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Behandeld door team Bestuur en Concernzaken   
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Geachte voorzitter/leden,  
 
In het kader van de sturing op verbonden partijen hebt u in het vernieuwde  
Protocol Verbonden Partijen van 28 september 2022 opgenomen dat tijdens de 
exploitatiefase Provinciale Staten jaarlijks worden geïnformeerd door middel van 
een jaarverslag en begroting van alle verbonden partijen.  
 
Hierbij treft u het Jaarplan NV NOM 2023 aan. Deze is op 18 november 2022 door 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. In dit jaarplan laat 
de NOM zien hoe zij de sectorstrategie verder gaan doorvoeren en hoe de NOM 
impact gaat maken binnen de belangrijke transities in Noord-Nederland. Ook 
heeft zij aandacht voor ondernemers die door de nieuwe crisis worden getroffen. 
Het jaarplan vormt de basis voor de subsidietoekenning van de drie provinciale 
deelnemers over het jaar 2023.  
 
In het jaarplan is een waardecreatiemodel op genomen waarin de NOM aangeeft 
wat zij wil gaan bijdragen aan de maatschappelijke en economische waarde voor 
de regio, waarbij de resultaten worden gekoppeld aan impact en vervolgens aan 
de Social Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. De SDG’s of Duur-
zame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere 
plek te maken in 2030. De verwachte output voor 2023 is daarbij het meest  
concreet omschreven. Het idee is dat met deze SDG’s verduidelijkt wordt wat de 
NOM kan betekenen en dat in de rapportages over deze zaken wordt gerap- 
porteerd, zodat de voortgang gemonitord kan worden. De NOM is samen met de 
andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aan het kijken hoe men 
meer op impact kan rapporteren en de kpi’s hierop aan kan passen.   
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Zoals vorig jaar al ingezet is, werkt de NOM steeds meer integraal, waarbij inno-
veren centraal staat. De focus ligt op het ontwikkelen van de innovatie-eco- 
systemen en dat deze versterkte worden via acquisitie en financiering. Het  
komende jaar zal de NOM zich daarom tevens meer op startups gaan richten. 
Ook bij de afdeling internationaliseren is deze koerswijziging zichtbaar: ‘from  
volume to value’. Nu er in veel sectoren arbeidsmarktkrapte is en er grote uitda-
gingen zijn op het gebied van stikstof en met betrekking tot de beschikbaarheid 
van energie en (grote) kavels, wil men bedrijven gaan aantrekken vanuit de be-
hoefte in onze ecosystemen. Op het gebied van internationalisering werkt  
Drenthe al langer samen met de NOM in Trade en Innovate-verband, een net-
werk van (voornamelijk) ROM’s om bedrijven te ondersteunen in hun ambities op 
het gebied van internationalisering. De provincies Groningen en Fryslân hebben 
zich hier nu bij aangesloten. Op het gebied van Investeren heeft men een grote 
doelstelling, daarvoor zijn ook extra mensen aangetrokken. Er zal voor de finan-
ciering van vroege innovaties meer gekeken worden naar de mogelijkheden van 
‘blended finance’, waarbij subsidie gecombineerd wordt met (achtergestelde) le-
ningen of aandelenparticipaties. Doordat de NOM verwacht veel geld uit te gaan 
zetten, maar nog niet veel renteopbrengsten en dividend zal ontvangen, ver-
wacht men de komende jaren met een lager financieel resultaat te eindigen. 
Deze voorspelling kunt u zien in bijlage 2 van het Jaarplan 2023.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Jaarplan NV NOM 2023 
mb/coll. 
 



Koos Fuykschot

Groeien begint hier.
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1. Vooraf

Opnieuw leven wij in een andere realiteit

In het meerjarenplan 2022-2025 (MJP) spraken we van een andere realiteit door de 

gevolgen van Covid-19.

Er is echter alweer sprake van een nieuwe realiteit. De oorlog in Oekraïne, 

klimaatverandering, nasleep van de Covid-19 pandemie, exorbitant stijgende 

energieprijzen, schaarste aan grondstoffen, inflatie met de angst voor 

stagflatie, terughoudendheid van private investeerders en banken. Een veelheid van 

vraagstukken die bij veel ondernemers tot grote onzekerheid leiden. Wij zien in onze regio 

de eerste energie-intensieve bedrijven in moeilijkheden raken, de productiecapaciteit 

beperken of zelfs omvallen. We verwachten op korte termijn dezelfde problematiek bij de 

MKB ondernemers, waarbij ook het domino-effect in de keten een rol speelt. Wij zien deze 

urgente problematiek en willen benadrukken dat de effecten op de economie in Noord-

Nederland stevig kunnen zijn. De NOM ziet hier, met haar activiteiten, een belangrijke rol 

voor zichzelf weggelegd.

In het MJP 2022-2025 gaven we vorm aan Integreren, Focusseren en Professionaliseren. Dat 

consolideren we en versterken we als gevolg van eerder genoemde ontwikkelingen. Er ligt 

nog meer nadruk op de energietransitie en op de toekomstige verdiencapaciteit van 

Noord-Nederland. Het gevaar ligt op de loer, dat vanwege de krappe arbeidsmarkt er te 

weinig ingezet wordt op het toekomstig verdienvermogen.

In dit jaarplan laten we zien hoe wij onze sectorstrategie verder gaan doorvoeren en hoe wij 

impact gaan maken binnen de belangrijke transities in Noord-Nederland. We zetten nog 

nadrukkelijker in op de sectorteams (zie hoofdstuk organisatie), waar Innoveren, Investeren 

en Internationaliseren in samenwerken, waarbij tevens kritisch is gekeken naar de 

focussectoren en een mogelijke clustering hiervan. We benoemen echter ook de noodzaak 

voor een crisisproduct (zie hoofdstuk Investeren), zodat de door de nieuwe crisis getroffen 

ondernemers, tijdig en goed worden geholpen. Tijdens de Covid-19 pandemie hebben wij 

laten degelijke aanvullende opdrachten op te kunnen pakken. In de begroting voor 2023 

tonen we het mogelijke effect van de problematiek op onze cijfers.

Waar in ons vorige jaarplan een stevige nadruk lag op de investeringsactiviteiten, kiezen we 

in dit jaarplan voor de focus op de teams Innoveren en Internationaliseren en de 

ontwikkeling die wij voor beide teams voor ogen hebben. Wij zorgen ervoor dat we 

enerzijds goed voorbereid zijn op de vele subsidiestromen die voor Noord-Nederland 

beschikbaar komen en anderzijds de landelijk gewijzigde strategie binnen 

Internationaliseren (from volume to value) op de juiste manier vorm kunnen geven.
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De ambitie vergroten

Naast de groei in beschikbare investeringsmiddelen werken we hard aan versteviging 

van middelen voor Innoveren en Internationaliseren. Die mogelijkheden zijn er, zowel via 

aandeelhouder, Ministerie van EZK, als bij de grote Europese en nationale fondsen. Willen 

we het jaarlijkse investeringsniveau van circa 25 miljoen realiseren, dan zullen we ook 

steviger op het vergroten van het team Innoveren in moeten zetten.  Immers, om te kunnen 

investeren is innovatie in het MKB of het acquireren van innovatieve startups noodzakelijk.

Europa heeft een beleid ontwikkeld om autonoom en sterker in de wereld te staan. Daartoe 

is een Greendeal ontwikkeld, zijn er programma's om klaar te zijn voor de digitale toekomst 

en is er een lijst van grondstoffen vastgelegd waarover Europa zelf wil kunnen beschikken.

Nederland zet veel middelen in om specifieke en generieke problemen op te lossen. 

€ 25 miljard voor stikstof, € 35 miljard voor klimaatbeleid, € 17 miljard om energiearmoede 

bij inwoners te voorkomen en daarnaast komt er een budget voor energie-intensieve 

bedrijven. Voor het eerst sinds jaren is er een Nederlands industriebeleid ontwikkeld.

Digitalisering, verduurzaming en krappe arbeidsmarkt zijn begrippen waar iedere 

ondernemer mee te maken heeft. De ROM-evaluatie laat zien dat de ROM's een goede rol 

vervullen en deze nog steviger aan kunnen zetten met de juiste middelen om het MKB te 

kunnen ondersteunen.

In de TopDutch regio staat de Research and Innovation Smart Specialisation (RIS3 2021-

2027) nog steeds centraal. Deze wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit. Naast 

de economische effecten van innovaties is ook steeds meer aandacht voor 

de maatschappelijke effecten daarvan. Brede welvaart is het begrip dat daar bij hoort.

De NOM zal haar bijdrage aan het versterken van de TopDutch economie verder vergroten.

Op de volgende pagina's nemen we u mee in ons waardecreatiemodel, de milestones/acties 

die voor 2023 op de planning staan en de KPI's voor 2023. Hierna zullen we per 

afdeling dieper in gaan op de lopende activiteiten en de verwachte ontwikkelingen in het 

komende jaar in combinatie met de begroting 2023.



Waardecreatiemodel NOM

Vanuit onze missie, visie en strategie creëren we 

maatschappelijke en economische waarde voor onze 

regio. Belangrijke vormen van kapitaal die we 

daarvoor nodig hebben zijn natuurlijk geld, maar 

ook kennis en expertise en ons netwerk. Ons team 

van NOMmers is daarin onmisbaar. Zij zijn 

voortdurend in gesprek met ondernemingen, 

kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders 

in het ecosysteem.

Onze strategie en meerjarenplan sluiten aan bij 

de trends en ontwikkelingen in de wereld om ons 

heen. Met investeringen in startups en scale-ups, het 

ontwikkelen van ecosystemen en het aantrekken van 

(buitenlandse) bedrijven en het daarbij sturen op 

onze materiële thema's dragen we bij aan 

het duurzamer (+ circulair), gezonder en slimmer 

maken van Noord-Nederland.

De directe waarde zit onder andere in het aantal 

ondernemingen dat we gefinancierd hebben, het 

aantal succesvolle innovatieprojecten en het 

investeringsvolume dat door nieuw gevestigde 

bedrijven geïnvesteerd is.

Deze outputs leiden tot outcomes op 

het gebied van economische groei, 

innovatie, circulariteit en diversiteit in onze 

organisatie en in het investeringslandschap.

Onze impact drukken we uit in 

vier impactgebieden. Deze zijn gekoppeld aan een 

selectie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) 

van de VN.
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Belangrijkste milestones en acties 2023
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Ondersteuning bij doorontwikkeling NGF projecten

Start Future Tech Ventures 

Start trade & innovate voor alle Provincies

Funnel voor ontwikkeling innovatieprojecten

Sectorteams- en communities operationeel

Nieuwe ICT infrastructuur NOM

Impact rapportages in investeringsvoorstellen

Data- en Cybersecurity beleid ingericht cf ISO27001

Q1 Q2 Q3 Q4

Elke werknemer heeft persoonlijk ontwikkelplan

Strategische personeelsplanning als ongoingproces

Start eerste Top Dutch campagne

Wijziging aandeelhoudersinstructie

Samenwerking TCNN formaliseren

Workflow Managementsysteem actief
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KPI's 2023

KPI's NOM inzake gesubsidieerde activiteiten

Doelstellingen NOM 2023

Internationaliseren
Aantal nieuwe arbeidsplaatsen door 

(buitenlandse) investeringen *) FTE 250

Totale investering in € *) M€ 150

Investor Relations gesprekken 116

Aantal succesvolle acquisitietrajecten Startups 5

Innoveren

Ecosysteemontwikkeling

Aantal nieuwe innovatieprojecten 3

Waarde (€) nieuwe innovatieprojecten M€ 15

Business Development

Aantal Business Development cases 15

Waarde (€) Business Development cases M€ 7,5

KPI's NOM Investeringsactiviteiten

Investeren 2023

Aantal NOM Investeringen

Nieuw commitment 12

Vervolginvesteringen 10

Fonds-in-Fonds investeringen 3

Investeringen Corona Herstel Budget 20

Waarde (€) NOM Investeringen commitments

Nieuw commitment M€ 10

Vervolginvesteringen M€ 5

Fonds-in-Fonds investeringen M€ 5

Investeringen Herstel Budget M€ 5

*Gemiddelde voor 4 jaar)
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Sectorclustering

In het meerjarenplan van 2022-2025 heeft de 

NOM haar sectorale focus gepresenteerd, inclusief keuze voor focussectoren. 

Het jaar 2022 is gebruikt om deze strategie verder uit te werken en te implementeren in 

de organisatie. Het neerzetten van volwaardige sectorteams heeft tijd nodig. Om 

efficiënt te werken kiest de NOM er daarom voor om sectoren logisch te clusteren en

de teams gezamenlijk op te werken naar het gewenste niveau. Hiermee gaat de NOM 

van 7 naar 5 sectorteams, maar blijft de focus op alle 7 sectoren bestaan. Clustering van 

de sectoren wordt als volgt vorm gegeven:

Chemie & Energie

AgriFood

LS&H

HTSM & ICT

Water (& Maritiem)

Maritiem

Het onderwerp Maritiem is een verbreding van de watersector, passend binnen het 

landelijke topsectorenbeleid. De NOM wil in 2023 nader onderzoeken wat haar rol 

kan zijn binnen Maritiem, waarbinnen o.a. de energietransitie (van fossiele 

brandstof naar hernieuwbare energie) en het aanjagen van innovatie 

belangrijke onderwerpen zijn. De NOM is voornemens om ook op dit onderwerp 

nadrukkelijk de samenwerking met InvestNL te zoeken.

Het werken in sectorcommunities en sectorteams

Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van ecosystemen, doen wij

door ons werk sectoraal in te richten. In bovenstaande afbeelding

wordt deze inrichting, die voor elke sector gelijk is, weergegeven. In de praktijk

ziet dit er als volgt uit:

▪ Drie i's: de werknemers van de NOM zijn primair verantwoordelijk voor

zijn/haar eigen afdeling Innoveren, Investeren of Internationaliseren.

▪ Sectorteam: om het integrale werken binnen sectoren te stimuleren, werken

we daarnaast in sectorteams. Een sectorteam bestaat minimaal uit één

werknemer uit elke i, waarvan er één is aangewezen als sectorlead. De 

sectorlead zorgt voor verbinding binnen het team en sectorcommunity

en draagt verantwoording af aan MT NOM. Elk sectorteam stelt vanaf

2023 een eigen jaarplan inclusief KPI's vast.

▪ Sectorcommunity: sectorale kennis is breed aanwezig in Noord-Nederland. 

Om de interne sectorteams goed te laten functioneren dient er aansluiting

gevonden te worden met deze kennis in de regio. Een sectorcommunity

bestaat dan ook uit het sectorteam met hieraan één of meer strategische

partners gekoppeld. Door actieve kennisdeling verwachten we onze sectorale

kennis te versterken en een stevige rol in de ecosysteemontwikkeling te

spelen.
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3. Innoveren
Innoveren

Lopende activiteiten

Met de huidige capaciteit binnen het team Ecosysteemontwikkeling lukt het de NOM de focus te 

leggen op de ontwikkeling van maximaal 4 innovatieprogramma's binnen de maatschappelijke 

opgaven, Duurzaam + Circulair, Slim en Gezond, te weten

• EDIH Noord-Nederland: met de start van de EDIH gaan we in de komende jaren aan de slag 

met het versnellen van de digitalisering (met focus op autonome systemen), de belangrijkste 

strategie onder pijler van de EU.

• Fascinating: hiermee draagt de NOM bij aan de verduurzaming van de voedselketen en het 

produceren van gezonde voeding.

• Chemport Europe: binnen Chemport ligt de focus op de vergroening van de chemische 

industrie in Noord-Nederland, waarmee aangesloten wordt bij de visie en uitvoeringsagenda 

voor strategisch en groen industriebeleid van het kabinet.

• Noord-Nederland verdient Circulair: waarmee getracht wordt vanuit het bedrijfsleven de 

transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen, door het versterken en 

verbeteren van het ecosysteem.

Hiernaast is de NOM actief in de volgende subsidieprojecten:

• AI Hub Noord-Nederland

• Smart Industry Hub

• Medicijnresten in Water

• PGO Netwerk Noord – Grip op je eigen gezondheid!

Business Development

Team Business Development zal zich nóg meer sectorspecifiek gaan inzetten voor innovatieve 

ondernemers op business case niveau. Het doel is om rond innovatieve producten/diensten, 

processen en/of bedrijfsmodellen nieuwe zakelijke kansen te realiseren voor ondernemers. 

Zoveel mogelijk in aansluiting op één van bovengenoemde innovatieprogramma's.

19

Door de historie is het ontwikkelen van 

innovatieve ecosystemen in Noord-

Nederland een versnipperd gebied. 

Voor energie en de energietransitie is de 

New Energy Coalition in de lead en voor 

watertechnologie is dit de Wateralliantie. 

In de overige gebieden heeft de NOM 

een rol. Met de huidige capaciteit kan de 

NOM nu aan hooguit vier programma’s 

werken. Een groei in de planperiode zou 

gerealiseerd kunnen worden, indien 

een budgetuitbreiding vanuit het 

ministerie van EZK, zoals genoemd in 

ROM evaluatie, haalbaar is.
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Speerpunten 2023

NOM

Samenwerking EDIH, Smart Industry Hub, AI-Hub, NXTGEN

De NOM is betrokken bij diverse subsidieprojecten die zich focussen op het Slimmer 

fabriceren/werken. De projecten hebben verschillende aandachtsgebieden, maar hebben in 

een aantal gevallen vergelijkbare vraagstukken en soms dezelfde doelgroep. In 2023 willen 

we daarom een samenwerking tussen deze projecten tot stand laten komen.

Nationaal Groeifonds

Vanuit Internationaliseren en Innoveren wordt in 2023 een bijdrage geleverd aan het 

Nationaal Groeifonds. Werknemers van de NOM zullen enerzijds een bijdrage leveren in de 

second opinion op ingediende programma's en anderzijds in het opwerken van 

programma's (in verschillende sectoren) naar het juiste niveau voor een eerste indiening. 

Hiervoor is er vanuit het Ministerie van EZK een vergoeding beschikbaar gesteld.

Meer (Europese) fondsen

Met een nieuw EFRO programma en de start van het Just Transition Fund komt er nieuw 

subsidiegeld beschikbaar in Noord-Nederland. De NOM gaat zich in Q4 2022 en in 2023 

bezighouden met ontwikkelen van nieuwe projecten die gefinancierd kunnen worden uit 

deze middelen. Een eerste project zit reeds in de pijplijn (subsidieproject gericht op start-

ups).

Uitbreiding samenwerking met TCNN

De NOM kiest ervoor om in 2023 de projectontwikkeling en projectmanagement taken uit 

elkaar te halen, aangezien dit verschillende competenties betreffen. Het team Innoveren is 

sterk in projectontwikkeling. Voor het projectmanagement wil de NOM de samenwerking 

met TCNN aangaan, waarbij altijd op projectniveau wordt gekeken of TCNN inhoudelijk de 

geschikte projectpartner is. De NOM wil eind 2022 de samenwerkingsvorm bepalen, 

waarna de formalisatie van de afspraken in 2023 zal plaatsvinden.

Subsidie-adviseur aantrekken

Om meer grip te krijgen op de verschillende subsidiestromen (nationaal en Europees) wil 

de NOM in 2023 onderzoeken of er een subsidiemedewerker geworven kan worden. Dit 

helpt de NOM zicht te houden op nieuwe (met name Europese) subsidieregelingen en 

middels het ontwikkelen van subsidieprojecten het Noord-Nederlandse 

innovatieve MKB hiervan te laten profiteren.

Beëindiging naamvoering Flinc

Vanaf 2023 stopt de NOM met het hanteren van het label Flinc. De werkzaamheden van Flinc, 

zoals het IRP en MRP, worden vanaf nu uitgevoerd onder de vlag van Business Development. 

Dit is conform ROM-brede uitgangspunten, waar vergelijkbare programmering ook bij Business 

Development is ondergebracht. Het doel hiervan is ook om de integrale samenwerking binnen 

de NOM te bevorderen.

Samenwerking RvO verbeteren

In 2022 heeft de NOM vernomen dat er van diverse grote RvO subsidietrajecten er relatief 

weinig subsidiegelden in Noord-Nederland landen. De NOM vindt dat Noord-Nederland hier 

zichzelf mee tekort doet is voornemens om in 2023 de samenwerking met RvO rondom 

dergelijke subsidietrajecten op te pakken.

ROM-breed

ROM's 3.0 in 2023

Via ROM's 3.0 wordt in een overkoepelende structuur ROM-breed gewerkt aan drie pilots die 

van nationaal belang zijn, te weten Groene Chemie, Smart Industry en Batterijtechnologie. De 

NOM maakt onderdeel uit van alle pilots. Op basis van de resultaten van deze pilots wordt er in 

2023 de verdere samenwerking op deze, voor Noord-Nederland belangrijke, onderdelen vorm 

gegeven.

Bijdrage ROM's aan activiteiten Klimaatfonds (€ 35 miljard)

De ROM's denken een goede bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten die uit 

het Klimaatfonds zullen ontstaan. Middels ROM-brede werkgroepen wordt dit nader uitgewerkt 

en aangeboden aan de minister voor Klimaat en Energie.

Circulaire bouw

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de ROM's benaderd om in 2023 mee te 

denken aan circulaire oplossingen binnen de bouwsector. Samen met het team Innoveren wordt 

onderzocht welke bijdrage de NOM hieraan zou kunnen leveren.



Internationaliseren

Lopende activiteiten

De beschikbare ruimte en kavels worden ook in Nederland steeds schaarser. De ROMs

hebben daarom in samenwerking met de NFIA en Invest in Holland gewerkt een een nieuwe 

strategische koers, te weten: from volume to value (hierna: V2V), waarmee wordt ingezet op 

hoogwaardige sectorspecifieke innovatieve bedrijven. Met deze koerswijziging hanteert de 

NOM niet meer de acquisitiestrategie, zoals jaren is toegepast, maar wordt per casus 

ingeschat welke bijdrage de onderneming kan leveren aan de transities in Noord-

Nederland.

Met het aannemen van drie junioren in 2022 is het team van Internationaliseren op volle 

sterkte om deze koerswijziging in de komende jaren op een stevige en constructieve wijze 

neer te zetten.

Naast ons exportwerk voor Drenthe, via het Trade Relations Programma, heeft de NOM zich 

in 2022 aangesloten bij het 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 

€ 680 miljoen voor Nederland wordt verdeeld over de visserijsector (innovatiesubsidie ter 

compensatie van verlies visgronden), de overheid (o.a. douane-uitbreidingen), een 

kostencompensatieregeling (€ 200 miljoen) voor het bedrijfsleven en een 

handelsprogramma (€ 32 miljoen). 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.

25

4. Internationaliseren

Internationaliseren betreft primair het

aantrekken van (buitenlandse)

ondernemingen naar de regio en het

verankeren van deze ondernemingen in

de regio.

Daarnaast onderhouden wij intensieve

contacten met buitenlandse bedrijven in

Noord-Nederland

Ook handelsbevordering voor

middelgrote ondernemingen in Drenthe

hoort tot deze activiteiten.
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Speerpunten 2023

Exportbevordering voor Fryslân en Groningen

Het is de doelstelling van de NOM om exportbevordering uit te breiden naar Fryslân en 

Groningen en Noord-Nederland in zijn volledigheid aan te laten sluiten bij het Trade & 

Innovate netwerk. De NOM is hier met beide Provincies sinds 2022 over in gesprek. In 2023 

start het vierde Trade Relations Programma.

V2V strategie

De NOM voorziet dat met de huidige geopolitiek de doelstellingen in 2023 haalbaar zijn, 

maar dat in 2024 de regio ‘uitverkocht’ is. We zien schaarste ontstaan op de arbeidsmarkt, 

grondstoffen, energie en grond. Daarop sorteren wij voor met het toepassen van de V2V

strategie, een andere manier van acquisitie dat zich richt op (internationale) ondernemingen 

die een bijdrage leveren aan- en impact maken op de ecosystemen en transities in de regio.

Op termijn brengt deze strategie een andere set KPI’s met zich mee. Op deze manieren blijft 

de NOM toegevoegde waarde leveren.

IR Bezoeken

Binnen het IR programma gaat de NOM ook de V2V strategie toepassen. Per nationaal 

sector team wordt bepaald welke current investor het label ‘value’ krijgt. Een value bedrijf 

binnen het IR programma is voor de desbetreffende sector van strategisch belang. Voor 

2023 verwachten we dat de KPI’s in getallen (116 IR visits) gelijk blijven. De onderverdeling 

van het totale aantal in nationaal strategisch, regionaal strategisch en overige signalen 

kunnen wij pas in maart communiceren. Eventuele afwijkingen in de getallen kan ontstaan 

door het toepassen van de V2V strategie.

Batterijtechnologie

De NOM verwacht dat, binnen het domein van Energie, de batterijtechnologie een 

belangrijke ontwikkeling door gaat maken. Met toenemende mate worden we 

geconfronteerd met batterij-gerelateerde investeringsprojecten. Vanuit het team 

Internationaliseren is de NOM vertegenwoordigd in het Battery Competence Cluster.

Waterstof/Digitalisering

Samen met de NEC en Groningen Seaports wordt gekeken wie welke rol pakt bij de import 

van waterstof. Op het gebied van digitalisering gaan we dit ook onderzoeken, waarbij 

eventueel Noorden Digitaal zou kunnen aanhaken.

Top Dutch (3 campagnes in 2023)

Vanuit het Top Dutch team verwacht de NOM 3 campagnes uit te voeren in 2023. In het 4e 

kwartaal van 2022 worden de specifieke onderwerpen van de campagnes vastgesteld.

Meer focus op internationale startups o.a. via Startup Visa

Naast de grote ondernemingen gaat het team Internationaliseren zich in 2023 

ook focussen op het vestigen van internationale startups in Noord-Nederland, 

passend bij de ecosystemen en transities in Noord-Nederland. De NOM ziet de 

volgende voordelen:

• Startups brengen talent, innovatieve ideeën en mooie investeringskansen mee

• Daarmee genereren startups banen en stimuleren ze andere bedrijven in de 

regio om te blijven innoveren

• Met een mix van startups en grotere bedrijven creëren we een gezond en 

innovatief ecosysteem waarbij nieuwe bedrijven én talent zich graag zullen 

aansluiten

• Nog een voordeel nu ruimte steeds schaarser wordt: startups nemen niet veel 

ruimte in

In een nauwe samenwerking met StartupVisaNL verwacht de NOM een rol te 

spelen in de acquisitie, selectie en begeleiding (als facilitator en via business 

coaches) van internationale startups. Het volledige proces valt af te lezen in 

onderstaande afbeelding:



Investeren
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5. Investeren
Lopende activiteiten

Het investeringslandschap verandert. Door de hoogconjunctuur en grote 

beschikbaarheid van kapitaal kwam aanvankelijk onze positie onder druk te staan. 

Anders gezegd: risico-investeerders (angels en VC's) waren bereid om steeds meer 

risico te nemen en bereid om in een vroegere fase te investeren. Datzelfde gold voor 

banken. Door de inflatie, stijgende rente en onzekere geopolitieke situatie ontstaat er 

bij die partijen meer aarzeling en is er voor partijen als de NOM weer een grotere rol 

weggelegd. Dit komt ook tot uiting in ons uitzettingsniveau in 2022.

Meer specifiek zien we de volgende gewijzigde omstandigheden:

▪ Stijgende rente die doorwerken in de rente die we doorbelasten

▪ Extra urgentie (en overheidsmiddelen) voor energie-investeringen

▪ Krapte op de arbeidsmarkt in alle sectoren. Dit plaatst onze opgave om 

werkgelegenheid te realiseren in een ander daglicht. We zullen vooral in ons 

toekomstig verdienvermogen als regio moeten investeren

▪ Steunregelingen (leningen) hebben een goede rol vervuld bij het ondersteunen van 

het bedrijfsleven. De speciale producten die hiervoor zijn ontwikkeld geven ons 

nieuwe inzichten over het ontwikkelen van standaardproducten met alle voor- en 

nadelen

Onze investeringsstrategie richt zich op:

▪ De sectorbenadering die reeds is ingezet. Vanuit een sector-kennis en –

portfolio kan met meer overtuiging en zichtbaarheid in die sector geïnvesteerd 

worden

▪ We versterken zowel onze sector-aanpak als onze portfolio door posities te 

nemen in sectorspecifieke externe fondsen. Dit binnen de marges zoals die 
zijn afgesproken.

▪ Het versterken van onze focus op early stage start-ups die in de seedfase zitten

▪ Bij de uitbouw van onze portfolio streven we naar een optimaal evenwicht 

qua verdeling over de sectoren, transities en de diverse financiële producten 

(leningen en aandelenposities)

12 Jaarplan
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Investeren is het deel van de 

NOM dat zich bezig houdt met 
waarde-creatie middels 
financiering. De NOM financiert 

de bedrijven die belangrijk zijn 
voor de lange termijn 

economische kracht van de regio. 
Daarbij ligt de nadruk ligt op 
groeibedrijven als start-ups en 

scale-ups maar worden andere 
sleutelbedrijven niet uitgesloten.



Speerpunten 2023

Onderzoeken mogelijkheid tot 'crisisproduct'

Na drie jaar Corona-ondersteuning in diverse financieringsproducten hebben we 

ervaring opgedaan in het structureren en kwalificeren van diverse leningen. Op basis 

daarvan heeft de NOM ook twee lenings-specialisten aangesteld. Wij adviseren onze 

aandeelhouders om zich voor te bereiden op het verstrekken van ondersteuningsleningen, 

vanwege de huidige mondiale problematiek die veel ondernemingen in (Noord-

)Nederland raken. Tijdens de Covid-19 pandemie hebben wij laten zien wendbaar te zijn 

en dergelijke aanvullende opdrachten op te kunnen pakken. Ook in dit geval zijn wij hier 

klaar voor.

Effecten energie- en grondstoffencrisis op de portefeuille

Versterkt door de oorlog in Oekraïne is er extra aandacht voor bedrijven die direct of 

indirect hierdoor worden geraakt. Op enerzijds door hun verduurzamingsagenda te 

versnellen en anderzijds door, waar mogelijk, steunmaatregelen van de overheid te 

gebruiken

Fonds-in-Fonds

Ook in 2023 zullen we in enkele (2) externe fondsen gaan participeren, waarmee we onze 

positie in het financieringslandschap in het algemeen en in de sectoren waarin deze 

fondsen actief zijn in het bijzonder versterken. Hierbij zal nadrukkelijk gebruik gemaakt 

worden van de kennis die de fondsmanager van IFG heeft opgedaan bij diverse FiF-

investeringen in de afgelopen jaren.

Aanpassing aandeelhoudersinstructie

Op grond van de ROM-evaluatie, die EZK in 2022 heeft uitgevoerd, zal de 

aandeelhoudersinstructie worden herzien. In nauw overleg met de collega ROM-bedrijven 

zullen wensen en ervaringen worden opgehaald en met de aandeelhouders worden 

besproken. Naar verwachting zal dat in 2023 resulteren in een nieuwe instructie.

13 Jaarplan
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Start Future Tech Ventures

In 2023 zal een regionaal fonds starten uit een samenwerking van de NOM met de 

RUG , IFG en UMCG/Triade dat als een 'proof-of-concept'-fonds beschouwd kan

worden. Dit nieuwe fonds kwam al eerder voor in onze plannen en zal zich vooral

richten op ondernemers in de pre-seed fase. Voor een deel van het fondsvermogen

zullen we een subsidieverzoek bij JTF neerleggen.

Afname opbrengsten dividenden en exits

In 2023 zien we een afname van exits en dividend-opbrengsten. Enerzijds door diverse 

exits van de afgelopen jaren maar anderzijds omdat we voorzien dat het macro-

economisch een lastig jaar gaat worden.

Blended Finance

Steeds vaker zien we dat het bij financieringsprojecten noodzakelijk is om gebruik 

te maken van subsidie-middelen om door een opstartfase heen te komen en/of in 

te spelen op de maatschappelijke baten die de onderneming genereert tot hun recht 

te laten komen. We gaan in 2023 actiever op zoek naar de mogelijkheid om 

ons investeringsgeld in goede samenhang met subsidiegeld in te kunnen zetten. 

Wellicht in een product-vorm.

Samenwerking met regionale fondsen

De positionering van de regionale fondsen wordt steeds scherper en biedt volop 

mogelijkheden tot samenwerkingen tussen NOM-fonds en de regio-fondsen:

- regelmatiger co-financieren en/of beheer bundelen

- aanvullende domeinen waardoor over en weer leads uitgewisseld kunnen worden

- gebruik maken van de fonds-in-fonds ervaringen (zie hiervoor) van het IFG-fonds

- betere afstemming tussen de toezichthouders (RvC's) en investeringscommissies 

(IC's) is gestart in 2022 en zal in 2023 extra versterkt worden.



14

Finance & Operations

Door enerzijds de ontwikkelingen rondom digitalisering en nieuwe veiligheid (o.a.

data- en cybersecurity) en anderzijds de in dit plan uitgewerkte ambities van

zowel Innoveren, Internationaliseren en Investeren, is de afdeling Finance &

Operations constant in beweging. Voor de optimale ondersteuning van de NOM en

externe klanten dient het team, maar ook zeker de kennis, op het juist niveau te

zitten. Gezien ons eigen gewenste serviceniveau en de krapte op de arbeidsmarkt is

dit een uitdaging. Dit vraagt van het team om een steeds betere samenwerking,

waarbij digitalisering in de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen.

Data als bedrijfsmiddel

Slimmer werken door het gebruik van Data. In 2022 is er in een gezamenlijk ROM

Business Intelligence werkgroep, en op verzoek van de ROM directeuren, kennis en

tips uitgewisseld over het gebruik van data.

In de komende jaren wil de NOM zich ontwikkelen tot een data-hub met zowel eigen

data als externe data, waarmee wij onszelf in staat stellen om datagedreven

strategische- en operationele beslissingen te kunnen maken. Daarnaast kunnen we

met data het nationale en internationale speelveld van bedrijven, passend binnen de

Noord-Nederlandse ecosystemen, verder inzichtelijk krijgen en deze kennis

gebruiken binnen de sectorteams.

Om dit te kunnen verwezenlijken zullen we moeten starten met het bouwen van

slimme data-sets, opgebouwd vanuit alle intern aanwezige data. Hiermee kunnen wij

tastbare BI-rapportages en geautomatiseerde dashboards opstellen. Hier opvolgend

willen wij de samenwerking zoeken met interessante strategische partners uit (in

eerste instantie) Noord-Nederland. Door het koppelen en gebruiken van elkaars

data, binnen de juiste strategische afwegingen en wet- en regelgeving, komt er veel

interessante informatie samen, die zowel door de N.V. NOM als de strategische

partners gebruikt kunnen worden ter versterking van de Noord-Nederlandse

economie. De N.V. NOM is in de afgelopen maanden reeds door diverse partijen

benaderd om tot een samenwerking rondom data te komen.

47  

6. Finance & Operations

Het team Finance & Operations,

bestaande uit Secretariaat, Fonds

Support Noord, HRM, Facilitair,

Financiële Administratie en Data-analyse

zorgt voor optimale ondersteuning van

zowel de NOM als de voor

derden beheerde fondsen.
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Rapporteren op impact

Met de activiteiten van de N.V. NOM wordt er impact gemaakt in Noord-Nederland. In de

afgelopen jaren rapporteert de N.V. NOM slechts ten dele over de gemaakte impact, via

met name eigen of uitgelokte investeren en gecreëerde of behouden arbeidsplaatsen. Het

is echter evident dat de gemaakte impact verder gaat dan hierboven genoemde

onderdelen. Vanuit een ROM impact werkgroep is er gezamenlijk bekeken op welke

manier de ROMs uitgebreider kunnen rapporteren op impact. Hierbij is afgesproken om

ons te richten op rapporteren via de Sustainable Development Goals (SDG's), een

werkwijze die ook door de N.V. NOM wordt opgepakt.

Het maken van impact kan op velerlei manieren, waarbij CO2-reductie het meest

gangbare onderdeel is. Impact is echter ook te meten via diversiteit en inclusie,

biodiversiteit, grondstofverbruik of andere klimaatbestendige onderdelen. Dit komt

samen in ESG (Environmental, Social en Governance), binnen de investeringswereld een

vervanger voor het woord duurzaam, en verwijst naar drie centrale factoren in het meten

van de duurzaamheid van investeringen. Vanaf 2023 wil de N.V. NOM de uitgangspunten

van ESG onderdeel uit laten maken van de investeringsvoorstellen, waarna er op termijn

naast de SDG's op meer kwalitatievere impact categorieën gestuurd én gerapporteerd

kan worden.

Workflow Management Systeem (WFMS)

In het goedgekeurde meerjarenplan 2022-2025 is reeds aangekondigd dat het

implementeren van een WFMS noodzakelijk is om onze groeiende

investeringsportefeuille op een optimale manier te kunnen beheren. In 2022 is de

zoektocht gestart, waarna een shortlist van drie geschikte partijen is overgebleven.

Naar verwachting wordt een nieuw systeem in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik

genomen.

Know Your Customer (KYC)

Door de huidige mondiale ontwikkelingen is het nog belangrijker om te weten met wie de

NOM zaken doet. Vanaf Q4 2022 start de NOM met een pilot om de integriteit van de

ondernemer(s) te checken, waaraan mogelijk een financiering wordt verstrekt. Bij een

succesvolle pilot wil de NOM dit breed inzetten binnen de organisatie.
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Strategische personeelsplanning

In het eerste halfjaar van 2022 zijn de leidinggevenden uitgedaagd om een kwalitatieve

en kwantitatieve analyse van het eigen team te maken en dit naast de strategische

ambities van de N.V. NOM te leggen. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt of het

personeelsbestand, met de huidige kennis en kunde, voldoende aansluit bij de

ontwikkeling die de NOM wil doormaken. Samen met een afvaardiging van het

personeel zijn de leidinggevenden tot de volgende vier uit te werken onderwerpen

gekomen:

1. Integraal Samenwerken

Om multidisciplinaire sectorteams optimaal te kunnen laten werken dient er een

duidelijke doelstelling opgesteld te worden en moet er een sectorlead aangesteld

worden om de realisatie van overeengekomen sector-KPI's te bewaken.

2. Kennisoverdracht

Bij het onboardingsproces voor nieuwe werknemers dienen we rekening te houden met

een juiste overdracht van de kennis van ervaren werknemers. Door een goed

trainingsprogramma op te stellen en elke nieuwe werknemer te koppelen aan een

ervaren werknemer (mentorrol) kunnen we een juiste overdracht van kennis realiseren.

3. Sectorkennis

Het werken in sectorteams vraagt ook om sectorspecifieke kennis. Om deze kennis op

te doen willen we onderzoeken of er specifieke scholingspakketten samen zijn te stellen

én de teams koppelen aan strategische partners (kennisinstellingen,

samenwerkingsinstellingen e.d.) om kennisoverdracht te realiseren.

4. Impact maken

Door het ontwikkelen van bredere KPI's willen we onze impact binnen de transities in

Noord-Nederland beter zichtbaar maken. We willen het personeel meenemen in de

mogelijkheden rondom het meten en rapporteren van impact.
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Investeren

Door succesvolle exits in 2021 en 2022 (nog in pijplijn) is de NOM in staat om in de

komende jaren stevig door te investeren en hiermee het verdienvermogen van de

NOM in de komende jaren zeker te stellen. Jaarlijks stelt het Investeringsteam een

dividend- en exitbeleid op, waarin voor 2023 een inschatting is gemaakt van de

opbrengsten op verkopen en dividendontvangsten. T.o.v. voorgaande jaren

verwachten we een lagere realisatie op beide posten. Door een toename aan

investeringen, met in veel gevallen een hoger risicoprofiel en de verwachte uitwerking

van de mondiale problematiek (zie inleiding) op de

investeringsportefeuille, verwachten we een hogere voorziening te moeten nemen in

2023.

Door invulling van de laatste vacatures is het team weer op volle sterkte om de

komende jaren de investeringsambities waar te maken.

Vanwege de renteontwikkelingen zijn eind 2022 de rentes gestegen. Ook op de

schatkis tbankierenrekening ontvangen wij een positieve rente. Met onze huidige

liquide middelen kan dit oplopen tot een substantieel bedrag.

Bijlage 1. Begroting 2023

Innoveren (Ecosysteemontwikkeling en Business Development) en

Internationaliseren

Het team van Innoveren is eind 2022 verder op orde gebracht door een BD'er Agri &

Food en BD'er Circulaire Kunststoffen. Dit leidt vanzelfsprekend tot een stijging van de

personeelskosten die grotendeels gecompenseerd wordt door de inzet van NOMmers

in het EDIH project. Ook het team van Internationaliseren is halverwege 2022

uitgebreid na het vertrek van twee collega's.

De overeenkomsten met een aantal Gemeenten rondom de bijdrage aan acquisitie zijn

eind 2022 komen te vervallen. Het Ministerie van EZK heeft daarentegen de subsidie

structureel met ca. € 100k per jaar weten te verhogen.

Algemeen

Aan de rechterzijde vindt u de begroting voor 2023. Na een aantal zeer succesvolle

financiële jaren verwachten wij, zoals reeds aangekondigd in het Meerjarenplan 2022-

2025, voor boekjaar 2023 een negatief resultaat. Hieronder lichten wij per afdeling de

financiële verwachtingen toe.
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Bijlage 2. NOM Resultaat door de jaren heen

Financiële resultaten door de jaren heen

In de lijndiagram hiernaast ziet u de (verwachte) resultaten van de NOM 

over de periode 2019 t/m 2025. Om een goed resultaat te behalen is de 

NOM over het algemeen afhankelijk van goede exits, waarvan bekend is dat 

ze plaatsvinden, maar niet exact wanneer. Om in te kunnen schatten of de 

NOM financieel goed presteert moeten de financiële resultaten daarom in 

een breder perspectief worden gezien, zoals hiernaast weergegeven.

Belangrijker dan de financiële resultaten is de totale impact die we maken 

zoals weergegeven in het waardecreatiemodel.
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N

2022 2023 2024 2025

▪ Alle werknemers hebben 

persoonlijke 

doelstellingen ✅

▪ Sectorteams geformeerd 

met eigen doelstellingen, 

KPI's en jaarplan

▪ Ontwikkeling van één nieuw 

innovatieprogramma✅

▪ Interne processen aan laten 

sluiten op Impact Reporting

▪ Nieuw waardecreatiemodel

in samenspraak met 

stakeholders✅

▪ Data- en 

Cybersecurity Awareness 

programma onder 

werknemers uitvoeren✅

▪ Korte termijn doelstellingen 

MJP gerealiseerd ✅

▪ Samenwerking ROM’s met 5 

nationale 

programmamanagers✅

▪ Alle werknemers hebben een 

persoonlijk ontwikkelplan.

▪ Sectorteams- en communities

operationeel

▪ Implementatie impact 

reporting in rapportages en 

investeringsvoorstellen

▪ Strategische 

personeelsplanning als 

ongoing proces

▪ Nieuwe ICT infrastructuur 

NOM

▪ Funnel voor 

innovatieprojecten opstellen

▪ Start eerste Top Dutch 

campagnes

▪ Start outbound/trade voor 

alle Provincies

▪ Ondersteuning bij 

doorontwikkeling NGF 

voorstellen

▪ Afwikkeling ROM evaluatie + 

aandeelhoudersinstructie

▪ 50 jaar NOM

▪ Huurcontract loopt af 

(oktober 2024)

▪ Nieuwe aanbesteding 

accountant voor boekjaren 

2025 t/m 2028

▪ Uitbreiding 

subsidiemiddelen EZK

definitief

▪ Middelen fondsversterking 

volledig ingezet

▪ Interne Data Warehouse 

gereed

Interne doelstellingen en mijlpalen 2022-2026

2026

▪ Verlenging EDIH

▪ Nieuwe ROM evaluatie?
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