeringen per sector t/m 30 juni 2022

D.I.F. D.O.F. Totaal
Totaal bedrag                       

(x € 1.000,-)

Agrofood -                              1                             1                             200                         

Chemie -                              -                              -                              -                              

Creatieve indust -                              -                              -                              -                              

Energie -                              1                             1                             50                           

High Tech -                              1                             1                             225                         

ICT -                              -                              -                              -                              

Life Sci.&Health -                              -                              -                              -                              

Logistiek -                              -                              -                              -                              

Toerisme+Cultuur -                              -                              -                              -                              

Tuinb + uitg.mat -                              -                              -                              -                              

Water -                              1                             1                             150                         

Overig -                              1                             1                             292                         

-                              5                             5                             917                         
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Aantal ondernemingen per sector per 30 juni 2022

1 1
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1 1
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3 3 3
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3

4

5

6

7

8

9

1 januari 2022 30 juni 2022

Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) per sector per 30 juni 2022

1 januari 2022

D.I.F. D.O.F. Totaal

Agrofood 95                           -                              275                         275                         

Chemie 100                         -                              100                         100                         

Creatieve indust -                              -                              -                              -                              

Energie 101                         -                              151                         151                         

High Tech 178                         -                              344                         344                         

ICT 1.093                      6                             1.071                      1.077                      

Life Sci.&Health 490                         18                           473                         491                         

Logistiek -                              -                              -                              -                              

Toerisme+Cultuur 1.217                      52                           1.010                      1.062                      

Tuinb + uitg.mat 32                           26                           -                              26                           

Water 200                         -                              353                         353                         

Overig 998                         87                           737                         824                         

4.505                      189                         4.513                      4.702                      

30 juni 2022

Aantal financieringen per sector uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2022

D.I.F. D.O.F. Totaal

Agrofood -                              -                              -                              

Chemie -                              -                              -                              

Creatieve indust -                              -                              -                              

Energie -                              -                              -                              

High Tech -                              -                              -                              

ICT -                              -                              -                              

Life Sci.&Health -                              -                              -                              

Logistiek -                              -                              -                              

Toerisme+Cultuur -                              2                             2                             

Tuinb + uitg.mat -                              -                              -                              

Water -                              -                              -                              

Overig 2                             -                              2                             

2                             2                             4                             

Periode Q2-2022 Auteur: RD/TvD pagina 11 van 14 



  

     

 

 

 
 

 
 

 

 

            

        

           

   

 
             

         

 

 

 

 

           

   

 

 

 

Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Initiële aanvraag 

Investeringen per type aanvraag t/m 30 juni 2022

D.I.F. D.O.F. Totaal

Totaal bedrag (x € 

1.000,-)

Expansie -                              2                             2                             425                         

MBI -                              -                              -                              -                              

MBO -                              -                              -                              -                              

Overname -                              1                             1                             292                         

(Pre-)Seed -                              -                              -                              -                              

Starter -                              2                             2                             200                         

Turnaround -                              -                              -                              -                              

Herstructurering -                              -                              -                              -                              

Conversie -                              -                              -                              -                              

-                              5                             5                             917                         

Aantal ondernemingen per type aanvraag per 30 juni 2022

15

0 0

3
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11

0 0 0

13

0 0

4

0

10

0 0 0
0
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10
11
12
13
14
15
16

1 januari 2022 30 juni 2022

Revolverendheid 

Op de totaal verstrekte financieringen ad € 11,5 miljoen is tot en met 30 juni 2022 

ontvangen aan rente (€ 1.648k), provisie (€ 25k), aflossingen (€ 4.624k) en verkoop 

van aandelen (€ 200k). Dit staat gelijk aan 53,20%. Na kosten (€ 3.969k) komt dit uit 

op 18,79%. 

Note: Bovenstaande bedragen (aflossingen, verkoop van aandelen en totaal geïnvesteerd vermogen) is inclusief 

herstructureringen en conversies met een bedrag in totaal € 1,2 miljoen. 

Overzicht faillissementen en niet uit de balans blijkende 

verplichtingen 

In de eerste twee kwartalen van 2022 hebben er geen faillissementen plaatsgevonden. Zie 

ook het kopje Exits. 
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

3. Niet-financiële informatie 

Leads 

In de eerste twee kwartalen van 2022 zijn 98 leads behandeld, waarvan 44 nieuw in 2022 zijn 

ontvangen. Het cirkeldiagram (met een vergelijking t.o.v. de eerste twee kwartaal van 2021) 

geeft de status weer van deze leads per 30 juni 2022. 

98 leads in behandeling (2022) 39 leads in behandeling (2021) 

Geannuleerd; 

Ingetrokken; 

19; 30% 

  

     

 

 

 

  

 

   

 

           

           

        

 

  

 

         

             

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

Doorverwezen 4; 29% 

Onderhanden; Onderhanden;
14; 36%30; 31% 23; 59% 

Gefinancierd; 
Gefinancierd;

5; 5% 
1; 3% 

Geannuleerd; Gefiatteerd; Gefiatteerd;
63; 64% 0; 0% 1; 2% 

63 aanvragen zijn geannuleerd, waarvan 16 nieuw in 2022. Het cirkeldiagram (met een 

vergelijking t.o.v. de eerste twee kwartalen van 2022) geeft de reden van annulering weer per 

30 juni 2022. 

63 geannuleerd (2022) 14 geannuleerd (2021) 

Niets meer Overig; Overig;Niets meer 
vernomen; 0; 0%0; 0%vernomen; 

2; 14% 
17; 27% Afgewezen; 

24; 38% Afgewezen; 
8; 57% 

Doorverwezen Doorverwezen 
extern; 1; 2% extern; 0; 0% 

Ingetrokken; 

Doorverwezen 
intern; 2; 3% intern; 0; 0% 

De conversiegraad van lead naar financiering over de gehele looptijd bedraagt 10%. 
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Rapportage MKB Fonds Drenthe 

Conversie aanvragen naar financiering over gehele looptijd MKB F. Drenthe 

589

103 92 66 58
0

100

200

300

400

500

600

700

Totaal

Maatschappelijk rendement 

Directe werkgelegenheid in fte's

# aanvang # per # per Oorspr. 

 financiering 1 januari 2022 30 juni 2022 verwachting

Al in portefeuille per 1 januari 2022 300,2 351,9 312,5 454,0

Nieuwe ondernemingen 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotaal huidige portefeuille 300,2 351,9 312,5 454,0

Realisatie uit port. gehele looptijd 198,0 285,5 273,8 447,0

Totaal 498,2 637,4 586,3 901,0

GROEI DIRECTE FTE'S: 88                           

AANTAL GEFINANCIERDE FTE 586                         

Bovenstaande tabel is op basis van de gehele looptijd van het MKB F. Drenthe. 

overzicht co-financiers

Bank Marktpartij Informal Overig Totaal

aantal 32                     16,00€                         26                     39,00€                         113                   

bedrag x €1.000,-- 24.452              4.206,00€                    3.262                7.360,50€                    39.281              

Over de gehele looptijd van het MKB Fonds Drenthe is een multiplier cofinanciering van 4,0 

gerealiseerd. Dit betekent dat voor elke € 1,-- die MKB Fonds Drenthe heeft gefinancierd 

€ 3,-- door overige financiers aanvullend beschikbaar is gesteld. 
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Leeswijzer 

Deze leeswijzer bevat een toelichting op de gebruikte definities in de kwartaalrapportage. De 

leeswijzer zal elk jaar bij kwartaalrapportage Q1 worden herzien en verstrekt. 

Algemeen 

Op 15 mei 2014 heeft de provincie Drenthe de fondsen Drentse Holding B.V., 

Drents Ontwikkelfonds B.V. en Drents Innovatiefonds B.V. opgericht. De provincie Drenthe 

stelt via deze revolverende fondsen € 23,1 miljoen beschikbaar voor kansrijke investeringen 

en innovaties. Doel is het ondersteunen en versterken van de Drentse economie en 

werkgelegenheid. Drents Ontwikkelfonds (hierna: D.O.F.) en Drents Innovatiefonds (hierna: 

D.I.F.) zijn de uitvoerende werkmaatschappijen die tezamen handelen onder de 

naam MKB Fonds Drenthe. 

Het MKB Fonds Drenthe (hierna: MKB F. Dr.) is bedoeld voor zowel starters als bestaande 

ondernemingen. Financiering kan in de vorm van een (achtergestelde) lening en participatie. 

Hierbij gelden de volgende investeringsbedragen per onderneming: 

Innovatie 

- Microkredieten € 10.000 – € 50.000 
- Innovatiekrediet € 50.000 – € 250.000 

Ontwikkeling en groei 

- Ontwikkelkrediet € 100.000 - € 2.500.000 

Definities 

De volgende definities worden gebruikt in de rapportage: 

Aflossingen Nominale bedragen die zijn terugbetaald op verstrekte 

leningen. De nog niet ontvangen gefactureerde 

aflossingstermijnen zijn geen onderdeel. 

Benaderde marktwaarde (BMW) Het benaderde bedrag waartegen de financiering door een 

private marktinvesteerder in een zakelijke transactie zou 

worden overgedragen op waarde-peildatum. Halfjaarlijks (30 

juni en 31 december) wordt een benadering van de 

marktwaarde (BMW) van de portefeuille (her-)beoordeeld. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van FISTA. De uitkomsten zijn 

door de verantwoordelijke investment manager met de 

directie besproken. 

Boekwaarde aandelen De waarde op de balans van MKB F. Dr. van de door 

MKB F. Dr. gehouden aandelen van portefeuillebedrijven. 

De boekwaarde van de aandelen wordt bepaald op basis 

van geïnvesteerd(e) bedrag(en) minus de waarde van 

gedesinvesteerde aandelen. Daar waar van toepassing 

wordt de boekwaarde gecorrigeerd met een voorziening voor 

waardevermindering. 



     

  

   

 

  

   

 

 

  

   

 

   

 

  

               

     

  

   

   

 

    

 

 

      

  

    

 

  

    

   

 

 

 

 

  

   

     

   

     

 

 

    

  

 

 

Boekwaarde leningen 

Commitment 

Desinvesteringen 

Directe werkgelegenheid 

Exit 

Indirecte werkgelegenheid 

Intake 

Investeringen 

De waarde op de balans van MKB F. Dr. van de door MKB 

F. Dr. verstrekte (achtergestelde) leningen aan 

portefeuillebedrijven. De boekwaarde van de leningen wordt 

bepaald op basis van het saldo van en ontvangen 

aflossingen vermeerderd met het saldo van (gefactureerde) 

rentetermijnen en ontvangen rentetermijnen en gecorrigeerd 

met eventuele voorziening voor waardevermindering. 

Financieringsbedragen voor nieuwe en bestaande 

portefeuillebedrijven, die door de directie zijn goedgekeurd, 

maar nog niet zijn gestort. 

De boekwaarde van de aandelen bij verkoop of de 

boekwaarde van niet (volledig) voorziene gefailleerde 

ondernemingen waarin MKB F. Dr. een aandelenbelang 

hield. In geval van verkoop van een deel van het door 

MKB F. Dr. aangehouden aandelenpakket, wordt het pro 

rato deel van de boekwaarde opgenomen. De eventuele 

hogere of lagere opbrengstwaarde van verkoop komt tot 

uiting in de post “resultaat verkoop participaties”. 

Aantal werknemers (in fte) bij de gefinancierde 

ondernemingen. 

Bedrijven die uit de portefeuille van het MKB F. Dr. zijn 

gelopen, door bijvoorbeeld door het voldoen van haar 

betalingsverplichtingen, faillissement of liquidatie of verkoop 

van aandelen. 

Werkgelegenheid die niet direct ontstaat door de 

gefinancierde onderneming, maar die ontstaat bij 

ondernemingen die afnemen van of leveren aan de 

portefeuilleonderneming en hiervan profiteren. 

Een intake is een korte beschrijving van de 

investeringscasus met daarin opgenomen de globale 

dealstructuur. Op basis van de intake besluit de directie of 

de investeringscasus binnen de doelstellingen en 

uitgangspunten van het MKB F. Dr. valt en of er voldoende 

aanleiding is om een uitgebreider onderzoek op te starten. 

Een onderzoek kan leiden tot een investeringsvoorstel. 

Gestorte bedragen op aandelen en (achtergestelde) 

leningen voor nieuwe portefeuillebedrijven en uitbreidingen 

dan wel stortingen van het openstaande commitment 

(tranches) op aandelen en leningen van de bestaande 

portefeuillebedrijven. 



  

   

  

   

  

 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

   

  

 

   

  

  

   

 

 

  

 

 

 

   

  

    

 

 

 

      

  

      

  

      

    

 

  

      

     

      

    

 

Investeringsvoorstel 

Leads 

Maatschappelijk rendement 

Multiplier co-financiering 

Perspectieflening 

Een investeringsvoorstel is een beschrijving van de 

investeringscasus, met onder andere de definitieve 

dealstructuur en een beoordeling van de markt, product en 

management. Een investeringsvoorstel wordt voorgelegd 

aan de investeringscommissie, die na een positief advies en 

goedkeuring van de directie kan uitmonden tot een 

financiering. 

Leads betreffen financieringsverzoeken welke op basis van 

eerste informatie in principe binnen de beleidskaders van het 

MKB F. Dr. lijken te vallen. Na verdere kennismaking met de 

ondernemer/onderneming/fonds wordt bij een positieve 

grondhouding door de investment manager een intake 

opgesteld. 

Het maatschappelijk rendement wordt onder andere 

afgemeten aan de mutatie van directie en indirecte 

werkgelegenheid en de mate van cofinanciering. 

De multiplier wordt berekend door de totale 

overeengekomen financiering van het portefeuillebedrijf te 

delen door de gecommitteerde bijdrage van het MKB F. Dr. 

Reeds gerealiseerde exits worden ook meegenomen in deze 

berekening. 

De perspectiefleningen betreffen leningen (NB géén 

achtergestelde leningen) voor elke MKB ondernemer die in 

Drenthe gevestigd is of die zich aantoonbaar gaat vestigen 

in Drenthe en een financieringsbehoefte heeft door 

investeringen in groei en/of innovatie. De perspectieflening 

kan worden aangevraagd door ondernemingen uit alle 

sectoren, met uitzondering van de primair agrarische sector, 

conform de bepalingen hierover in de reeds geldende 

investeringsreglementen. 

MKB F. Dr. biedt twee soorten perspectiefleningen aan: 

1. Perspectieflening Light 

- financieringsbedragen tussen ad € 25k en 
€ 100k; 

- een gestandaardiseerd proces; en 

- een gelabeld budget ad € 1 miljoen. 

2. Perspectieflening 

- financieringsbedragen groter dan ad € 100k; 
- het bestaande MKB Fonds Drenthe proces, 

waarbij maatwerk mogelijk is; en 

- een gelabeld budget ad € 3 miljoen. 



     

 

  

 

 

 

 

  

   

   

  

 

    

     

   

   

  

   

   

   

   

         

      

      

     

   

     

 

  

    

 

      

 

 

      

     

     

 

 

    

   

  

   

  

      

  

 

Portefeuilleresultaat Het resultaat van rentebaten, ontvangen dividenden, 

verkopen van participaties, provisies en mutatie voorziene 

waardeverminderingen. 

Rente leningen u/g Gefactureerde rentes op de verstrekte leningen aan 

portefeuillebedrijven. 

Revolverendheid De geïnvesteerde bedragen in ondernemingen die 

terugvloeien naar MKB F. Dr., middels bijvoorbeeld 

renteontvangsten, aflossingen en desinvesteringen. Deze 

bedragen kunnen opnieuw geïnvesteerd worden. 

Risicoprofiel Bij de bepaling van het risicoprofiel van een onderneming 

wordt naast een financiële beoordeling, kwaliteit van het 

management, marktpositie en ontwikkeling, management 

informatie systeem, uniekheid product en 

productontwikkeling meegewogen. Tevens wordt beoordeeld 

in hoeverre binnen de financieringsafspraken risico’s zijn 

gemitigeerd. De risicoprofielen zijn ingedeeld in vier klassen: 

- A: laag risico 

- B: gemiddeld risico 

- C: hoog risico 

- D: zeer hoog risico 

De indeling komt tot stand binnen de context van de 

doelgroep van MKB F. Dr. In het investeringsvoorstel wordt 

de initiële indeling bepaald en derhalve ook met de IC 

besproken. Vervolgens wordt halfjaarlijks het profiel opnieuw 

beoordeeld. De risicoprofielen worden op 

ondernemingsniveau toebedeeld, waarbij aan één 

onderneming meerdere financieringen verstrekt kunnen zijn. 

Subtotaal in bedrijf De boekwaarde van de lening of het aandelenkapitaal voor 

voorziening. 

Top- Sectoren De negen landelijke topsectoren (Agri & Food, Chemie, 

Creatieve Industrie, Energie, High Tech, Logistiek, Life 

Science & Health, Tuinbouw en Water), aangevuld met de 

sectoren ICT, Toerisme en Cultuur en Overig. 

Voorzieningen Het bedrag dat is afgezonderd voor bepaalde in de 

toekomst te verwachten lagere opbrengsten op de 

versterkte financieringen (de benaderde marktwaarde is 

lager dan subtotaal in bedrijf). Voorzieningen worden 

bepaald op financiële gronden, zoals de waarde van het 

aandelenkapitaal t.o.v. aanschafwaarde en het wel of niet 

kunnen voldoen aan de (betalings-) verplichtingen. De 

waarderingen worden op basis van het door fondsbeheerder 



    

  

 

 

 

NOM ter beschikking gestelde model FISTA uitgevoerd. De 

voorzieningen op achtergestelde leningen bevat zowel de 

voorziening op de hoofdsom als op de openstaande 

rentetermijnen. 


