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PPM Oost

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM 
Oost) investeert met geld van de overheid in kansrijke 
bedrijven die bijdragen aan een florerende economie in 
Oost-Nederland, maar zich vaak ook richten op de 
internationale markt. Met een totale fondsomvang van 
ruim €140 miljoen heeft PPM Oost een belang in 163 
bedrijven. 
De financieringsinstrumenten variëren van participaties 
tot innovatiefondsen. PPM Oost helpt bedrijven met 
kapitaal, maar ook met kennis en zijn netwerk om   
stappen te zetten in bijvoorbeeld productontwikkeling, 
management en merkopbouw. 
Informatie: wilco.schoonderbeek@ppmoost.nl

Sectormanager Agro-Food PPm oost Wilco   

Schoonderbeek: “durfkapitaal is voor de meeste 

ondernemers nog geen vanzelfsprekendheid.”

Durf én kapitaal
Alternatieve financiering voor  
innovatief ondernemerschap

voor innovatieve ondernemers zijn het kansrijke tijden.  
meer dan ooit komt het daarbij aan op improvisatievermogen.  
Want innovatief ondernemen vraagt om durfkapitaal nu banken  
door aangescherpte voorwaarden niet langer de traditionele  
kredieten verstrekken. Binnenkort komen er nieuwe  
innovatiefondsen vrij.

Van kredietdenken naar durfkapitaal
Ondanks de nieuwe kredietvoorwaarden is 
Nederland nog steeds een typisch banken-
land, weet Schoonderbeek. “Het ‘krediet-
denken’ zit diep in de genen van de meeste 
ondernemers, zeker in het mkb. Er is dan 
ook sprake van koudwatervrees om alterna-
tieve bronnen van financiering, zoals durf-
kapitaal, aan te trekken. Die vrees moet 
overwonnen worden, want het ziet er niet 
naar uit dat de mogelijkheden van traditio-
nele bancaire kredietverlening op korte   
termijn verbeteren.”
Banken beoordelen of er wel of geen lening 
of krediet wordt verstrekt op basis van de 
verwachte kasstromen en rentabiliteit van 
het bedrijf. Voor het ontwikkelen van een 
nieuw product of het starten van een bedrijf 
is veel geld nodig, terwijl de omzet pas later 
op gang komt. Vooral snel groeiende, inno-

“Wij investeren met geld van de overheid 
in kansrijke bedrijven die bijdragen aan 
een florerende economie in Oost-Neder-
land. Juist nu zijn er voor innovatieve 
ondernemers mogelijkheden.” Aan het 
woord is Wilco Schoonderbeek. De sec-
tormanager Agro-Food van Participatie-
maatschappij Oost Nederland NV (PPM 
Oost) omschrijft innovatie als het maken 
van nieuwe combinaties tussen discipli-

nes, methodes en technieken en met een 
zakelijke blik kijken naar maatschappelij-
ke ontwikkelingen. “Veel grote bedrijven 
lopen nog de routes af die zijn uitgestip-
peld in tijden van voorspoed. Deze wegen 
lopen nu dood.” Zijn ervaring is dat het 
mkb zich in het algemeen snel aanpast 
aan de nieuwe realiteit. “Wij proberen 
kansrijke initiatieven in beeld te krijgen 
en ze vroegtijdig met financiering te 
ondersteunen (zie kader Ojah en        
Yummm, red.).” 

Knelpunt financiering
Volgens Schoonderbeek moet er met een 
andere bril naar financiering worden 
gekeken: “Ondernemers zijn sinds 
gewend zich in eerste instantie tot hun 
huisbankier te wenden. De banken ver-
vullen echter niet langer dezelfde rol als 
in het verleden.” In de eerste drie maan-
den van dit jaar heeft de helft van de ban-
ken in Nederland zijn kredietvoorwaar-
den voor het mkb verder aangescherpt. 
Daarbij kan het volgens de Nederlandsche 
Bank gaan om hogere rentes, een kleinere 
kredietomvang of zwaardere eisen aan het 
onderpand of de vermogenspositie. 
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De plantaardige 
vleesvervanger 
Beeter is een  
vinding van  
onder meer Frank    
Giezen, directeur 
van Ojah. Hij pro-
duceert Beeter   
in zijn nieuwe 

fabriek in Ochten, die mede is gefinancierd 
met durfkapitaal. “PPM Oost is niet alleen 
geldschieter, maar heeft ook duidelijk oog 
voor het maatschappelijke belang. De     
participatiemaatschappij helpt ons als 
ondernemers met het structureren van     
het bedrijf”, aldus Giezen.

Tom Vogel en zijn zus Annemiek ontwikkel-
den Yuno. De snoepjes van fruit en zoutjes 
van groente van hun Wageningse bedrijf 
Yummm Concepts liggen al in de super-
markt, mede door een investering vanuit 
fondsen die worden beheerd door PPM 
Oost. “We hadden al vroeg bij de start 
gesprekken met PPM Oost”, zegt Vogel. 
“Het klikte meteen en ik had niet het gevoel 
dat zij op de stoel van de ondernemer    
wilden zitten. Durfkapitaal om mijn onder-
nemersambities waar te kunnen maken,  
dat bevalt me goed.” 

Durfkapitaal voor Ojah en Yummm

tom vogel maakt ondernemersambities waar met 

durfkapitaal.Frank Giezen, directeur van ojah, ontwikkelde Beeter.

vatieve en startende bedrijven ondervinden 
daar hinder van door een onzekere liquidi-
teitsbehoefte. Een bank neemt deze risico’s 
liever niet. De focus ligt namelijk op het 
minimaliseren van risico’s dat de onderne-
ming in gebreke blijft bij het nakomen van 
zijn verplichtingen. Investeerders van risi-
cokapitaal willen vaak wel risico nemen. De 
focus van een participatiemaatschappij ligt 
op het creëren van waarde. De bank beloont 
een gunstig risicoprofiel; een participatie-
maatschappij beloont groeipotentie in    
relatie tot het risicoprofiel. 

Risicokapitaal en andere middelen
Durfkapitaal is risicokapitaal dat een partici-
patiemaatschappij, venture capitalist of pri-
vate investeerders in een bedrijf investeren. 
Zij participeren of kopen een aandeel in het 
bedrijf en delen daarmee direct mee in het 
bedrijfsrisico. “Uiteindelijk zal durfkapitaal 
niet voor elke financieringsvraag een oplos-
sing bieden, maar zeker bij snelgroeiende 
innovatieve bedrijven moet het wel in over-
weging worden genomen”, aldus de PPM 
Oost-sectormanager. 
Omdat participatiemaatschappijen het finan-
cieringsproces laagdrempelig willen maken, 
stellen zij naast het genoemde durfkapitaal 
(dus risicokapitaal in ruil voor aandelen of 
participaties) ook andere financiële midde-
len beschikbaar, zoals innovatiekredieten en 
herstructureringsleningen, passend bij de 
behoefte van de ondernemer. 

Financieringsmogelijkheden: fondsen
Er zijn steeds meer mogelijkheden op het 
gebied van durfkapitaal, waarbij het om seri-
euze bedragen gaat. Een goed voorbeeld is 
het nieuwe investeringsfonds Dutch Venture 
Initiative (DVI). Het investeringsfonds van 
€150 miljoen wordt gefinancierd door het 
Europees Investeringsfonds (EIF) en PPM 
Oost. De investering van PPM Oost wordt 
mogelijk gemaakt door de Nederlandse over-
heid. Private durfinvesteerders die zich rich-
ten op de Nederlandse markt, kunnen een 
kapitaalinjectie uit dit fonds gebruiken om 
hun risicokapitaal te investeren in snel groei-

ende Nederlandse mkb-bedrijven die willen 
innoveren. De exacte voorwaarden van deze 
deelfondsen worden binnenkort duidelijk.
Een ander voorbeeld is het Topfonds Gel-
derland. Dit is een ‘fonds-in-fonds’. PPM 
Oost zorgt ervoor dat Topfonds Gelderland 
co-investeert in nieuwe marktfondsen 
samen met andere partijen die ook durfkapi-
taal verstrekken. De nieuwe investeringen 
zijn bestemd voor de economische sectoren 
Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie 
& Milieutechnologie en de maakindustrie. 
Hierbij gaat het om de financiering van 
mkb-bedrijven die met hun innovaties bij-
dragen aan de groei van de regionale econo-
mie en werkgelegenheid in Gelderland. De 
beoordeling welke mkb-bedrijven hiervoor 

in aanmerking komen, is vooral maatwerk. 
En het ziet er naar uit dat het bij deze fond-
sen niet bij blijft. Schoonderbeek: “Het Rijk 
en de provincies Gelderland en Overijssel 
hebben verschillende fondsen ter beschik-
king gesteld waaruit wij ondernemers een 
interessant pallet aan financieringsmogelijk-
heden kunnen bieden. Innovatief onderne-
merschap vraagt om durf en kapitaal. Graag 
ga ik met ondernemers in gesprek om te kij-
ken of durfkapitaal ook voor hun specifieke 
situatie het best passende antwoord is.”

• Zoltan lasZlo •

Z. laszlo, ontwikkelingsmaatschappij  

oost nederland nv


