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Het bleek een noodzakelijk instrument om het innovatieve bedrijfsleven in

de coronacrisis voor Nederland te behouden: in 6 weken tijd tuigden de

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), samen met Techleap.nl

en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een structuur op om

de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor innovatieve startups, scale-ups

en innovatieve mkb’ers uit te voeren. De ROM’s hebben 2.276

leningaanvragen beoordeeld met een totaal aangevraagd vermogen van €

840 miljoen. Daarvan werden 974 aanvragen goedgekeurd ter waarde van

bijna € 300 mln. Inclusief de cofinanciering door bestaande

aandeelhouders en derden werd er in totaal € 331 miljoen in het

innovatieve bedrijfsleven geïnvesteerd.

Meeste toekenningen in sectoren Life Sciences, Cleantech en Hightech

De COL heeft vooral het innovatieve bedrijfsleven in Nederland ondersteund: de

sectoren Life Sciences (56%), Cleantech & Energy (54%) en Hightech (53%) hadden de

hoogste toekenningspercentages. Dit zijn bij uitstek sectoren met een hoog

risicoprofiel en een grote kapitaalbehoefte. De COL vormde een noodkrediet voor

bedrijven voor wie andere financiële steunmaatregelen niet passend waren.

Het vaakst vroegen bedrijven een lening aan tussen de € 50.000 en € 250.000. 58%

van de aanvragers was een startup, 22% een scale-up.

LEES HIER HET COL FINAL DATA REPORT MET FACTS, FIGURES EN

ONDERNEMERSVERHALEN

Hoog-risicosectoren nog steeds moeite om financiering aan te trekken

“We zijn nog niet begonnen met het terugbetalen van onze COL-lening,” zegt Erdem

Ay, CEO van Fited. Fited gebruikt smartphonefoto’s voor het 3D-printen van

scoliose-braces. “We zijn nu op zoek naar additionele financiering, zodat we ons

klinische werk kunnen voortzetten.” Rinke Zonneveld (voorzitter ROM-Nederland &

directeur InnovationQuarter) en Maurice van Tilburg (Managing Director Techleap.nl)

geven aan de bedrijven nauwlettend te blijven volgen. “Hier stopt ons werk niet. We

kijken mee of de bedrijven die een COL hebben ontvangen, ook succesvol zijn in de

vervolgfase. Een groot deel van de markt wordt heropend, maar hoogrisicosectoren

met een grote kapitaalbehoefte – belangrijk voor onze economie – hebben nog

steeds grote moeite om financiering aan te trekken.”

https://www.techleap.nl/reports/col-final-data-report-november-2021


Bedrijven in corona vier keer zo snel door hun geld heen

Een technologie waarmee de performance van warmtepompen enorm stijgt (Blue

Heart Energy), een zeer innovatieve en betaalbare steunzool (T-soles) en veilige

bedtenten voor ernstig gehandicapte kinderen (CloudCuddle); zomaar een greep uit

de bedrijven die in de coronacrisis overeind bleven dankzij de COL-lening. De

runway van investeringen werd in coronatijd voor bedrijven 4 keer zo kort; ze waren

dus 4 keer zo snel door hun geld heen. Voor relatief jonge bedrijven met sowieso

weinig vet op de botten vormt dat een direct probleem. Na onderzoek door

Techleap.nl onder honderden startups naar de financiële situatie ten gevolge van de

COVID-19-crisis, trok het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf april

2020 in diverse tranches € 300 miljoen uit om startups, scale-ups en het innovatieve

mkb te behouden voor de Nederlandse economie.

“Innovatie is de ruggengraat van ons toekomstig verdienvermogen,” zegt minister

Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat. “De corona-uitbraak, een pandemie

van ongekende proporties, was een acute bedreiging voor bijna alle ondernemers.

Veel van hen hebben we kunnen helpen met de diverse steunregelingen. Voor

startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers bood het overbruggingskrediet uitkomst.

Bijna 1.000 bedrijven, allemaal met veel potentie omdat ze een rol spelen of gaan

spelen bij bijvoorbeeld de energietransitie, digitalisering of verduurzaming, hebben

we dankzij de COL voor Nederland kunnen behouden.”

Meeste aanvragen uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant

Uit de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen de meeste

aanvragers. Het vaakst toegekend werden aanvragen door de ROM’s Impuls Zeeland

en Horizon Flevoland. In alle regio’s bestond minder dan de helft van de toegekende

aanvragen uit portfoliobedrijven van de ROM’s, waarbij LIOF en NOM relatief de

meeste portfoliobedrijven een COL toekenden en Innovatiefonds Noord-Holland en

InnovationQuarter de minste.

Naast relevante facts en figures over de COL-lening vindt u in het eindrapport ook

ondernemersverhalen. Waar hebben ze de COL voor aangewend, hoe gaat het nu

met ze en wat hebben ze in de regeling gemist.
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Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

In Nederland zijn er negen volwaardige regionale ontwikkelingsmaatschappijen actief. De

NOM voor Groningen, Friesland en Drenthe, Oost NL voor Overijssel en Gelderland,

InnovationQuarter voor Zuid-Holland, LIOF voor Limburg, de BOM voor Brabant, Impuls voor

Zeeland, Horizon voor Flevoland en de ROM Regio Utrecht. Sinds oktober 2021 is ROM

InWest actief voor Noord-Holland, waardoor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een

landsdekkend netwerk zijn geworden voor het stimuleren van innovatie.

De ROM’s zijn privaatrechtelijk georganiseerd en hebben het ministerie van Economische

Zaken en Klimaat en hun provincies als aandeelhouders en financiers. Enkele ROM’s hebben

ook regio’s, steden en universiteiten als aandeelhouder.

De ROM’s hebben drie kerntaken: Investeren, Innoveren en Internationaliseren. Ze zijn

- Actief als investeerder in bedrijven via hun eigen fondsen en fondsen in beheer

- Zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar hun regio

- Stimuleren innovatie bij het mkb en versterken het ecosystemen in hun regio. Dat

doen ze door het aanjagen van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers,

kennisinstellingen en overheden.

Nagenoeg alle ROM’s zijn inmiddels ook actief op het gebied van internationalisering en

handelsbevordering.

Juist door de unieke combinatie van ontwikkelings-, investerings- en

internationaliseringsactiviteiten zijn de ROM’s toegerust om bij te dragen aan een duurzame,

innovatiegedreven en inclusieve economie.

Over Techleap.nl

Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische

Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van het

tech-ecosysteem van Nederland. De organisatie creëert een optimaal klimaat voor

Nederlandse technologiebedrijven om op te schalen, met programma's en initiatieven die de

toegang tot technologie, de markt, kapitaal en talent verbeteren. Techleap.nl wordt geleid

door Special Envoy, Constantijn van Oranje.
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