
Innovatiefonds  Overijssel

input activiteiten
 y Oost NL is beheerder van 

het fonds.

 y Mix van financieringsin-
strumenten is in de loop 
der tijd aangepast om 
aansluiting op vraag en 
aanbod op de kapitaal-
markt te houden en de 
doelstellingen te kunnen 
realiseren.

 y Bij start in 2014 fondsom-
vang € 41,5 mln.

 y Vanaf 2018 versterkt met 
extra middelen: € 11.000 in 
2018, daarna gemiddeld ca. 
€ 450.000 per jaar.

output
Aanvragen 
aantal fluctueerde tussen 120 (in 
2017) en 36 (in 2021). Iets minder 
dan 10% van de aanvragen leidde 
tot financiering. 

Verstrekte financiering

 yGS wilden 50 businesscases in 
2016 (later 2019), maar legden 
dit niet als prestatie-indicator 
vast. Dit is destijds niet gere-
aliseerd. Eind 2021 waren er 
49 financieringen, waarvan 5 
fonds-in-fonds-investeringen.

 yEind 2021 is in totaal € 23,4 mln.  
geïnvesteerd.

 yGS verwachtten in 2014 dat het 
merendeel van de middelen in 
de regio Twente terecht zou ko-
men. Bij de directe investeringen 
is dat het geval.

outcome
Fondsdoelen - financieel

Cofinanciering/totale investeringsomvang 
 y Doel om totale investeringsomvang te behalen van ten-

minste € 150 mln., werd in 2018 (vanwege extra middelen) 
verhoogd naar € 165 mln.

 y Doel investeringsomvang werd bereikt in periode 2018-
2020, terwijl nog lang niet alle middelen waren ingezet. 
Daarna door wijziging in berekening niet meer.  

Revolverendheid 
 y Pas in 2018 stelde de provincie een streefnorm qua 

revolverendheid; 80% voor de periode 2016-2025. De 
verwachting was dat fonds-in-fonds-investeringen ervoor 
zorgen dat de revolverendheid van het totale fonds beter 
op peil gehouden kan worden. 

 y Medio 2022 is de revolverendheid 83%.  

Fondsdoelen - maatschappelijk

 y Met het Innovatiefonds wil de provincie innovatie stimu-
leren, ondernemerschap versterken en totstandkoming 
crossovers ondersteunen. En meer werkgelegenheid en 
exportwaarde. 

 y Voor werkgelegenheid is een indicator uitgewerkt; namelijk 
2.100 arbeidsplaatsen. Dit doel is nog niet bereikt, tot en 
met 2021 zijn er 891 arbeidsplaatsen gerealiseerd (waarvan 
70% behouden). Er zijn geen op innovatie aansluitende 
prestatie-indicatoren afgesproken.

 y Streven naar 5% arbeidsplaatsen op basis van SROI is in 
2017 wel en 2018 en 2020 niet gehaald. Deze arbeids-
plaatsen bevinden zich grotendeels bij één bedrijf in 
portefeuille.

impact
Indicatief en zonder uitspraak over causaliteit. 

Ambities provincie economie

Werkgelegenheid, economische groei en 
innovatie zijn de terugkerende ambities in 
het economische beleid de afgelopen 15 
jaren. Sinds 2019 wordt ook het beoorde-
len van de economie op andere waarden 
genoemd als doel.  

 y Economische groei: Het streven naar 
een economische groei boven het 
landelijk gemiddelde, is (gemeten in de 
ontwikkeling van het bruto regionaal 
product) in de periode 2016-2021 het 
ene jaar wel en het andere jaar niet 
behaald.

 y Werkgelegenheid: De banengroei lag 
in 2020 en 2021 met 0,7 en 0,8% bedui-
dend lager dan in Nederland (1,3%).

 y  Innovatie: De private R&D-uitgaven als 
percentage van het BRP laat een stij-
gende lijn zien. Overijssel zit onder het 
Nederlands gemiddelde, maar is wel een 
van de beter scorende provincies.

 y De ontwikkeling van de economische 
groei, de werkgelegenheid en innova-
tie kennen een gelijke ontwikkeling als 
landelijk.

Maatschappelijke vraagstukken

De provincie beoogt dat de revolverende 
middelen voor innovatie bijdragen aan het 
oplossen van vraagstukken o.g.v. bijvoor-
beeld zorg en verduurzaming.

 y Een derde van de investeringen vanuit 
het Innovatiefonds draagt bij aan de 
maatschappelijke uitdaging ‘inclusie-
ve, innovatieve samenleving’ en bijna 
een kwart aan ‘duurzame energie en 
CO₂-reductie’.
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