FINANCIERINGSCOMMISSIES
ZIJN NIEUW VLIEGWIEL VOOR
REGIONALE ECONOMIE BINNEN
BRAINPORT NETWORK
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EEN ECONOMISCH STERKE EN SLIMME TOPREGIO
ZUIDOOST-NEDERLAND DIE SUCCESVOL KAN WEDIJVEREN
MET DE INTERNATIONALE CONCURRENTIE. DAT IS HET
DOEL VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BRAINPORT
NETWORK. HET NETWERK BESTAAT UIT DE REGIO’S
BRAINPORT EINDHOVEN, MIDPOINT BRABANT, AGRIFOOD
CAPITAL, LIMBURG ECONOMIC DEVELOPMENT, KEYPORT
2020 EN GREENPORT VENLO PLUS DE PROVINCIES
NOORD-BRABANT EN LIMBURG. DE ALLIANTIE IS BEDOELD
OM DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN ZUIDOOSTNEDERLAND TE VERSNELLEN EN BELEMMERINGEN
HIERVOOR OP TE RUIMEN. BRAINPORT NETWORK HEEFT
3 SPEERPUNTEN.

• Een vernieuwende aanpak van de arbeidsmarkt
• Kapitaal beter bereikbaar maken voor innovatieve
bedrijven
• Het netwerk een Europese dimensie geven

Financieringscommissie

Vernieuwend
Mogelijk was het anders gelopen als betrokkenen contact hadden
opgenomen met een van de drie Financieringscommissies (Brainport
Eindhoven, AgriFood Capital en Midpoint Brabant) die actief zijn in
Zuidoost-Nederland. Deze commissies, volstrekt nieuw in hun soort,
werken als een vliegwiel voor de economie in dit gebied. Met hun
vernieuwende, slimme aanpak richten ze zich op groeifinanciering voor
het MKB en kunnen ze innovatieve start ups en doorgroeiers helpen
om zich richting een goed renderende business te ontplooien. Het
speciale aan de commissies is dat ze de formule van ‘open innovatie’
toepassen op financieel en economisch gebied. Vaste deelnemers
in de commissies zijn de drie grote systeembanken (ABNAMRO,
Rabobank en ING), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Daarnaast heeft
elke commissie zich versterkt met eigen netwerkpartners. Bij de
commissie van Brainport Eindhoven is dat DLL (De Lage Landen). Bij de
commissie van Midpoint Brabant schuift de gemeente Tilburg aan en
bij de commissie van AgriFood Capital zijn dat Collin Crowdfund, NCB
Participaties en het Bosch Investeringsfonds.
Dit alles op initiatief van zes regio’s in Zuidoost-Nederland en de
provincies Limburg en Noord-Brabant. Binnen de commissie wordt aan
de hand van concrete dossiers gekeken wat er nodig is om de bedrijven
in kwestie door te laten groeien en welke partijen daarbij het voortouw
willen nemen. Hoofddoel van de Financieringscommissies? Meer
economische bedrijvigheid en banen in Zuidoost-Nederland. Per jaar
willen de drie commissies elk voor twintig tot vijfentwintig bedrijven
de deur naar succes openen.
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Financieringscommissie

Mismatch
De Financieringscommissies hebben de ambitie een
antwoord te bieden op een probleem binnen het
bedrijfsleven dat al geruime tijd speelt. Het wemelt in
de maakindustrie, hightech en andere sectoren in ZuidNederland van start ups en scale ups met serieuze
potenties, maar de praktijk laat zien dat ze de weg naar
het benodigde kapitaal vaak niet weten te vinden. Deze
‘mismatch’ tussen vraag en aanbod remt de economische
groei binnen Brainport Network af. De redenen daarvoor
hangen samen met het grondig veranderde speelveld
binnen de financiële wereld, het resultaat van de kredieten schuldencrisis van enkele jaren terug. Anno nu lenen
banken minder makkelijk geld uit, de wet verplicht hen
ruimere buffers aan te houden. Onder meer in antwoord
hierop zijn er de laatste tijd tal van kapitaalverschaffers
opgedoken zoals crowdfunding, private equity, informal
investors, participatiemaatschappijen en kredietunies. Met
als gevolg dat starters of doorgroeiers wel veel meer keus
hebben, maar vaak door de bomen het bos niet meer zien.
Bij welke kredietverlener moeten ze zijn, waar vinden ze
een gewillig oor en wie helpt hen vooruit?
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Ecosysteem
De Financieringscommissies van Brainport Network proberen met hun
innovatieve werkwijze een sluitende financiële structuur voor het MKB tot
stand te brengen en aldus meer business en werkgelegenheid te genereren.
Dat wil niet zeggen dat er bij deze commissies een pot met geld klaar staat
voor bedrijven. Binnen de commissie wordt gekeken waar in financieel
opzicht oplossingen liggen voor de start up of scale up in ontwikkeling en
wie van de partners dit kan oppikken. Voor de Financieringscommissie
houdt de betrokkenheid echter niet op bij het geld; ze kijkt over een
breed front naar de bedrijfscase. Want soms is kapitaal niet het enige
breekpunt. Het komt ook voor dat een businessplan niet goed genoeg is,
dat er in een bedrijf (nog) onvoldoende ondernemerschap aanwezig is om
de verwachtingen waar te maken of dat andere kwaliteiten ontbreken. De
Financieringscommissie kan starters en doorgroeiers ook op die onderdelen
de weg wijzen. Want alle partners brengen bij de Financieringscommissie
hun eigen netwerken en relaties in; intermediairs, accountants, juristen,
andere ondernemers, consultants, en andere professionals. Ondernemers
die bij de commissie aankloppen en een pitch geven, krijgen daardoor
meteen ook toegang tot het ecosysteem dat de basis vormt voor de
economische expansie die Brainport Network tot de snelst groeiende regio
van Nederland maakt.

Brainport Network heeft voor
en van de regio een Scale Up
Dashboard gemaakt.
Op scale-ups.brainportnetwork.nl
is dit Dashboard te vinden.

Financieringscommissie

Bart Taminiau, voorzitter van de
Financieringscommissie Midpoint
Brabant
‘We zijn geen extra loket en willen zo laagdrempelig
mogelijk opereren. We zien dat er bij de commissie heel
veel kennis op één punt samenkomt. Dat maakt het
redelijk uniek wat we doen. Ondernemers kunnen daarvan
profiteren, bij hen ligt onze focus. Dat kan bijvoorbeeld
door ze in contact te brengen met kapitaalverleners
maar ook met het aanbieden van een netwerk of knowhow omtrent bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering.
Soms is het al voldoende als je zo’n bedrijf helpt om beter
beslagen bij de bank of een andere geldverstrekker ten ijs
te komen’,
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Onafhankelijk
Financieringscommissies passen door hun opzet en manier
van werken bij het klimaat van samenwerking en innovatie
dat zo kenmerkend is voor de regio. Allereerst door hun unieke
samenstelling. Het is zeldzaam dat drie grote banken zich
gezamenlijk over elkaars bedrijfscases buigen om te kijken met
welke financiële oplossing een bepaalde onderneming het meest
gebaat is. Deze banken en andere partners in de commissie zetten
voor deze gelegenheid bewust hun ‘regio-pet’ op. De kracht van
de eigen regionale economie staat centraal. De deelnemers aan de
Financieringscommissie (zie bijgevoegd kader) zijn in staat om vanuit
hun eigen expertise en in verbinding met partijen van buiten een
bedrijf te helpen om over bepaalde drempels heen te komen. Eerlijke
en reële adviezen staan voorop, ook als die voor de ondernemer in
kwestie misschien vervelend zijn om te horen of betekenen dat hij of
zij zijn of haar droom moet afblazen.
Dit alles op initiatief van en gestimuleerd door Brainport Network, het
triple helix samenwerkingsverband van zes regio’s en twee provincies
in Zuidoost-Nederland. Binnen de commissie wordt aan de hand
van concrete dossiers gekeken wat er nodig is om de bedrijven in
kwestie door te laten groeien en welke partijen daarbij het voortouw
willen nemen. Hoofddoel van de Financieringscommissies? Meer
economische bedrijvigheid en banen in Zuidoost-Nederland. Per jaar
willen de drie commissies elk voor twintig tot vijfentwintig bedrijven
de deur naar succes openen.

Financieringscommissie

Piet van de Wielen, voorzitter van de
Financieringscommissie Brainport Eindhoven
‘Een sterk punt van de commissies is dat ze volstrekt
onafhankelijk zijn. Wij spreken dingen uit die anderen niet
durven zeggen. Soms komt er een fantastisch product
voorbij, maar zie je dat de ondernemer in kwestie de
capaciteiten mist er een succes van te maken. Of dat het
nodig is dat ze de samenwerking zoeken met een ander
bedrijf of een toeleverancier. Zoiets wordt meestal niet
gezegd, maar wij gaan op dit level wel het gesprek aan
met de ondernemer. Hoe klein ook; het initiatief móet een
kans van slagen hebben. Anders moet je er als commissie
gewoonweg niet aan beginnen’
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De regio centraal
Zoals vermeld: momenteel zijn in drie van de zes regio’s binnen
Brainport Network Financieringscommissies actief. Die van Brainport
Eindhoven is het langst in de lucht. Daarna namen AgriFood Capital
(Den Bosch en Noordoost-Brabant) en Midpoint Brabant (Tilburg en
Midden-Brabant) het initiatief. Bij de regio’s in Limburg staat het
onderwerp inmiddels hoog op de agenda. Voor het model bestaat
ook elders in den lande en bij het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat grote belangstelling omdat het wordt gezien als een
nieuw instrument om op regionale schaal financiële knelpunten voor
beginnende ondernemers en scale ups op te ruimen. Veel van de kennis
in de commissies sluit aan bij het economisch profiel van de regio.
Voor startende bedrijven is dat handig om te weten. Zo beschikt
‘Eindhoven’ over een internationaal gereputeerde hightech sector.
De prioriteiten van de regio Midden-Brabant zijn: smart industries,
logistiek en leisure. ‘Agrifood Capital’ is vanouds sterk in food en
agro-business (R&D, farmacie, processing en handel) en retail. De
drie commissies hanteren een eigen financiële bandbreedte. Bij de
commissie in Eindhoven liggen de bedragen tussen de honderdduizend
en tien miljoen Euro. Bij Agrifood Capital en Midpoint Brabant gaat het
in hoofzaak om investeringen tussen honderdduizend en een miljoen
Euro.

Financieringscommissie

Jan Claassen, voorzitter van de
Financieringscommissie AgriFood Capital
‘Soms zie je dat het bij een onderneming misgaat op relatief kleine
bedragen. Doodzonde is dat vaak. Als Financieringscommissie willen
we, gegeven onze unieke samenstelling,
een verschil maken. Zolang we bedrijven
kunnen helpen met kennis, advies en
openingen richting het benodigde
kapitaal, zijn we nodig’

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB)
‘Ik zeg regelmatig: ga eens kijken hoe ze het
bij Brainport Network hebben geregeld.’
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Meer informatie
Meer informatie over het thema kapitaal van Brainport Network
is te vinden op

www.brainportnetwork.nl
@Brainport_NW
Concrete informatie
•

De Financieringscommissie Brainport Eindhoven
bestaat uit de banken ABNAMRO, ING en Rabobank,
DLL, BOM, RVO en Brainport Development.
Voorzitter is Piet van de Wielen
p.vdwielen@brainportdevelopment.nl
Tel: 06-29000067

•

De Financieringscommissie Midpoint Brabant
bestaat uit de banken ABNAMRO, ING en Rabobank,
BOM, RVO, Midpoint Brabant en de gemeente Tilburg.
Bart Taminiau en Josha Ober trekken daar de kar.
barttaminiau@midpointbrabant.nl
Tel: 06-46056041
joshaober@midpointbrabant.nl
Tel: 06-51161171

•

De Financieringscommissie AgriFood Capital
bestaat uit de banken ABNAMRO, ING en Rabobank,
BOM, RVO, het NCB Participatiefonds, het Bosch
Investeringsfonds en Collin Crowdfund.
Voorzitter is Jan Claassen
jlgmclaassen@gmail.com
Tel: 06-54324103

