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Management Summary 

Dit rapport behandelt het onderzoek naar de positionering van het recent opgerichte ten Hag 

Supportfonds. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan Twentse ondernemers ten behoeve van 

innovatie.  

Methodologie 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fases. Fase 1 is uitgevoerd als een marktonderzoek en richt zich 

op het in kaart brengen van de markt van innovatie ondersteuning in Twente en het identificeren van 

een nog niet ondersteunde niche.  In Fase 2 zijn er verschillende interviews gehouden met 

respondenten die een sterke affiniteit hebben met innovatie en Twente. Het doel van Fase 2 was het 

ontdekken welke innovatie ondersteuning er daadwerkelijk gewenst is en welke initiatieven het best 

ondersteund kunnen worden binnen de mogelijkheden die het ten Hag Supportfonds biedt. 

Resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige doelstellingen van het ten Hag Supportfonds niet 

onderscheidend genoeg zijn ten opzichte van de overige innovatie stimuleringsfondsen. Tevens blijkt 

uit de interviews, dat de geboden ondersteuning niet aansluit bij de wens uit de praktijk. De praktijk 

heeft behoefte aan een andere focus. De volgende soorten initiatieven zouden het best ondersteund 

moeten worden door het ten Hag Supportfonds:  

Twentse initiatieven, ontwikkeld met behulp van Twentse middelen, die zich richten op: 

1) het verbinden van Twentse innovatie met de regio Twente,  

2) het verbreden van de kennis van Twentse ondernemers en niet ondernemers op zowel creatief 

als innovatief vlak en/of 

3) het verdiepen van de innovatieve kennis en kunde van Twentse bedrijven met behulp van 

middelen van andere Twentse bedrijven.  

Advies 

Een unieke positionering kan worden verkregen door aan te sluiten bij de wens van de praktijk. Geen 

van de innovatie stimuleringsfondsen richt zich expliciet op het verbinden van de innovaties in Twente 

met de niet-ondernemende Twentenaar. Daarnaast blijkt ook dat geen van de innovatie 

stimuleringsfondsen zich richt op het ondersteunen van de gehele innovatiecyclus, van het creatieve 

idee (persoonlijke verbreding) tot en met de gevolgen van de innovatie voor het bedrijf (zakelijke 

verdieping). Dit soort ondersteuning zal direct voor een unieke en herkenbare positionering van het 

ten Hag Supportfonds zorgen.  

Consequenties 

Om de beoogde positie te bereiken binnen de innovatie stimuleringsmarkt is het van belang dat het 

ten Hag Supportfonds goed kijkt naar de huidige doelen en deze aanpast waar geadviseerd. Daarnaast 

zal de communicatie, op basis van de gewijzigde doelen, moeten worden aangepast. Ook is het zeer 

verstandig om de aanvraagprocedure deels te automatiseren en een algemene internet strategie te 

ontwikkelen. Concreet advies omtrent deze punten wordt in hoofdstuk zes gegeven.  
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Inleiding 
 

Sinds 2007 investeren Regio Twente en de provincie Overijssel actief in de Twentse 

kenniseconomie en innovatie in het algemeen (Innovatiebeleid Twente, 

www.regiotwente.nl). Dit heeft geleid tot een forse groei aan innovatieve projecten en 

bedrijvigheid, met name op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. In 2013 is 

Twente door de Erasmus Concurrentie en Innovatiemotor uitgeroepen tot de meest 

innovatieve regio in Nederland op dit gebied (Volberda, Heij, van den Bosch, 2013). 

Het huidige innovatiebeleid van provincie Overijssel en Regio Twente bouwt voort op het 

innovatiebeleid van 2007-2012. Het doel van dit innovatiebeleid is om de komende jaren een 

sterke impuls te geven aan de economische ontwikkeling van Twente en de werkgelegenheid 

in Twente. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de stichting ten Hag Supportfonds 

(www.tenhagsupportfonds.nl). Het ten Hag Supportfonds sluit aan bij het stimuleren van de 

innovatieve bedrijvigheid in Twente. Met behulp van financiële bijdrages aan innovatieve 

bedrijvigheid in Twente beogen zij de volgende doelen te bereiken: 

 Het versneld commercialiseren van ontwikkelde technologie. 

 Het leveren van een bijdrage aan de regionale economie. 

 Het verbinden van kennis en mensen. 

 Het versterken van optimisme over de innovatiekracht van de regio. 

 Het binnenbrengen van innovatieve impulsen in de economie. 

 Het zekerstellen van een unieke waarde in de regio. 

Met behulp van dit onderzoek wil de stichting ten Hag Supportfonds de positionering van het 

ten Hag Supportfonds in het de huidige innovatie ondersteuningsmarkt van Twente 

verbeteren. Naast het ten Hag Supportfonds zijn er namelijk een groot aantal andere spelers 

actief in het ondersteunen van innovatie, zowel privaat als door de overheid. Om een 

antwoordt te geven op de vraag waar het ten Hag Supportfonds met haar ondersteuning de 

grootste impact kan maken voor de bedrijven als de regio, is de volgende hoofdvraag 

opgesteld: 

Welke innovatieve bedrijvigheid / initiatieven in Twente kunnen het best kunnen profiteren 

van de ondersteuning die het ten Hag Supportfonds biedt? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden wordt er ook een antwoord gezocht op de 

onderstaande vijf deelvragen:  

1. Welke positie kan het fonds innemen, die nog niet door andere subsidieverstrekkers 

wordt ingenomen 

2. Hoe kan het fonds zich het best profileren, gebaseerd op hun eigen doelstelling? 

3. Welke (communicatie)middelen kan het fonds inzetten om de juiste aanvragen binnen 

te krijgen?  

http://www.tenhagsupportfonds.nl/
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4. Voor welke initiatieven is het fonds interessant? 

5. Welke criteria en aanvraagprocedure kan het fonds het best hanteren? 

Methodologie 
 

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ondersteunen van innovatieve bedrijvigheid 

in Twente is uitgevoerd in twee fasen. Op deze manier kon er een goede vergelijking worden 

gemaakt tussen hetgeen de huidige markt aan ondersteuning aanbiedt (Fase 1) en hetgeen 

de praktijk verlangt (Fase 2). In de kloof die hiertussen bestaat kan het ten Hag Supportfonds 

het meest (innovatieve) rendement behalen met behulp van de ondersteuning (zie figuur 1).  

Fase 1 van het onderzoek richt zich op: 

 het in kaart brengen van het subsidieklimaat rondom innovatieve bedrijvigheid in 

Overijssel en met name Twente en 

 het identificeren van een nog niet ondersteunde niche voor de positionering van het 

nieuwe subsidiefonds binnen de innovatieve bedrijvigheid in Twente.   

Fase 2 van het onderzoek richt zich op: 

 Het ontdekken welke innovatie ondersteuning er daadwerkelijk gewenst is en 

 Welke initiatieven het best ondersteund kunnen worden binnen de mogelijkheden die 

het ten Hag Supportfonds biedt. 

 

 

Figuur 1: Het identificeren van de kloof tussen het huidige innovatie ondersteuningsaanbod en de behoefte uit de praktijk 
helpt het ten Hag Supportfonds de beste positionering te vinden. 

 

Aanbod Kloof
Behoefte 

uit de 
praktijk
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Methodologie Fase 1 
 

De gebruikte methodologie in de eerste fase van het onderzoek betreft een zogenaamde, 

‘keyword based search’ (e.g. Barbosa en Freire, 2004; Tumer et al, 2009; Cheng et al, 2011). 

Deze onderzoeksmethodologie houdt in dat het onderzoek wordt begonnen met een aantal 

sleutel keywords. Deze keywords en combinatie van keywords wordt gebruikt als input voor 

een zoektocht op het internet via de zoekmachine Google. Op basis van de resultaten van deze 

zoektocht wordt informatie geïdentificeerd die direct bijdraagt aan het beantwoorden van de 

hoofdvraag. Nieuwe informatie kan leiden tot het formuleren van nieuwe keywords, die dan 

opnieuw worden gebruikt tijdens de online zoektocht naar relevante informatie. Dit iteratieve 

proces herhaalt zich totdat er geen nieuwe relevante informatie en dus nieuwe keywords 

worden geïdentificeerd.  

De oorspronkelijke sleutel keywords waarmee dit onderzoek is ingestoken zijn direct afgeleid 

van de hoofdvraag. Dit waren ‘Innovatie’, ‘Subsidie’ en ‘Twente’. Uiteindelijk zijn er ook 

keywords ontstaan zoals “ondersteuningsvorm” en het veel praktischere 

“aanmeldprocedure”. Gedetailleerde informatie per fonds is te vinden in Bijlage 3. Hierin 

worden ook de additioneel ontdekte onderdelen per fonds vermeld. Deze onderdelen voegen 

weinig toe aan de hoofd- en deelvragen, maar zijn wel interessant voor de lezer, waardoor 

deze een totaal overzicht krijgt van de verschillende spelers, hun kenmerken en de markt.  

Methodologie Fase 2 
 

De gebruikte methodologie in de tweede fase van het onderzoek betreft het uitvoeren van 

empirische interviews. Omdat het doel van het tweede deel van het onderzoek het ontdekken 

van hetgeen er nu daadwerkelijk door de praktijk gewenst is aan innovatie ondersteuning, is 

er expliciet gekozen voor een kwalitatieve interview methode. Ten opzichte van kwantitatief 

empirisch onderzoek, waarbij de antwoorden van de respondenten beperkt blijven, resulteert 

het gebruik van kwalitatief empirisch onderzoek doorgaans in een kwalitatief betere dataset 

(e.g. Patton, 2005).  

De onderwerpen van de interviewvragen zijn afgeleid van de resultaten van Fase 1 van het 

onderzoek. De hoofdonderwerpen waar de interview vragen zich op concentreren zijn: 

Innovatie en Twente, Innovatie en de Twentenaar, Ideeën uit de praktijk en het ten Hag 

Supportfonds en de Twentse ondernemer. De interviewvragen zijn bijgesloten in Bijlage 2. 

Ongeveer acht respondenten zouden er door het ten Hag Supportfonds worden aangeleverd. 

Uiteindelijk zijn er vier respondenten aangeleverd, waarvan er twee hebben bijgedragen aan 

het onderzoek (respondent A en B). Omdat twee respondenten, naar mijn mening, toch echt 

te weinig is om een onderzoek mee te doen heb ik de steekproef uitgebreid met drie 

additionele respondenten. De voorwaarden voor deze nieuwe respondenten waren dat zij een 

sterke connectie moeten hebben met Twente en daarnaast actief bezig zijn (geweest) met 

innovatie in Twente. 
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De steekproef bestond uit:  

Respondent A – Een innovatieve zelfstandig ondernemer actief in de online games 
Respondent B – Director van Powered by Twente 
Respondent C – Oud CEO van een van de grootste Twents concerns 
Respondent D – Een young professional afgestudeerd in Innovatie op de Universiteit Twente. 
Respondent E – Een directeur van een innovatief IT bedrijf in Twente met vijf medewerkers 
 

Resultaten 
 

De resultaten van Fase 1 van het onderzoek laten zien dat er in de regio Twente verschillende 

spelers zijn die op een manier innovatieve bedrijfsactiviteiten voor Twentse ondernemers 

ondersteunen. Het volledige Fase 1 marktonderzoek is bijgesloten in Bijlage 1. Zoals eerder 

vermeld, zijn de uitgebreidere resultaten van dit onderzoek bijgesloten in Bijlage 3. In Bijlage 

3 wordt er per fonds dieper ingegaan op;  

 Het type ondersteuning dat het fonds biedt 

 Of het een overheids- of particulier fonds betreft 

 Wat de rechtsvorm van het fonds is 

 Wie de uitgevende instantie van het fonds, of de ondersteuning die het fonds biedt, is 

 De NAW-gegevens van deze uitgevende instantie 

 Het bezoekadres en de openingstijden van deze uitgevende instantie 

 De persoonlijke gegevens van de eventuele contactpersoon van het fonds, inclusief 

een link naar zijn/haar LinkedIn pagina 

 Het doel van het fonds 

 Een algemene beschrijving van het fonds en overige informatie  

 Het totaal beschikbaar budget 

 De maximale bijdrage die het fonds levert per aanvraag 

 De indientermijn van aanvragen voor het fonds 

 De beslistermijn die het fonds hanteert voor het behandelen van de aanvragen 

 De voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen 

 De restricties die het fonds oplegt aan de aanvragen 

 De aanvraagprocedure 

 De  uiteindelijke beoordelingscommissie 

Ook wordt er in Bijlage 3 per fonds een aantal voorbeelden gepresenteerd van bedrijven en 

projecten die gebruik hebben gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheden van dat fonds. 

Deze beschrijvingen  van bedrijven en de ondersteunde projecten geven de lezer meer inzicht 

in de praktische uitwerking van de verschillende fondsen.   

De resultaten van Fase 2 zijn de antwoorden op de interview vragen. De interview vragen zijn 

bijgevoegd in Bijlage 2. De combinatie van de resultaten van Fase 1 en Fase 2 wordt in de 
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volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. De resultaten zijn opgedeeld in de volgende 

hoofdstukken: 

1. Innovatie en Twente 

Er wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op wat, volgens de praktijk, nu innovatie is, waarom 

dit belangrijk is en waarom dit kenmerken is/zou moeten zijn voor Twente. Daarnaast wordt 

er dieper ingegaan op innovatie initiatieven waarvan de respondenten vinden dat deze 

ondersteund moeten worden. Hierbij wordt nog geen connectie gemaakt met het ten Hag 

Supportfonds.  

2. De huidige markt van innovatie stimuleringsfondsen 

Dit hoofdstuk brengt zeer gedetailleerd de huidige markt rondom innovatie 

stimuleringsfondsen in Twente in kaart. Dit is van belang, zodat er een niche kan worden 

geïdentificeerd die nog niet wordt ondersteund door de andere fondsen, waarin het ten Hag 

Supportfonds zich kan specialiseren. Onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn, 

wat innovatieve bedrijvigheid is volgens de fondsen, welke ondersteuningsvormen er ten 

behoeve van innovatie worden aangeboden, hoe de verschillende fondsen waarde toevoegen 

aan Twente en in welke sectoren de verschillende fondsen actief zijn. 

3. Innovatie en de Twentenaar 

Met “de Twentenaar” wordt gerefereerd aan een gemiddelde inwoner van Twente. Deze 

inwoner heeft een lagere en/of middelbare scholing genoten, een modaal inkomen en is geen 

ondernemer. In de interviews is dieper ingegaan op hoe een innovatie Supportfonds de rest 

van Twente kan bereiken. De respondenten gaven aan hoe zij geloven dat de Twentenaar bij 

innovatie betrokken kan worden en waarom dit van belang is voor de regio. Ook wordt er 

geïdentificeerd met welke vormen van communicatie een innovatie stimuleringsfonds de 

Twentenaar het best kan bereiken. 

 

4. Ideeën uit de praktijk 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende, door de respondenten, genoemde 

mogelijkheden waarbij het ten Hag Supportfonds ondersteuning kan bieden. Dit hoofdstuk 

dient hierdoor als een blauwdruk voor de verschillende soorten activiteiten die het fonds kan 

ondersteunen en waarop het zich kan specialiseren. Het wordt duidelijk dat de gewenste 

typen activiteiten en de ondersteuning hiervan een andere benadering vergen dan de huidig 

ondersteunde activiteiten. 

 

5. Het ten Hag Supportfonds en de Twentse ondernemer 

Dit hoofdstuk focust op de directe “klanten” van het innovatie stimuleringsfonds, namelijk de 

Twentse ondernemers. Het belang van het bereiken van de juiste groep Twentse ondernemers 

bleek wel uit het tragisch lot van het Innovatiefonds Enschede, waarbij er tientallen aanvragen 

binnenkwamen, maar er maar enkele geschikt bleken. Hierdoor kon het fonds niet de juiste 
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doelgroep ondersteunen en verloor het zijn bestaansrecht. Om een nieuw fonds voor dit lot 

te behoeden wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op manieren waarop ondernemers op zoek 

gaan naar een subsidiefonds en worden er op basis van de interviews aanbevelingen gedaan 

voor een zo soepel mogelijke aanvraagprocedure.  

 

6. Beantwoording van de deelvragen 

Dit hoofdstuk behandeld de verschillende deelvragen op basis van de verkregen informatie uit 

Fase 1 en Fase 2 van het onderzoek. Daarnaast worden in dit hoofdstuk additionele adviezen 

van de onderzoeker meegenomen. De deelvragen die beantwoord worden zijn: Welke positie 

kan het fonds innemen, die nog niet door andere subsidieverstrekkers wordt ingenomen?, 

Hoe kan het fonds zich het best profileren, gebaseerd op hun eigen doelstelling?, Welke 

(communicatie)middelen kan het fonds inzetten om de juiste aanvragen binnen te krijgen?, 

Voor welke initiatieven is het fonds interessant?, Welke criteria en aanvraagprocedure kan 

het fonds het best hanteren? 

 

7. Beantwoording van de hoofdvraag 

Op basis van de kennis die is opgedaan in de andere hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk het 

antwoord gegeven op de hoofdvraag: Welke innovatieve bedrijvigheid/ initiatieven in Twente 

kunnen het best profiteren van de ondersteuning die het ten Hag Supportfonds biedt? Het 

hoofdstuk vat kort samen wat er in het gehele onderzoek is ontdekt omtrent de positionering 

van het ten Hag Supportfonds. 
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Hoofdstuk 1: Innovatie en Twente 
 

Dat het voor een fonds gericht op het stimuleren van innovatie van groot belang is om de 

grenzen van het concept ‘innovatie’ af te bakenen, blijkt wel uit het voorval van het 

Innovatiefonds Enschede. Dit fonds is binnen de korte periode van twee jaar opgeheven, 

doordat het niet de juiste aanvragen binnenkreeg om de subsidie uit te keren. Het fonds kreeg 

voldoende aanvragen binnen, maar deze sloten niet goed aan  bij het soort innovatie dat het 

fonds ondersteunde. Daardoor zijn er maar enkele projecten gefinancierd. Van de 89 

aanvragen kon er in 2013  maar 1 gehonoreerd worden. Hierdoor was het rendement van het 

fonds te laag ten opzichte van de investeringen in tijd en geld. Uiteindelijk is hierdoor ook de 

beslissing genomen om het fonds op te heffen (bron: regiotwente.nl en rtvoost.nl). Om te 

voorkomen dat het ten Hag Supportfonds ook niet de juiste aanvragen binnenkrijgt is een 

precieze afbakening van het concept ‘innovatie’ of ‘innovatieve bedrijvigheid’ van belang.  

1.1 Wat is innovatieve bedrijvigheid? 
 

Innovatie ofwel ‘innovatieve bedrijvigheid’ is een abstract concept. De verschillende innovatie 

stimuleringsfondsen in Twente en respondenten van de interviews hebben er elk een eigen 

kijk op ‘Innovatieve bedrijvigheid’. Zoals dit concept naar voren komt uit het marktonderzoek, 

richt het zich met name op nieuwe (kennisintensieve) producten, diensten en/of processen 

die plaats vinden in een professioneel georganiseerde onderneming.  

De respondenten geven aan dat er in Twente onder ‘innovatie’ vrijwel uitsluitend 

technologische innovatie en productvernieuwing wordt verstaan. Productvernieuwing is 

bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van huidige producten 

en het verbeteren van bedrijfsprocessen met het doel de productie en producten efficiënter 

te maken (respondenten B, C, E).  

De meeste respondenten vinden deze omschrijving van ‘innovatie’ te beperkt en te ster. 

(respondenten B, C, D, E). Innovatie gaat volgens hen niet alleen om nuttige, meetbare 

(technologische) veranderingen in product gerelateerde bedrijfsprocessen, maar om meer 

dan dit. Innovatie zou moeten gaan om de denkwijze en ideeën om vernieuwend (in de 

breedste zin van het woord) te werk te gaan (Respondenten B, D, E). Respondent C vindt dat 

zelfs dit kader ‘innovatie’ niet voldoende beschrijft. Hij vindt dat het bij innovatie niet zozeer 

om ‘de innovatie’ an sich gaat, maar veel meer om de creativiteit die aan de innovatie vooraf 

gegaan is. Zonder creativiteit zal er namelijk niets nieuws, en dus ook geen innovatie kunnen 

ontstaan. Respondent E geeft aan dat het naast focussen op innovatie het ook van belang is 

om te focussen op de gevolgen die het bedrijf ondervindt als gevolg van de innovatie. Concrete 

voorbeelden hiervan zijn groei in omzet en aantal medewerkers, uitbreiding naar nieuwe 

markten, productdifferentiatie waar nieuwe specialisten voor nodig zijn of zelfs 

internationalisering. Hij merkt op dat veel innovatie stimuleringsfondsen bedrijven niet 

bijstaan in de periode ná de innovatie, terwijl ondersteuning in die periode, volgens hem, juist 

het meest nodig is. Door het ondersteunen van creativiteit voorafgaand aan de innovatie en 
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de veranderingen voor de bedrijven na de innovatie worden de kaders van het concept 

‘innovatieve bedrijvigheid’ verder opgerekt dan enig ander bestaand Twents innovatie 

stimuleringsfonds doet. Het ondersteunen van de gehele innovatiecyclus zal het ten Hag 

Supportfonds duidelijk onderscheidend maken van de bestaande fondsen 

 

 

Figuur 2: Innovatie is een continu proces. Innovatieve bedrijvigheid vind daarom ook niet alleen maar plaats “tijdens” de 
innovatie. Innovatieve bedrijvigheid vindt ook plaats “voor” en “na” de innovatie. 

 

1.2 Is innovatieve bedrijvigheid kenmerkend voor Twente?  
 

Alle respondenten zijn het er over eens dat innovatie over het algemeen goed is voor de Regio. 

Innovatie is ook in Twente goed vertegenwoordigd. Er wordt dan met name gesproken over 

het grote aantal spin-off bedrijven van de universiteit Twente en Saxion.  

Echter op de vraag of innovatie ook kenmerkend is voor Twente wordt vrijwel geen antwoord 

op gegeven. Respondent D vindt bijvoorbeeld dat ‘het zeker iets is dat kenmerkend kan zijn 

voor een regio, maar dat feitelijk elk bedrijf en regio zich moet blijven ontwikkelen en 

innovatief moet blijven zijn om te overleven. Daardoor kan innovatie vrijwel geen 

onderscheidend en kenmerkend aspect van een regio zijn.’ Respondenten A en  B spreken dit 

tegen door te focussen op de verschillende specifieke kennisinstellingen, zoals Mesa+ en 

Powered by Twente Innovation Events. Respondent E vindt zelfs dat voor een regio met een 

“ondernemende” universiteit, de nadruk op innovatie nog steeds te gering is om kenmerkend 

te zijn.   

 

Voor
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1.3 Welke innovatie initiatieven zouden ondersteund moeten worden? 
 

Het doel van deze vraag was het destilleren van de gewenste innovatie ondersteuning. Er 

wordt in deze vraag geen rekening gehouden met de middelen van het ten Hag Supportfonds. 

Dit wordt weerspiegeld in de antwoorden uit de interviews. Daaruit kwam naar voren dat 

innovatie ondersteuning niet één vast format zou moeten kennen. Men zou juist moeten 

kijken naar het ondersteunen van innovatie vanuit verschillende oogpunten. Top-down kan 

innovatie ondersteund worden via kennis, financiële ondersteuningen, inspirerende 

workshops en lesprogramma’s (respondenten A, B, E) en bottom-up zou innovatie 

ondersteuning plaatsvinden vanuit de praktijk, met behulp van het netwerk, de eigen 

werknemers, de cultuur in Twente en ideeën bussen (respondenten C, D, E). 

Tevens kan er een verschil worden gemaakt tussen het ondersteunen van innovatie 

initiatieven ten behoeve van het creëren van laaggeschoold werk of hooggeschoold werk. 

Respondent C geeft namelijk aan dat het aantal innovatie initiatieven niet het probleem is in 

Twente. De problemen in Twente ontstaan door het grote aandeel van laaggeschoolden  in 

deze regio (18,5%). De huidige innovatie richt zich, volgens hem, op hoog technisch werk of 

het automatiseren en digitaliseren van laaggeschoold werk. Hierdoor verdwijnen er steeds 

meer laaggeschoolde banen. Dit is niet goed voor het grote aandeel laaggeschoolden en 

daardoor ook niet voor de regio. Respondent C vindt daarom dat innovatie in Twente zich zou 

moeten richten op het scheppen van eenvoudige banen voor de laaggeschoolden.  

Respondent E is het hier mee eens, maar vindt dat de focus moet blijven op het creëren van 

werk van een hoog kennis niveau. Hierdoor kan Twente haar aandeel hogeropgeleiden 

behouden en zullen de verhoudingen laaggeschoolden/hooggeschoolden veranderen. Met 

het ondersteunen van start-ups van de Universiteit Twente en het Saxion en/of het stimuleren 

van groei van andere kleine bestaande Twentse bedrijven die werk op een hoog kennis niveau 

doen kunnen er arbeidsplaatsen voor hogeropgeleiden en nieuwe bedrijven worden  

gecreëerd. Hierdoor zullen de hogeropgeleiden op den duur behouden blijven voor de regio. 

Respondent E is van mening dat door het behouden van hogeropgeleiden er vrijwel direct 

meer werkgelegenheid wordt gecreëerd voor laaggeschoolden. Immers, meer 

hogeropgeleiden betekend, meer behoefte aan kapsters, interieurverzorgers en 

productiemedewerkers voor de nieuwe bedrijven. Hierdoor geeft de visie van respondent E 

ook een oplossing voor het, door respondent C, geschilderde nijpende probleem van Twente.  

Om deze situatie te bereiken zouden ondersteuningsmogelijkheden voor innovatie verder 

moeten gaan dan het verstrekken van financiële subsidies. Vooral het netwerk van ten Hag en 

het bieden van advies door doorgewinterde Twentse ondernemers is van belang. Respondent 

C haakt hierop in door het belang van ‘de keukentafel’ en het fysiek ontmoeten van mensen 

te benadrukken. Uit de interviews lijkt naar voren te komen dat de kern van het groeien van 

een bedrijf in Twente te maken heeft met netwerken.  

Om nog meer werkgelegenheid voor laaggeschoolden te creëren met behulp van innovatie, 

kunnen bedrijven ook proactief gestimuleerd worden om (leer-)werkplekken te creëren. 
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Respondent E gaat hierbij in op een non-profit initiatief waarbij bedrijven met ruimte voor 

(leer-)werkplekken voor laaggeschoolden maar geen budget, gekoppeld worden aan 

bedrijven die door het winnen van tenders, lokaal geld moeten investeren in het creëren van 

banen. Respondent C haalt het Bilbao effect aan als een voorbeeld van maatschappelijke 

innovatie dat veel laaggeschoolde werkgelegenheid heeft gecreëerd. Door de bouw van een 

Guggenheim Museum in Bilbao (een voormalige industriestad) is Bilbao een toeristische must-

see geworden. De komst van de toeristen hebben binnen een paar jaar tijd gezorgd voor een 

gigantische groei van het aantal arbeidsplaatsen voor laaggeschoold werk (horeca, openbare 

groenvoorziening, stratenvegers e.d.) (bron: Davide, 2010). Door strategisch na te denken 

over de te stimuleren initiatieven kan een groot publiek worden bereikt. Daarnaast is de stad 

door de komst van het Guggenheim museum ook aantrekkelijker geworden als woonplaats 

voor hogeropgeleiden.  
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Hoofdstuk 2: De huidige markt van innovatie stimuleringsfondsen 
 

Een unieke positionering van het ten Hag Supportfonds draagt bij aan de herkenbaarheid van 

het fonds en het verkrijgen van de juiste aanvragen. Om te ontdekken welke positie de meeste 

unieke waarde oplevert zal er gekeken moeten worden naar de initiatieven die reeds aanwezig 

zijn. Dit hoofdstuk zet de verschillende initiatieven uiteen en legt de verschillende 

mogelijkheden met betrekking tot niet ondersteunde niches bloot.  

Op basis van de beschreven keyword-based search methode zijn er 9 innovatie 

stimuleringsfondsen geïdentificeerd. Deze fondsen richten zich allemaal op het ondersteunen 

van innovatieve bedrijvigheid in Twente. Hieronder worden de fondsen schematisch 

weergegeven.  

1) Innovatiefonds Overijssel 
2) Innovatievouchers Overijssel 
3) Twentse MKB Innovatiekredieten 
4) Twentse MKB kennisvouchers 
5) Innovatiefonds Enschede  
6) Innovatiefonds Twente 
7) Ondernemend Twente Participaties 
8) Proof of Concept Fund 
9) Twente Technology Fund 
 

De fondsen Twentse MKB Innovatiekredieten en Twentse MKB kennisvouchers zijn onderdeel 

van het overkoepelende fonds Twentse Fonds Innovatie in Gemeenten. Wegens de verschillen 

in ondersteuning en grootte van het fonds worden deze fondsen apart behandeld.  

Binnen het landschap van innovatie 

stimuleringsfondsen in Twente zijn er zowel 

overheids- als private fondsen actief. In 

totaal zijn er in het marktonderzoek vijf 

overheidsfondsen geïdentificeerd en vier 

private fondsen (zie ook figuur 3). Voor de 

ondernemers zit het verschil tussen 

overheids- en private fondsen met name in 

de ingewikkeldheid en beperkingen van de 

aanvraagprocedure.  

De innovatie stimuleringsfondsen vanuit de 

overheid zijn: 

 Innovatiefonds Overijssel 

 Innovatievouchers 

 Twentse MKB Innovatiekredieten 

 Twentse MKB Kennisvouchers 
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  Innovatiefonds Twente 

De private innovatie stimuleringsfondsen zijn: 

 Innovatiefonds Enschede 

 Ondernemend Twente Participaties 

 Proof of Concept Fund 

 Twente Technology Fund 

 

2.1 In welke sectoren zijn de innovatie stimuleringsfondsen actief? 
 

Elk innovatie stimuleringsfonds is actief in een bepaald aantal sectoren. Ondernemers kunnen 

bij dat fonds alleen innovatie ondersteuning aanvragen voor die bepaalde sector. Figuur 4 

geeft een overzicht van het aantal fondsen dat actief is in een bepaalde sector. 

 

Figuur 4 

Zoals te zien is in de figuur is de sector Gezondheidszorg het meest vertegenwoordigd in de 

verschillende innovatie stimuleringsfondsen. Maar liefst acht van de negen fondsen richten 

zich op deze sector. Het initiële plan van de focus van het ten Hag Supportfonds zou zich ook 

richten op de gezondheidszorg en de technologie. Echter, doordat er al zoveel ondersteuning 

is voor deze niche is het ten zeerste de vraag of het ten Hag Supportfonds met een focus op 

de gezondheidszorg daadwerkelijk een verschil kan maken in ondernemend Twente. Ook de 

sectoren Duurzaamheid en Veiligheid, waar respectievelijk zeven en zes fondsen zich op 

richten, zijn ruim vertegenwoordigd. Daarentegen is de sector ICT weinig vertegenwoordigd 
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met slechts vier fondsen. Dat is in het huidige technologische tijdperk zeer opmerkelijk. Vele 

(instrumentele en radicale) innovaties hebben te maken met ICT.  

2.2 Welk soort ondersteuning wordt er reeds verleend? 
 

De innovatie stimuleringsfondsen hebben elk een eigen wijze waarop innovatie in Twente 

wordt ondersteunt. Globaal gezien zijn er voor Twentse ondernemers drie verschillende 

soorten ondersteuningsmogelijkheden voor innovatie. De meest voorkomende soort is het 

aanvragen van risicodragend/durfkapitaal. Per innovatie stimuleringsfonds verschillen de 

mogelijkheden omtrent de verschillende vormen van risicodragend kapitaal. Daarnaast 

verstrekken een aantal fondsen leningen ten behoeve van innovatie en richten de overige 

fondsen zich op het (deels) subsidiëren van innovatievraagstukken. Figuur 5 geeft schematisch 

de verdeling tussen de ondersteuningssoorten weer. Hierna volgt een overzicht van de 

verschillende soorten ondersteuning die het midden en klein bedrijf in Twente kan aanvragen 

bij de verschillende innovatie stimuleringsfondsen. 

Innovatiefonds Overijssel: 
Het Innovatiefonds Overijssel stimuleert innovatieve bedrijvigheid in Twente door van het 
verstrekken van geldleningen tussen de 250.000 en 1.000.000 euro tegen een 
marktconforme rente. Deze rente is variabel. 
 
Innovatievouchers: 

Innovatievouchers stimuleert innovatieve bedrijvigheid in Twente door het verstrekken van 

subsidies tussen de 2.500 en 10.000 euro ten behoeve van kennisvragen rondom innovatie. 

Deze subsidies dekken maximaal 70% van de subsidiabele kosten die de ondernemer maakt. 
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Twentse MKB Innovatiekredieten: 
Twentse MKB Innovatiekredieten stimuleren de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
verstrekken van geldleningen met een grootte van maximaal 150.000 met een 
rentepercentage van 7%, een variabele looptijd en een aflossingsregeling aan het eind van de 
looptijd. Twentse MKB Innovatiekredieten hanteert geen minimum leenbedrag. De looptijd 
wordt in samenspraak met de ondernemer bepaald en is afhankelijk van het type innovatie 
dat ondersteund wordt.  
 
Twentse MKB Kennisvouchers: 
Twentse MKB Kennisvouchers stimuleren de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
vergoeden van maximaal 50% van de kosten van een kennisvraag rondom innovatie in nieuwe 
producten, diensten of processen voor de onderneming. Deze kosten mogen maximaal 5.000 
euro bedragen. 
 
Innovatiefonds Enschede: 
Innovatiefonds Enschede stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
verzorgen van risicokapitaal aan bedrijven met een solide business case. Het minimale of 
maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd is onbekend. Het de totale omvang van het fonds 
is 10.000.000 euro. 
 
Innovatiefonds Twente: 
Innovatiefonds Twente stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
verstrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van achtergestelde leningen en 
participaties. Het minimale of maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd in achtergestelde 
leningen en participaties is onbekend. 
 
Ondernemend Twente Participaties: 
Ondernemend Twente Participaties stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente door 
het verstrekken van risicokapitaal. Dit risico kapitaal kan (maar dit hoeft niet) de vorm hebben 
van participatie in de onderneming met behulp van aandelen, geld verstrekken aan 
ondernemingen    doormiddel van (achtergestelde) leningen en/of het ter beschikking stellen 
van kennis door deskundigen. Ondernemend Twente Participaties verstrekt bedragen ter 
grootte van minimaal 100.000 tot maximaal 500.000 euro. 
 
Proof of Concept Fund: 
Het Proof of Concept Fund stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
verstrekken van leningen met een rentepercentage van 11% voor kennisintensieve producten 
en/of diensten met een sterk technologisch component. Deze lening bedraagt maximaal 
250.000 euro. Wanneer de onderzochte producten/diensten technisch niet haalbaar blijken 
hoeft de lening niet terugbetaalt te worden.  
 
Twente Technology Fund: 
Het Twente Technology Fund stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente voor 
commercieel haalbare academische projecten. Het fonds verzorgt durfkapitaal tijdens de 
opstart- en eerste fasen van een project en de ontwikkel- en onderzoeksfase. Dit durfkapitaal 
is minimaal 1.500.000 euro en maximaal 3.000.000 euro.  
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2.3 Wat is de financiële bijdrage per fonds? 
 

Zoals in het vorige deelhoofdstuk is beschreven, worden er verschillende soorten financiële 

bijdrage aan de innovatieve bedrijvigheid van ondernemers in Twente verzorgt. De hoogte 

van dit bedrag verschilt per fonds. Voor een aantal fondsen wordt er ook een minimum bedrag 

gehanteerd. Figuur 6 geeft een overzicht van de verschillende uitgekeerde bedragen per fonds 

per aanvraag. De bedragen bij Innovatiefonds Twente en Innovatiefonds Enschede ontbreken. 

Deze zijn op het moment van schrijven onbekend. 

 

Figuur 6 

Het ten Hag Supportfonds keert subsidies uit ter grootte van € 2.500,- tot € 5.000,-. Hierdoor 

bevinden zij zich in dezelfde doelgroep als Innovatievouchers, dat subsidies verleent voor 

kennisvragen vanaf € 2.500,- tot € 10.000,- en Twentse MKB Kennisvouchers dat subsidie 

verleent voor kennisvragen tot maximaal € 5.000,-.  
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2.4 Wat is “innovatieve bedrijvigheid” volgens de markt? 
 

Alle fondsen hebben het (indirecte) doel innovatieve bedrijvigheid in Twente te stimuleren. 

Echter hebben hanteren ze allen een andere focus met bijbehorende eigen omschrijving en 

afbakening van deze innovatieve bedrijvigheid. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

verschillende omschrijvingen van innovatieve bedrijvigheid in Twente per fonds. 

Fonds Afbakening innovatieve bedrijvigheid 

Innovatiefonds 
Overijssel 

Innovatieve bedrijvigheid vindt plaats in de sectoren High Tech 
Systemen en Materialen, Kunststoffen & Chemie, 
Gezondheidszorg, Life Sciences, Agrofood, Vrijetijdseconomie en 
Energie en Bouw. 

Innovatievouchers Innovatieve bedrijvigheid ontstaat uit processen waarbij kennis 
en technologie worden samengebracht voor nieuwe en/of betere 
producten, diensten of processen ten opzichte van hetgeen al op 
de markt beschikbaar is. 

Twentse MKB 
Innovatiekredieten 

Innovatieve bedrijvigheid zijn producten, diensten of processen 
die nieuw zijn voor de onderneming en/of markt. 

Twentse MKB 
Kennisvouchers 

Innovatieve bedrijvigheid heeft betrekking op producten, 
diensten of processen op het gebied van zorg, duurzaamheid of 
veiligheid die nieuw zijn voor de onderneming. 

Innovatiefonds 
Enschede 

Innovatieve bedrijvigheid draagt bij aan een specifieke 
maatschappelijke vraag gerelateerd aan zorg, veiligheid of 
duurzaamheid.  

Innovatiefonds 
Twente 

Innovatieve bedrijvigheid is bedrijvigheid dat zich bevindt in de 
sector High Tech Systemen en Materialen. 

Ondernemend 
Twente Participaties 

Innovatieve bedrijvigheid vindt plaats in een professioneel 
georganiseerde onderneming en heeft relevantie voor de regio. 

Proof of Concept 
Fund 

Innovatieve bedrijvigheid gaat om kennisintensieve producten 
en/of diensten met een sterk technologisch component. 
Daarnaast voegt innovatieve bedrijvigheid waarde toe aan Oost 
Nederland. 

Twente Technology 
Fund 

Innovatieve bedrijvigheid betreft ontwikkeling van unieke 
producten, diensten, processen en technologieën in de sectoren 
Schone Technologie, Nanotechnologie, ICT en Biomedische 
Technologie.  

Tabel 1: afbakening van het concept innovatieve bedrijvigheid per innovatie stimuleringsfonds. 

Uit de tabel wordt duidelijk dat er nogal wat verschillende omschrijvingen zijn van het concept 

‘innovatieve bedrijvigheid’. Hierdoor ontstaat er (voornamelijk) bij de subsidieaanvragers 

onduidelijkheid over hetgeen het fonds voor staat en hetgeen de ondernemer ondersteuning 

voor kan aanvragen. Om niet dezelfde fout te maken als het Innovatiefonds Enschede is 

duidelijkheid en transparantie over het fonds, het doel en  het aanvraagproces van wezenlijk 

belang. Dit begint al bij het duidelijk afbakenen van het concept ‘innovatieve bedrijvigheid’.  



 
 

Pagina 21 van 92 
 

2.5 Welke vormen van innovatieve bedrijvigheid worden er ondersteund? 
 

Voortvloeiend uit de eerder genoemde definities van innovatieve bedrijvigheid, stimuleren de 

verschillende fondsen elk andere typen concrete activiteiten.  Globaal gezien kunnen de te 

ondersteunen activiteiten in vier verschillende groepen worden opgedeeld 1) het ontwerpen, 

realiseren en uitvoeren van een business case, 2) het inkopen van kennis, 3) het 

produceren/ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen en 4) het opzetten van 

een technische haalbaarheidsstudie. Figuur 7 geeft een schematisch overzicht van deze 

verschillende typen activiteiten. Hoewel het lijkt of de activiteiten goed gespecificeerd zijn, 

blijkt uit de praktijk dat het vaak nog als vrij abstract wordt beschouwd (respondent A en E). 

De abstractheid van deze vier groepen, maakt het aanvraagproces voor een aankomende 

subsidieaanvrager niet makkelijker en verlaagt voor de fondsen de kans op het binnenkrijgen 

van de juiste en geschikte aanvragen. Dit kan worden opgelost door duidelijk welk soort  

activiteiten het ten Hag Supportfonds ondersteund. Er moet wel rekening gehouden worden 

met het feit dat het te strak specificeren van de kaders een negatief effect kan hebben op de 

aanvragen. Om een goede balans te behouden kan er in de aanvraagprocedure verwezen 

worden naar persoonlijke oplossingen en mogelijkheden van het ten Hag Supportfonds. 

De ondersteunde activiteiten per innovatie stimuleringsfonds worden hierna behandeld. 

 

Figuur 7 

Innovatiefonds Overijssel: 

Het Innovatiefonds Overijssel ondersteunt activiteiten die te maken hebben met het 

ontwerpen, realiseren en uitvoeren van een business case. Deze moet worden uitgevoerd in 

de provincie Overijssel. Een business case is een document dat omschrijft hoe de ondernemer 

verwacht geld te gaan verdienen met het innovatieve product, dienst of proces. De gegevens 

die worden gebruikt voor de business case mogen maximaal drie maanden oud zijn.  
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Innovatievouchers 

Innovatievouchers stelt innovatievouchers beschikbaar. Deze innovatievouchers worden 

gebruikt om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij een Open innovatiecentrum in te 

kopen. De activiteiten moeten verband hebben met processen waarbij kennis en technologie 

worden samengebracht voor innovaties die nog niet op de markt beschikbaar zijn. Daarnaast 

kunnen de vouchers ook gebruikt worden om ondersteuning voor het opstellen van een 

business case. Deze ondersteuning moet wederom worden ingekocht bij een Open 

innovatiecentrum. 

Twentse MKB Innovatiekredieten 

Twentse MKB Innovatiekredieten zijn beschikbaar voor ondernemers gevestigd in Twente, die 

producten, diensten of processen (willen) uitvoeren die nieuw zijn voor de onderneming en/of 

de markt. Deze innovatie moet binnen 2 jaar kunnen worden geïntroduceerd op de markt. 

Daarnaast moet de onderneming actief zijn binnen de sectoren duurzaamheid, veiligheid en 

zorg.  

Twentse MKB Kennisvouchers 

Met behulp van Twentse MKB Kennisvouchers kunnen Twentse ondernemers kennis omtrent 

vragen met betrekking tot innovatie in nieuwe producten, diensten of processen op het 

gebied van zorg, duurzaamheid of veiligheid bij kennisinstellingen en bedrijven inkopen. Deze 

kennisvragen hebben bijvoorbeeld betrekking op een marktanalyse, uitwerking van business 

modellen en business cases, product ontwerpen, testen of certificering.  

Innovatiefonds Enschede 

Met de ondersteuning uit het Innovatiefonds Enschede worden business cases gerelateerd 

aan maatschappelijke vragen over duurzaamheid, veiligheid en zorg ondersteund. Deze 

business cases moeten een hoge impact hebben en winstgevend zijn.  

Innovatiefonds Twente 

De informatie rondom het Innovatiefonds Twente geeft geen indicatie van een specifiek soort 

activiteit dat het Innovatiefonds Twente ondersteund. De activiteit moet zich focussen op  de 

sector High Tech Systemen en Materialen. 

Ondernemend Twente Participaties 

Ondernemend Twente Participaties stimuleert alle vormen van ondernemerschap, mits deze 

relevant zijn voor de regio en de potentie hebben werkgelegenheid te creëren in de regio. 

Daarnaast moet het plan goed doordacht en uitgewerkt zijn en moet de onderneming 

professioneel en kundig georganiseerd zijn.  

Proof of Concept Fund 

De ondersteuning van het Proof of Concept Fund is exclusief aan te vragen voor het (laten) 

ontwikkelen van een technische haalbaarheidsstudie naar het nieuwe product, dienst of 
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proces. Dit fonds is niet bedoeld voor het opschalen van productie of het in de markt zetten 

van het product, de dienst of het proces.  

Twente Technology Fund 

Ondernemers die bezig zijn met de ontwikkeling van unieke producten en technologische 

platformen, waar een duidelijke markt en/of medische behoefte naar is kunnen terecht bij het 

Twente Technology Fund. Het kapitaal moet binnen 3 tot 5 jaar kan worden terugbetaald.  

2.6 Op welke regio zijn de bestaande fondsen gericht?  
 

De innovatie stimuleringsfondsen zijn allen erop gericht om waarde toe te voegen aan Oost 

Nederland, de provincie Overijssel of de regio Twente. De meeste fondsen zijn specifiek 

toegesneden op de regio Twente. Gezien de focus van de hoofdvraag op innovatieve 

bedrijvigheid in Twente is het niet vreemd dat de meeste van de geïdentificeerde fondsen zich 

focussen op de regio Twente. De volgende fondsen zichten zich exclusief op Twente; Twente 

Technology Fund, Ondernemend Twente Participaties, Innovatiefonds Twente, 

Innovatiefonds Enschede, Twentse MKB Kennisvouchers en Twentse MKB Innovatiekredieten. 

De overige fondsen richten zich op een groter gebied dan Twente. De twee fondsen die ter 

beschikking gesteld zijn door de provinciale staten van Overijssel, het Innovatiefonds 

Overijssel en de Innovatievouchers richten zich op de provincie Overijssel in het algemeen, 

terwijl het Proof of Concept Fund zich richt op heel Oost Nederland. Het is interessant om te 

zien dat 66% van de innovatie stimuleringsfondsen zich exclusief richt op Twente. Blijkbaar 

zijn er in een regio als Twente genoeg innovatieve kansen en is er voldoende innovatieve 

bedrijvigheid om de vraag naar dit soort fondsen te laten blijven bestaan. De uitdaging voor 

de meeste fondsen ligt dan ook niet in het identificeren van innovatieve kansen en 

bedrijvigheid, maar in het identificeren van de juiste innovatieve kansen en bedrijvigheid, die 

aansluiten bij de doelstellingen van het fonds. Onderstaande grafiek geeft een schematisch 

overzicht van de fondsen en hun specifieke regio. 

 

Figuur 8 

0 1 2 3 4 5 6 7

Oost Nederland

Overijssel

Twente

Aantal fondsen dat een specifieke regio stimuleert



 
 

Pagina 24 van 92 
 

2.7 Op welke manieren voegen bestaande fondsen waarde toe aan Twente? 
 

Naast de regionale oriëntatie van de meeste fondsen zijn de doelen van deze fondsen ook 

ondersteunend aan de regio Twente/Overijssel. Hoewel elk fonds de innovatie in Twente in 

de breedste zin van het woord ondersteund, blijken er toch meerdere doelen te zijn waarin 

de fondsen waarde toevoegen aan Twente. De meest genoemde doelen zijn het creëren van 

arbeidsplaatsen en het vergroten van de innovatieve kennis in het Overijssel en Twente. Het 

laatste doel is vaak ondersteunend aan het eerste. Door het vergroten van de innovatieve 

kennis in Twente en Overijssel is de kans groter dat dit tot nieuwe ondernemingen/projecten 

leidt. Deze ondernemingen en/of projecten hebben meer/andere arbeid nodig en creëren 

daardoor nieuwe werkgelegenheid. Nieuwe werknemers brengen (nieuwe) kennis binnen, 

waardoor de kans op innovatieve bedrijvigheid binnen deze ondernemingen/projecten wordt 

vergroot enzovoorts. Hierdoor is het de bedoeling dat uiteindelijk het aantal arbeidsplaatsen 

in Twente verder zal toenemen. Figuur 9 geeft een overzicht van alle genoemde doelen in de 

negen verschillende innovatie stimuleringsfondsen.  

 

 

Figuur 9 

Het ten Hag Supportfonds heeft aangegeven een unieke positionering te willen en een niche 
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het ten Hag Supportfonds, er een behoorlijke overlap in de doelen zit. De doelen die het ten 

Hag Supportfonds heeft opgesteld zijn;  

1) Het versneld commercialiseren van ontwikkelde technologie; 

2) Het leveren van een bijdrage aan de regionale economie; 

3) Het verbinden van kennis en mensen; 

4) Het versterken van optimisme over de innovatiekracht van de regio; 

5) Het binnenbrengen van innovatieve impulsen in de economie; 

6) Het zekerstellen van een unieke waarde in de regio. 
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Wanneer doel 3 wordt uitgelegd als ‘het verbinden van ondernemers met de kennis van 

innovatie’, dan zijn de doelen 1, 2, 3 en 5 zijn terug te vinden in de doelen van de andere 

innovatie stimuleringsfondsen. Doel 6 is dusdanig abstract dat dit alles kan bevatten. Deze 

doelen  dragen hierdoor niet bij aan een onderscheidend karakter voor het ten Hag 

Supportfonds.  

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle doelen van de overige innovatie stimuleringsfondsen 

zich richten op de ondernemer of de werknemer als inwoner van Twente. Doel 4 van het ten 

Hag Supportfonds richt zich juist op ‘de Twentenaar’, ongeacht of deze inwoner een 

ondernemer of een werknemer is. Dit doel zou de basis kunnen vormen voor de unieke 

positionering van het ten Hag Supportfonds. Het fonds zal dan het eerste zijn dat de verbinding 

maakt tussen innovatieve bedrijvigheid aan de ene kant en de Twentenaar in het algemeen 

aan de andere kant.  

Als doel 3 dan meer in lijn van doel 4 wordt uitgelegd kan er ook meer nadruk worden gelegd 

op het verbinden van kennisinstituten of kennis van bedrijven en de Twentenaar. Hiermee kan 

het optimisme over de innovatiekracht van de regio (doel 4) veel breder worden uitgedragen 

dan alleen bij de ondernemers die aan innovatie doen. Op deze manier is namelijk elke 

Twentenaar die interesse toont voor innovatie de beoogde doelgroep voor het ten Hag 

Supportfonds. De conclusie uit het marktonderzoek is dat een unieke positionering voor het 

ten Hag Supportfonds gevonden kan worden in het overbruggen van de kloof tussen de 

kennisinstituten en de Twentenaar. In de interviews is extra aandacht besteed aan dit 

onderwerp om te valideren of deze focus voldoende is voor een unieke positionering van het 

ten Hag Supportfonds.   
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Hoofdstuk 3: Innovatie en de Twentenaar 
 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat uit de markt blijkt dat het ten Hag Supportfonds 

een unieke waarde kan bieden wanneer het zich richt op het verbinden van innovatie en ‘de 

Twentenaar’.  

Om te valideren of er ook een praktisch belang is om de Twentenaar te betrekken bij 

innovatieve projecten in Twente is deze vraag opgenomen in het interview. Hieruit blijkt dat 

dit zeker van belang is. Met name voor het gezamenlijke gevoel van trots is verbinding van 

belang (respondent B). Daarnaast is verbinding voor een regio als Twente altijd cruciaal 

geweest (respondent A en C). Voor de beeldvorming werd in de interviews gerefereerd naar 

‘de Twentenaar’ als een niet-ondernemende inwoner van Twente met een gemiddeld salaris 

en een lager of middelbare scholing. Er is tijdens de interviews ook dieper ingegaan hoe de 

Twentenaar het best kan worden betrokken bij innovatie en hoe deze, volgens de 

respondenten, het best bereikt kan worden. 

3.1 Hoe kan de Twentenaar worden betrokken bij innovatie? 
 

Dit onderwerp gaat over de manier waarop de gemiddelde inwoner in Twente het best 

betrokken kan worden bij innovatieve initiatieven. Het verschil in antwoorden tussen 

respondenten A, B en C, D en E is opmerkelijk te noemen.  Respondenten A en B zijn van 

mening dat om de gemiddelde inwoner in Twente te interesseren voor innovatie, er vooral 

faciliterende initiatieven ontwikkeld moeten worden. Zij gaan er van uit dat gemiddelde 

Twentenaar zich vanuit zichzelf, actief bezig is met innovatie in Twente. Een voorbeeld is door 

deelname aan crowdfunding (respondent A), rondleidingen te volgen in the Gallery en 

innovatie exposities in the Gallery bij te wonen. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat er veel 

belangstelling voor de open dagen van de Universiteit Twente en Saxion is (respondent B).  

Respondenten C, D en E zijn minder positief gestemd. Zij zijn van mening dat verbinding 

belangrijk is, maar dat de gemiddelde Twentenaar totaal niet geïnteresseerd is in innovatie. 

Volgens hen is deze inwoner voornamelijk geïnteresseerd is in het eigen leven en de eigen 

baan. Respondent C stelt ook dat sommige mensen ‘innovatie’ als concept, associëren met 

automatisering en digitalisering waardoor er veel banen verdwijnen. Door deze associatie 

zullen zij zeer waarschijnlijk niets met innovatie op de eigen werkplek te maken willen hebben. 

Om dit probleem aan te pakken is het van belang om innovatie aan te laten sluiten bij de 

beleefwereld van de gemiddelde Twentenaar (respondent C, D). Een goed voorbeeld hiervan 

is het project FC Twente in de wijk.  

Een andere manier om het probleem aan te pakken is door innovatie in Twente iets te laten 

zijn waar men trots op kan zijn. Te denken valt hierbij aan Grolsch of een bedrijf dat de beste 

accu’s voor elektrische auto’s maakt (respondenten A, B, E). Dit resultaat is tevens 

ondersteunend aan doel 4 van het ten Hag Supportfonds, namelijk “het versterken van 

optimisme over de innovatiekracht van de regio”. Respondent E voegt wel toe dat er met zorg 

gekeken moet worden naar de manier waarop de initiatieven in Twente worden uitgelegd. Als 
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men bijvoorbeeld initiatieven van het Mesa+, zoals Lab on a Chip te technisch uitlegt, dan is 

dit vaak te complex om door iedereen begrepen te worden. Deze complexiteit maakt het 

moeilijker om er “trots” op te zijn. Daarom moet er worden gezocht naar manieren om deze 

innovaties simpel uit te leggen, zonder hiervoor de innovatie af te doen als “iets simpels”. Het 

ten Hag Supportfonds zou hier ondernemers bij kunnen ondersteunen.   

3.2 Hoe kan innovatie het best worden gecommuniceerd naar de Twentenaar? 
 

Hoewel de geen van de respondenten tot de categorie ‘gemiddelde Twentenaar’ behoorden 

hadden zij wel een idee hoe deze groep het best bereikt kan worden. Het is van belang om 

deze bevolkingsgroep te bereiken, zodat men kennis kan nemen van Twentse innovaties waar 

ze trots op kunnen zijn.  

Volgens de respondenten is de Twentsche Courant Tubantia de beste manier om de Twentse 

bevolking te bereiken. Op een goede tweede plek komt het internet. Helaas konden de 

respondenten geen specifieke webpagina’s noemen, maar vinden zij het wel van belang dat 

innovatie in Twente en de ondersteunde projecten van ten Hag Supportfonds goed te vinden 

moet zijn via Google. Een goede SEO strategie is daarom aan te raden. Tevens kunnen 

oproepen worden gecommuniceerd via LinkedIn en de LinkedIn groepen (respondent E). 

Overige bronnen die genoemd worden zijn de dagbladen in het algemeen, de regionale media 

zoals RTV Oost en TV Enschede FM, netwerkevenementen en open huis evenementen van 

kennisinstellingen zoals Saxion, de Universiteit Twente en het Kennispark. 

 

 

Figuur 10 
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Hoofdstuk 4: Ideeën uit de praktijk 
 

Uit de gesprekken met Herman Spenkelink en Kees Eijkel kwam naar voren dat het ten Hag 

Supportfonds financiële ondersteuning biedt in de vorm van ongeveer 2500 euro per 

aanvraag. Dit kan in bijzondere gevallen worden opgerekt naar 5000 euro per aanvraag.  

Om te ontdekken wat de praktijk vindt dat er met een dusdanige ondersteuning gedaan zou 

moeten worden is er aan de respondenten gevraagd hoe zij een budget van 2500 euro zouden 

besteden aan het ondersteunen van innovatie.  

4.1 Welke initiatieven kunnen het best worden ondersteund met 2500 euro? 
 

Directe stimulering van innovatie is volgens de respondenten niet mogelijk 

Opmerkelijk is dat alle respondenten vrijwel direct aangeven dat een budget van 2500 euro 

per aanvraag om innovatie te stimuleren zeer gering is. Het creëren van innovatie bij bedrijven 

gaat vaak gepaard met het vrijmaken van personeel voor de innovatie, of het aannemen van 

nieuw personeel. Echter moet hier wel de financiële ruimte voor zijn. Dit is met een bedrag 

van 2500 euro per innovatie nauwelijks te realiseren aangezien men (ondernemers) hiermee 

nog geen 1 fte voor een maand kunnen aannemen (respondent A en E). Ook het stimuleren 

van groei bij een bedrijf is om deze reden, op deze manier, niet mogelijk (respondent E). Het 

direct creëren van arbeidsplaatsen is hierdoor niet mogelijk.  

Als het ten Hag Supportfonds daadwerkelijk iets wil bereiken in het ondersteunen van 

Twentse ondernemers met betrekking tot innovatie of het creëren van nieuwe 

arbeidsplaatsen die verband houden met innovatie, dan zien respondenten A, D en E meer in 

grotere financiële injecties. Wanneer dit niet mogelijk is dan heeft het volgens hen weinig nut 

om het geld in het direct stimuleren van Twentse innovaties te steken, aangezien dit niet tot 

de gewenste impact zal leiden. 

Indirecte stimulering van innovatie door zakelijke verbreding 

Wat wel als een mogelijkheid gezien wordt, is het indirect stimuleren van innovatie en dan 

met name via het verstrekken of inkopen van kennis rondom innovatie. De fondsen 

Innovatievouchers en Twentse MKB Kennisvouchers richten zich ook al op het inkopen van 

kennis, echter moet een aanvraag bij hen aan beperkende voorwaarden voldoen. Het ten Hag 

Supportfonds zou het inkopen van kennis op een andere manier kunnen insteken dan de 

voorgenoemde fondsen, om daarmee een unieke waarde zeker te stellen. 

Het ten Hag Supportfonds kan ook het verstrekken van kennis, naast het inkopen van kennis, 

rondom innovatie stimuleren. Respondenten B en C noemen bijvoorbeeld het faciliteren van 

workshops door (aansprekende) hoogleraren aan Twentse ondernemers over onderzoek, 

technologie, innovatie, ondernemerschap of marketing. Deze workshops zouden wederkerig 

georganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal (respondent B). Voor 

het verstrekken van kennis kan ook het eigen netwerk van het bestuur van het ten Hag 
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Supportfonds worden aangesproken. Ondernemers die binnenkomen via de aanvragen van 

het ten Hag Supportfonds kunnen gekoppeld worden aan personen binnen het netwerk van 

het bestuur van het ten Hag Supportfonds.  

Het ten Hag Supportfonds zou het inkopen van kennis omtrent innovatie en aanverwante 

onderwerpen, zoals groei en creativiteit kunnen stimuleren door de ondernemers adviseurs 

te laten inhuren. De voorwaarden hiervoor zouden dan zijn dat de aanvragende ondernemer 

de kennis of het advies zou gebruiken voor zijn/haar onderneming in Twente en dat het advies 

wordt ingekocht bij een Twents bedrijf (respondent E). Ook hier kan weer worden gekeken 

naar ondersteuning vanuit het netwerk van het bestuur van het ten Hag Supportfonds, waar 

dat mogelijk is. Waar de kennis wordt ingekocht zou dan niet moeten uitmaken, zolang dit 

maar een Twents bedrijf is. Op die manier wordt de Twentse economie direct gestimuleerd 

en wordt innovatie gestimuleerd doordat de ondernemer hier meer kennis van neemt. Met 

een bedrag van 2500 euro kan vaak een adviseur voor twee hele of vier halve dagen worden 

ingehuurd. Dit heeft een directe positieve impact hebben op de innovatiekracht van een 

bedrijf. Respondent E stelt voor dat het ten Hag Supportfonds de factuur van het advies bedrijf 

betaald met een hoogte van maximaal 2500 euro, zodat het geld direct op de plek van 

bestemming komt.  

Zakelijke verbreding zou zich moeten richten op: 

 Verstrekken van kennis rondom innovatie. Ook met behulp van het eigen netwerk van 

de leden van het ten Hag Supportfonds 

 Het inkopen van kennis rondom het gehele innovatieproces 

Indirecte stimulering van innovatie door persoonlijke verbreding 

Naast het verdiepen van de zakelijke kennis rondom innovaties kan het geld ook worden 

aangewend om de ondernemers in Twente persoonlijk te verbreden. Hierdoor zouden zij 

wellicht eerder tot een innovatie zullen komen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen in creatief 

denken (respondent C) of het faciliteren van face-to-face ontmoetingen tussen Twentse 

ondernemers en niet-ondernemers en studenten (respondent A, B, C). Het stimuleren van de 

persoonlijke creativiteit en met name creatief denken gericht op zijn/haar eigen bedrijfstak is 

volgens respondent C de eerste stap tot innovatie. Een creatieve denker zal makkelijker out-

of-the-box denken en kan op die manier eerder tot innovaties komen dan wanneer men vrij 

star is in het denken (respondent C).  

Persoonlijke verbreding zou zich moeten richten op: 

 Het stimuleren van creatief denken van Twentse ondernemers 

 Het stimuleren van creatief denken van Twentse niet-ondernemers 

Indirecte stimulering van innovatie door een focus op verbinding in de regio 

Daarnaast is het voor het ten Hag Supportfonds ook mogelijk om een grote rol te spelen bij de 

verbinding van de innovaties met de rest van Twente. Hiermee kan een brug worden geslagen 

tussen de innovaties en de Twentenaar. Initiatieven die bij deze doelstelling behoren zijn 
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bijvoorbeeld evenementen die algemeen toegankelijk zijn en die zich richten op het vergroten 

van de zichtbaarheid van innovaties, zoals Bridges, het enthousiast maken van 

basisschoolleerlingen voor techniek of (museum-) exposities over de nieuwste Twentse 

innovaties. Ook kan er gekeken worden naar initiatieven die de kennis over innovaties bij de 

mensen in de huiskamer brengt, zoals een innovatiekatern in de Tubantia, de wijkkrant of een 

online kennisbank met forum functie. Deze zou zelfs  kunnen worden ondersteunt op 

www.tenhagsupportfonds.nl en gelinkt kunnen worden naar andere Twentse websites. 

In Twente zijn er een aantal bestaande evenementen voor ondernemers gericht op het 

stimuleren van innovatie. Helaas zijn de drempels vaak te hoog voor de meeste kleine 

bedrijven in Twente. Respondent E geeft als voorbeeld “Business meets Twente” waarbij een 

kaartje voor een ondernemers al snel 250 euro kost. Hierdoor is het volgens hem veel te 

kostbaar om gewoon even langs te gaan en even te kijken. Wanneer deze drempels verwijderd 

worden heeft iedereen de mogelijkheid om te ontdekken wat er allemaal aan innovatie plaats 

vindt in Twente (respondent E) en wellicht geïnspireerd te raken, wat uiteindelijk voor meer 

innovatie zal zorgen (respondent B). Respondent C benadruk ook het belang van deze face-to-

face ontmoetingen. De kennisoverdracht is hier namelijk vele malen hoger dan bij online 

ontmoetingen via email of sociale media. Daarnaast vindt respondent E dat er te weinig plek 

op dit soort ‘business events’ is voor de kleinere (Twentse) bedrijven. Hij adviseert dan ook 

om juist alle grote (nationale) bedrijven te weren en te zorgen dat de kleine(re) lokale 

bedrijven in gesprek kunnen gaan met andere Twentenaren. De nadruk kan dan komen te 

liggen op het verbinden van de Twentse bedrijven. 

Verbinding in de regio zou zich moeten richten op: 

 Het toegankelijk maken van evenementen rondom innovatie voor alle inwoners in 

Twente 

 Het toegankelijk en makkelijk vindbaar maken van informatie rondom innovatie voor 

alle inwoners in Twente 

 Het toegankelijk maken van netwerkevenementen voor ondernemers in Twente 

 

  

http://www.tenhagsupportfonds.nl/
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Hoofdstuk 5: Het ten Hag Supportfonds en de Twentse ondernemer 
 

Zoals in hoofdstuk één met het voorbeeld van het Enschede Innovatiefonds al is aangegeven, 

is het voor het voortbestaan van een innovatie stimuleringsfonds in Twente, zeer belangrijk 

dat de juiste aanvragen zullen binnenkomen. Voor het ten Hag Supportfonds zullen deze 

aanvragen grotendeels worden gedaan door Twentse ondernemers. Het is daarom van belang 

om te weten hoe Twentse ondernemers op zoek zullen gaan naar een stimuleringsfonds. Op 

basis van deze informatie kan het ten Hag Supportfonds er voor zorgen dat zij aanwezig is op 

die plekken waar Twentse ondernemers naar een fonds zullen zoeken. 

5.1 Hoe gaan Twentse ondernemers op zoek naar een Supportfonds?  
 

“Het internet” werd door alle respondenten genoemd als methode hoe Twentse ondernemers 

op zoek zullen gaan naar een innovatie stimuleringsfonds. Met name via de zoekmachine 

Google zal deze doelgroep de weg naar een innovatie stimuleringsfonds vinden. Helaas 

konden de respondenten geen concrete zoektermen noemen die het ten Hag Supportfonds 

op zou kunnen nemen in haar SEO strategie. Naast het internet gaan ondernemers ook op 

zoek naar een innovatie stimuleringsfonds via de meer traditionelere wegen van de Kamer 

van Koophandel en de Ondernemersvereniging. Het ten Hag Supportfonds zou er goed aan 

doen om ook via die kanalen vindbaar te zijn. 

Andere antwoorden die genoemd zijn op de vraag “hoe de respondent, als ondernemer zijnde, 

op zoek zou gaan naar een subsidiefonds” zijn; Kvk, agentschap, ondernemersvereniging, 

Kennispark, netwerk, boekje met alle fondsen in Nederland via het Kennispark of de 

ondernemersvereniging, subsidiebureaus. Onderstaande grafiek  geeft weer hoe vaak een 

bepaalde methode genoemd is. Gezien de beperkte grootte van de steekproef zijn deze 

antwoorden niet significant. 
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De verwachting is dat bedrijven groter dan eenmanszaken al snel een subsidiebureau in de 

arm zullen nemen om op zoek te gaan naar ondersteuning (respondent E). Volgens 

respondent E worden subsidiebureaus betaald op basis van de uitgekeerde subsidie. 

Gemiddeld is dit 10% van het totaal uitgekeerde bedrag. Hierdoor hebben deze bureaus een 

prikkel om grotere subsidies te verkrijgen en niet die van het ten Hag Supportfonds. Het advies 

is daarom om meer tijd te steken in het vindbaar zijn op internet dan in de subsidiebureaus. 

5.2 Hoe ziet de gewenste aanvraagprocedure er uit voor ondernemers in Twente?  
 

Naast het zoekgedrag van Twentse ondernemers is er tijdens de interviews ook aandacht 

besteed aan de gewenste aanvraag procedure voor Twentse ondernemers. Met name de 

ondernemers in de steekproef (respondent A en E) schetsten een duidelijk beeld van de 

gewenste aanvraagprocedure. De onderstaande beschrijving en kenmerken van een 

aanvraagprocedure zullen daarom ook worden meegenomen in het uiteindelijke advies aan 

het ten Hag Supportfonds. Zowel respondenten A en E geven aan dat er globaal gezien twee 

scenario’s zijn waardoor zij geen aanvragen voor subsidies zullen doen. 

Kennis over aanvraagprocedures moet soms worden ingekocht. Dit is kostbaar. 

Het eerste scenario is dat in veel gevallen aanvraagprocedures van subsidies dusdanig 

ingewikkeld zijn dat er hulp van een subsidieadviseur ingeschakeld moet worden om in staat 

te kunnen zijn om de aanvraag te kunnen schrijven. Op deze manier moet de ondernemer al 

kosten maken zonder dat hij/zij weet of deze kosten zich zullen terugbetalen.  

Tijd en inzet van de ondernemer is schaars. 

Het tweede scenario is dat andere aanvraagprocedures veel documentatie vereisen waar de 

ondernemer veel tijd in moet steken. Deze tijd had de ondernemer ook kunnen steken in 

ondernemen of andere dingen. Tevens is het ook bij deze aanvraagprocedures vaak niet 

duidelijk of de aanvraag een kans van slagen heeft. Respondent A geeft aan dat hij wel zelf op 

zoek gaat en hier tijd in steekt. Respondent E geeft echter aan dat hij vaak in dezelfde tijd die 

hij kwijt is aan het zoeken naar en verkrijgen van een subsidie ook zelf geld kan verdienen. 

Hierdoor is dit altijd een lastige afweging. Het bedrag van de subsidie moet daarom in 

verhouding staan met de tijd die een ondernemer kwijt is om de subsidie aan te vragen.  

Onduidelijkheid kost tijd en daardoor geld, 

De tijd en inzet worden nog kostbaarder wanneer de aanvraagprocedure lang duurt en het al 

die tijd onduidelijk blijft of de aanvraag gehonoreerd wordt. Beide respondenten gaven aan 

dat deze tijd vaak (te) lang duurt, immers markt kan dan al weer veranderd zijn of iemand 

anders is al begonnen met het idee. Met name door bovenstaande punten gaf respondent A 

aan dat hij liever een andere manier zocht om het geld bij elkaar te krijgen dan via een 

stimuleringsfonds. Om zo een reactie op het ten Hag Supportfonds te voorkomen zullen 

bovenstaande punten mee moeten worden genomen in de ontwikkeling van een 

aanvraagprocedure. 
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Hoofdstuk 6: Beantwoording deelvragen 
 

In dit hoofdstuk zullen de inzichten verkregen uit de interviews worden gecombineerd met de 

inzichten verkregen uit het theoretische marktonderzoek. De interviewvragen, het 

marktonderzoek en de gedetailleerde informatie rondom alle innovatie stimuleringsfondsen 

in Overijssel zijn in de bijlagen bijgevoegd.  

Allereerst worden de vijf gestelde onderzoeksvragen beantwoord. Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van de verschillende onderzoeksvragen: 

1. Welke positie kan het fonds innemen, die nog niet door andere subsidieverstrekkers 

wordt ingenomen 

2. Hoe kan het fonds zich het best profileren, gebaseerd op hun eigen doelstelling? 

3. Welke (communicatie)middelen kan het fonds inzetten om de juiste aanvragen binnen 

te krijgen?  

4. Voor welke initiatieven is het fonds interessant? 

5. Welke criteria en aanvraagprocedure kan het fonds het best hanteren? 

 

6.1 Welke positie kan het fonds innemen, die nog niet door andere 

subsidieverstrekkers wordt ingenomen? 
 

Binnen Twente zijn er negen verschillende fondsen actief op het gebied van het stimuleren 

van innovatie. Vijf hiervan zijn door de overheid geïnitieerd en vier van deze fondsen worden 

privaat gefinancierd. Op dit moment is één van de private fondsen (Innovatiefonds Enschede) 

in een afsluitende fase en zal dit fonds zeer binnenkort op houden te bestaan. Er worden geen 

nieuwe aanvragen meer gehonoreerd voor dit fonds. De komst van het ten Hag Supportfonds 

als privaat innovatie stimuleringsfonds, brengt de verhouding overheids- en private fondsen 

op het gebied van innovatie in Twente meer in balans. 

Ondersteuning in de sectoren Gezondheidszorg, Duurzaamheid en Veiligheid is ruim 

vertegenwoordigd. 

Elk van de bovengenoemde innovatie stimuleringsfondsen is actief in een aantal sectoren. 

Ondernemers zullen hiermee rekening moeten houden wanneer zij ondersteuning aanvragen 

voor innovatie in een bepaalde sector. De sectoren die op dit moment ondersteunt worden 

zijn: 

 High Tech Systems & Materials 

 Kunststoffen & Chemie 

 Gezondheidszorg 

 Life Sciences 

 Agrofood 
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 Vrijetijdseconomie 

 Energie 

 Bouw 

 Duurzaamheid 

 Veiligheid 

 Nanotechnologie 

 ICT 

De eerder genoemde sectoren worden allemaal door ten minste vier fondsen ondersteund. 

Positionering door middel een focus op medisch en technologisch gebied, zoals het ten Hag 

Supportfonds beoogd te doen is onverstandig voor de positionering van het fonds en draagt 

niet bij aan een gelijke verdeling van de steun over de verschillende sectoren die actief zijn in 

Twente. Met name de sectoren Gezondheidszorg, Duurzaamheid en Veiligheid worden al ruim 

vertegenwoordigd door de andere innovatie stimuleringsfondsen (zes van de negen fondsen 

richten zich hierop). 

Twee van de negen fondsen bieden een soort gelijk bedrag als het ten Hag Supportfonds 

De meeste van de negen fondsen verlenen durfkapitaal of normale leningen. De orde van 

grootte van dit durfkapitaal en de leningen varieert van 150.000 euro (Twentse MKB 

innovatiekredieten) tot 3.000.000 euro (Twente Technology Fund). De grootte van de uit te 

keren bedragen en het soort ondersteuning (lening) wijkt dusdanig af van de insteek van het 

ten Hag Supportfonds dat deze fondsen geen invloed hebben op de positionering van het 

Fonds.  

De fondsen Innovatievouchers en Twentse MKB Kennisvouchers (beide overheidsfondsen) 

bieden een soortgelijk bedrag aan als het ten Hag Supportfonds. De fondsen keren tussen de 

2.500 euro en 10.000 euro uit. Het ten Hag Supportfonds keert een bedrag van 2.500 euro dat 

kan worden verhoogd tot 5.000 euro uit. Het uitkeren van een dusdanig bedrag draagt 

hierdoor niet bij aan een unieke positionering van het ten Hag Supportfonds. Hieronder 

worden de twee fondsen verder toegelicht en wordt een conclusie gegeven wat dan wel 

bijdraagt aan een unieke positionering. 

Positionering van die twee fondsen en kansen voor het ten Hag Supportfonds 

Innovatievouchers  

Innovatievouchers stelt innovatievouchers beschikbaar. Deze innovatievouchers 

vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Met deze innovatievouchers kunnen ondernemers 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten omtrent nieuwe of betere producten, diensten of 

processen bij een Open innovatiecentrum inkopen. Innovaties die ondersteund kunnen 

worden zijn nog niet op de markt beschikbaar. De Open innovatiecentra in Overijssel zijn actief 

in de volgende sectoren: 

 CMI-nen, richt zich op innovatie binnen medische beeldvormingstechnieken 

 EMI Twente, richt zich op membraanwetenschap en -technologie 
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 FabLab Enschede, richt zich op product ontwikkeling en prototyping 

 High Tech Factory / MESA+, richt zich op micro- en nanotechnologie 

 HIP, richt zich op zorgondernemers 

 LAC, richt zich op het bewerken van materialen met lasers voor industriële 

toepassingen 

 LEO-Center for Service Robotics, richt zich op robotica  

 OICAM, richt zich op hoogwaardige materialen en materiaaltechnologie 

 PSP, richt zich op de kunststof industrie met de focus op (high) performance 

polymeren 

 STODT, richt zich op technische opleidingen in de metaal en elektro industrie 

 Texperium, richt zich op onderzoek naar recycling en hoogwaardig hergebruik van 

textiel 

 TPRC, richt zich op  thermoplastische composieten 

 VKON, zicht zich op vernieuwing in de veterinaire geneeskunde 

Hoewel de Open innovatiecentra veel verschillende sectoren ondersteunen, wordt er ook een 

groot deel van de markt niet bediend. Doordat de innovatievouchers enkel geldig zijn bij Open 

innovatiecentra wordt de ondernemer beperkt. Het kan daardoor  voorkomen dat de Twentse 

ondernemer via deze weg niet de door hem/haar gewenste ondersteuning kan vinden of niet 

gekwalificeerd is om ondersteuning te kunnen aanvragen.  

Wanneer een ondernemer via Innovatievouchers Overijssel kennis wil inkopen, dan wordt 

slechts 70% van de subsidiabele kosten die de ondernemer maakt gedekt. Daarnaast worden 

innovatievouchers worden niet uitgekeerd indien de subsidie minder dan 2.500 euro 

bedraagt. Door op een andere manier met het vergoeden van kennisvragen om te gaan, kan 

het ten Hag Supportfonds een duidelijke positionering krijgen binnen de Twentse innovatie 

stimuleringsfondsen 

Twentse MKB Kennisvouchers  

Twentse MKB Kennisvouchers stimuleren innovatieve bedrijvigheid door het vergoeden van 

maximaal 50% van de kosten voor een kennisvraag rondom innovatie. De innovatie moet gaan 

over nieuwe producten, diensten of processen voor de onderneming in de sectoren 

duurzaamheid, veiligheid of zorg. De vouchers kunnen zowel ingewisseld worden bij 

kennisinstellingen als bij bedrijven die ondersteuning bieden aan innovatie door MKB’ers. De 

voucher vergoedt maximaal 50% van de kosten van een kennisvraag tot een maximumbedrag 

van 5.000 euro (incl. btw). Twentse MKB Kennisvouchers zijn exclusief voor MKB-bedrijven 

met niet meer dan 50 medewerkers, die gevestigd zijn (of zich binnen een jaar vestigingen) in 

Twente. 

Bij de Twentse MKB Kennisvouchers wordt er, net zoals bij Innovatievouchers, indirect sturing 

gegeven aan de sectoren waarin de kennis opgedaan mag worden. Dit is beperkend voor de 

Twentse ondernemer. Daarnaast wordt slechts 50% van de kosten van een kennisvraag 

vergoedt en moet de kennisvraag betrekking hebben op nieuwe producten, diensten of 
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processen. Hierdoor worden vragen over verbeteringen aan producten, diensten of processen 

of gevolgen van de innovatie niet gesubsidieerd. 

Ten Hag Supportfonds 

Het eerste dat opvalt na de analyse van de aanverwante innovatie stimuleringsfondsen is dat 

zij zichzelf en hun aanvragen beperken tot bepaalde sectoren. Hierdoor valt een groot deel 

van de Twentse markt buiten de boot. Het advies is daarom dat het ten Hag Supportfonds zich 

niet zou moeten laten belemmeren door restricties omtrent bepaalde sectoren. Door geen 

restricties toe te passen kan het ten Hag Supportfonds de gehele Twentse markt bedienen.  

Uit de eerdergenoemde innovatie stimuleringsfondsen blijkt dat zij niet het volledige bedrag 

van een kennisvraag subsidiëren. Ten bate van de positionering adviseer ik het ten Hag 

Supportfonds 100% van een kennisvraag, met een maximum van 2500 euro (incl. btw) te 

subsidiëren. Dit zorgt ervoor dat de ondernemers zo min mogelijk belemmeringen ervaren en 

het fonds het meeste toe kan voegen ten bate van de innovatie in Twente 

Uit de resultaten van de interviews blijkt dat het ten Hag Supportfonds veel waarde kan 

toevoegen tijdens het gehele innovatieproces. Vanaf het idee en de creativiteit die dit vereist, 

tot de nazorgperiode waarin het bedrijf kan groeien op basis van de innovatie. Dit is een 

andere focus dan Innovatievouchers en het Twentse MKB Kennisvouchers fonds hebben. Zij 

richten zich met name op het creëren van nieuwe producten, diensten of processen. Op het 

moment dat een ondernemer (succesvol) gebruik heeft gemaakt van de Innovatie- of 

Kennisvouchers, wordt hij of zij niet meer ondersteund in het vervolg traject dat immers altijd 

aan een (geslaagde) innovatie hangt. Door de focus op zowel het eerste traject, tot en met het 

idee, het tweede traject van het ontwikkelen van de innovatie als het derde traject van de 

nazorg en de effecten die de innovatie op het bedrijf heeft gehad te ondersteunen, 

onderscheid het ten Hag Supportfonds zich van alle huidige innovatie stimuleringsfondsen 

actief in Twente. 

Een van de doelstellingen van het ten Hag Supportfonds is het stimuleren van de Twentse 

economie. Daarom is het van belang dat het geld dat wordt uitgekeerd door het Fonds wordt 

uitgegeven en geïnvesteerd in Twente. De expliciete focus op Twente en alle ondernemingen 

in Twente kan bijdragen aan een heldere positionering van het ten Hag Supportfonds. 

Het voorstel omtrent de positionering van het ten Hag Supportfonds is als volgt: 

 Het ten Hag Supportfonds legt geen restricties op omtrent de sector waarin bedrijven 

actief zijn. 

 Het ten Hag Supportfonds biedt een 100% vergoeding per aanvraag met een maximum 

bedrag van 2500 euro. 

 Het ten Hag Supportfonds ondersteunt innovatieve bedrijvigheid tijdens het gehele 

innovatieproces. 

 Het ten Hag Supportfonds is beschikbaar voor bedrijven in Twente.  



 
 

Pagina 37 van 92 
 

6.2 Hoe kan het fonds zich het best profileren, gebaseerd op hun eigen 

doelstelling? 
 

Als de huidige doelstellingen (besproken in de introductie en hoofdstuk twee) vergeleken 

worden met de doelstellingen van de overige innovatie stimuleringsfondsen blijkt dat slechts 

enkele doelstellingen bijdragen aan een unieke profilering. Dit zijn doelstelling 3) het 

verbinden van kennis en mensen en 4) het versterken van optimisme over de innovatiekracht 

van de regio. Daarnaast blijkt uit de interviews dat de praktijk behoefte heeft aan een focus 

die het gehele innovatieproces ondersteunt, zowel zakelijk als persoonlijk.  

Uit de interviews blijkt dat de respondenten niet veel zien in het direct ondersteunen van 

innovaties, met name op technologisch en medisch gebied, omdat dit te kostbaar is. Hierdoor 

zou de bijdrage van het ten Hag Supportfonds slechts een van de vele worden. In plaats 

daarvan wordt er meer gedacht aan een indirecte ondersteuning van innovatie. Een voorbeeld 

hiervan is het inhuren  door een adviseur over innovatie, groei of verandermanagement voor 

een advies of een training. Dit soort advies kan voor vele (kleinere) bedrijven een grote impact 

hebben op hun bedrijfsvoering omtrent een innovatie of innovatie in het algemeen.  

Ook een focus op persoonlijke verbreding van Twentse ondernemers en niet ondernemers 

rondom creativiteit zal bijdragen aan de innovatieve slagkracht van Twente. Doormiddel van 

meer creativiteit en een verhoogd creatief denken is er meer kans op ideeën rondom 

innovatie. Immers, zo meent meer dan de helft van de respondenten, begint innovatie bij een 

idee. En een idee ontstaat vaak uit creatief naar de omgevingsfactoren kijken.  

Een derde focus richt zich op het verbinden van de innovaties met de regio. Zodat de 

Twentenaar betrokken wordt bij de innovatie en de verschillende innovaties zichtbaar 

worden. Door de verbinding te zoeken tussen deze innovaties en de rest van de regio kan ook 

het optimisme over de innovatiekracht van de regio versterkt worden. 

Het advies is om de huidige doelstellingen van het ten Hag Supportfonds te herzien. Doelen 

die door andere fondsen worden nagestreefd kunnen worden geschrapt. De overige doelen 

kunnen blijven bestaan of kunnen worden herzien. Op deze manier sluit het ten Hag 

Supportfonds aan bij de vraag uit de praktijk. Gezien de focus op Twente is het advies om 

doelstelling 2) het leveren van een bijdrage aan de regionale economie, te behouden, ook al 

wordt dit doel ook nagestreefd door het merendeel van de overige fondsen. Het voorstel voor 

de vernieuwde doelstellingen van het ten Hag Supportfonds is als volgt: 

 Het leveren van een bijdrage aan de regionale economie 

 Het verbinden van innovatieve kennis en kunde binnen Twente met de regio Twente 

 Het verbinden van innovatieve kennis en kunde tussen de Twentse ondernemers 

 Het versterken van optimisme over de innovatiekracht van de regio 

 Het ondersteunen van het gehele innovatieproces met behulp van Twentse middelen 
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6.3 Welke (communicatie)middelen kan het fonds inzetten om de juiste 

aanvragen binnen te krijgen?  
 

De ondernemers 

Ondernemers gaan het meest op zoek naar een innovatie stimuleringsfonds via het internet. 

Daarom is het voor het ten Hag Supportfonds belangrijk om goed vindbaar te zijn op het 

internet. Een duidelijke en aantrekkelijke website met een goede vindbaarheid is cruciaal. 

Daarnaast gaan sommige ondernemers op zoek naar een innovatie stimuleringsfonds via de 

Kamer van Koophandel of de ondernemersvereniging. Om zowel de offline zoekers als de 

online zoekers via deze kanalen te bereiken is het belangrijk dat het ten Hag Supportfonds 

offline bij de Kamer van Koophandel en de ondernemersverenigingen aanwezig is met behulp 

van flyers of stukjes in de nieuwsbladen. Online kan het ten Hag Supportfonds aanwezig zijn 

doormiddel van links naar en het terug linken vanaf de website van het ten Hag Supportfonds. 

Deze links kunnen ook het netwerk van de door het ten Hag Supportfonds bereikte doelgroep 

vergroten. Gerichte advertenties kunnen ook, maar zijn wellicht niet nodig. Het is voor de 

juiste internet strategie belangrijk om te identificeren waar de ondernemers op zoeken, helaas 

is dit niet uit de interviews naar voren gekomen, maar de verwachting is dat dit eerder 

“Innovatiefonds” en “Twente” is dan “ten Hag Supportfonds”. Het advies is daarom ook om 

een tweede domeinnaam aan te schaffen, naast tenhagsupportfonds.nl, dat makkelijk 

vindbaar is voor ondernemers die op zoek zijn naar subsidie rondom innovatie. 

De niet-ondernemende Twentenaar 

Om de doelstelling van het verbinden van de regio en het versterken van het optimisme over 

de innovatiekracht binnen de regio te behalen, moet er niet alleen gekeken worden naar 

(communicatie)middelen om de ondernemers aan te spreken, maar ook om de niet-

ondernemende Twentenaar aan te spreken en wellicht te verbinden met het ten Hag 

Supportfonds. 

De respondenten geloven dat de meeste niet-ondernemende Twentenaren het best bereikt 

kunnen worden via de Tubantia, het internet, algemene dagbladen of regionale media, zoals 

RTV Oost en TV Enschede FM. Het ten Hag Supportfonds zou een deel van haar middelen 

kunnen aanwenden om in deze media de verschillende ondersteunde innovaties nog eens toe 

te lichten. Met name innovaties waar men trots op kan zijn, zijn volgens de respondenten 

cruciaal om de rest van Twente te betrekken en te verbinden met de innovaties. 

Het advies is dan ook om geregeld een update naar deze communicatiemiddelen te sturen, 

zodat men op de hoogte blijft van alle innovaties in de regio. Hiervoor kan ook een eigen online 

kennisbank gerealiseerd worden op www.tenhagsupportfonds.nl. Tijdens het publiceren van 

deze informatie moet er wel rekening worden gehouden met de complexiteit van de materie. 

Innovaties die te complex en te technisch zijn sluiten niet voldoende aan bij de 

belevingswereld van (onder andere) de laaggeschoolden in Twente. Doordat het niet aansluit, 

is het voor deze Twentenaar moeilijker om hier trots op te zijn en wordt het optimisme over 



 
 

Pagina 39 van 92 
 

de innovatiekracht van de regio niet versterkt. Naast dat het communiceren van de innovaties 

die het optimisme zou kunnen versterken, biedt dit ook kansen om het netwerk van het ten 

Hag Supportfonds uit te breiden. Ondernemers die anders niet bereikt zouden zijn kunnen 

bereikt worden door te lezen over de verschillende innovaties die het ten Hag Supportfonds 

ondersteund. Naast dat het netwerk wordt verbreed, wordt ook de kennis rondom innovaties 

verspreid dat tot nieuwe ideeën en inzichten van andere ondernemers kan leiden. Dit kan dan 

weer leiden tot nieuwe aanvragen voor het ten Hag Supportfonds en/of nieuwe innovaties 

binnen Twente. 

De communicatiemiddelen die het fonds kan inzetten zijn: 

 Google (met name het vindbaar zijn) 

o Eventueel een additioneel .nl domein met het oog op zichtbaarheid 

 Andere online websites met behulp van links. Dit versterkt ook de vindbaarheid. 

 Eigen online kennisbank met een portfolio pagina van alle ondersteunde initiatieven 

o Eventueel op www.tenhagsupportfonds.nl 

 Offline media 

o Regionale media 

 Twentsche Courant Tubantia 

 Eventueel een terugkerende katern 

 RTV Oost 

 TV Enschede FM 

o KvK 

o Kennispark 
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6.4 Voor welke initiatieven is het fonds interessant? 
 

De meeste fondsen richten zich op het ondersteunen van het ontwerpen, realiseren en 

uitvoeren van business cases, nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe processen of het 

opzetten van een technische haalbaarheidsstudie. Het leveren van een significante bijdrage 

aan dit soort initiatieven is voor het ten Hag Supportfonds niet haalbaar gezien de maximale 

bijdrage per aanvraag.  

Uit het onderzoek blijkt dat het ten Hag Supportfonds het meest bij kan dragen aan initiatieven 

die zich richten op 1) het verbinden van Twentse innovatie met de regio Twente, 2) het 

verbreden van de kennis van Twentse ondernemers en niet-ondernemers op zowel creatief 

als innovatief vlak en/of 3) het verdiepen van de innovatieve kennis en kunde van Twentse 

bedrijven met behulp van middelen van andere Twentse bedrijven.  

Concrete initiatieven die aansluiten bij de vernieuwde positionering van het ten Hag 

Supportfonds en substantieel bijdragen aan innovatie in de regio, zijn bijvoorbeeld: 

 Het betalen van het eerste jaar huur voor studentondernemers in de Bastille op de UT, 

omdat deze bedrijfjes vrijwel altijd voorkomen uit ofwel een creatief ofwel een 

innovatief proces. 

 Het betalen van het eerste jaar huur voor studentondernemers van het Saxion. 

 Een online platform bieden om uit te dragen dat innovatie meer is dan nieuwe 

(technologische) product innovatie. Daarnaast kan er via dit platform ook subsidie 

worden aangevraagd. Dit kan worden gedaan op de website van het ten Hag 

Supportfonds of er kan samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld powered by 

Twente. 

 Het ondersteunen van een online portal waarin de meest recente innovaties in Twente 

staan beschreven en waar men vragen aan elkaar kan stellen. 

 Het ondersteunen van workshops en trainingen rondom innovatie 

 Het netwerk van het ten Hag Supportfonds inzetten om de beste adviseurs op het 

gebied van innovatie aan de verschillende ondernemers te koppelen, zelfs als deze 

ondernemers geen subsidie hebben aangevraagd. Deze expertise kan ook worden 

aangeboden op eerder genoemd online platform. 

 Sponsoren van workshops/trainingen/lezingen rondom Creatief Denken met 

betrekking tot innovatie in de zakelijke markt voor en door Twentse ondernemers.  

 het sponsoren van een katern (of blog) in de Tubantia waarin elke week over de 

nieuwste innovaties in Twente geschreven wordt. 

 Het sponsoren van toegangskaarten tot grote business events in Twente en het actief 

lobbyen voor meer Twentse bedrijven op deze events. 

 Het netwerk van het ten Hag Supportfonds aanwenden om een netwerkevenement op 

te richten gericht op innovatie in de breedste zin van het woord. 

 Het enthousiast maken van basisschool leerlingen voor techniek. 
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 Het ondersteunen van evenementen die zich op verschillende snijvlakken van 

innovatie en creativiteit bevinden, zoals bijvoorbeeld initiatieven als Bridges. 

 Het gericht ondersteunen van evenementen gericht op innovatie, zodat deze 

evenementen geen toegangsprijs hoeven te heffen en het evenement toegankelijk is 

voor elke Twentenaar. 

 Het ondersteunen van evenementen met kennis rondom bijvoorbeeld marketing van 

innovaties uit het netwerk van het ten Hag Supportfonds, het Saxion of de universiteit 

Twente. 

 Het ondersteunen van (museum-) exposities over de nieuwste Twentse innovaties. 
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6.5 Welke criteria en aanvraagprocedure kan het fonds het best hanteren? 
 

Op basis van de eerder beantwoorde onderzoeksvragen wordt in dit hoofdstuk een voorstel 

gegeven over de aanvraagprocedure van de ondersteuning en de criteria van het Fonds. 

Criteria 

De huidige criteria van het ten Hag Supportfonds zijn deels gebaseerd op de huidige 

doelstellingen en worden waar nodig ondersteund met de persoonlijke beoordeling van het 

bestuur. Echter, om ervoor te zorgen dat het ten Hag Supportfonds in de toekomst op een 

efficiënte manier de juiste aanvragen b innenkrijgt, is het raadzaam om duidelijke criteria op 

te stellen omtrent de aanvragen. De specifieke definities van bijvoorbeeld “zakelijke 

verdieping” of “innovatieproces” zullen kenbaar gemaakt moeten worden tijdens het 

aanvraag proces. Op basis van het onderzoek zijn de volgende criteria ontwikkeld: 

 De aanvraag wordt gedaan door een onderneming gevestigd in Twente. 

 De aanvraag betreft zakelijke verdieping voor de onderneming óf de aanvraag betreft 

persoonlijke verbreding voor de ondernemer óf de aanvraag betreft ondersteuning in 

het verbinden van de regio in de breedste zin van het woord op het vlak van innovatie 

 De aanvraag betreft een onderdeel van het innovatieproces. 

o Het innovatieproces strekt zich van ondersteuning met het idee, ondersteuning 

met de innovatie tot ondersteuning tijdens de nazorg en ontwikkelingsperiode, 

zoals groei. 

o Dit innovatieproces wordt niet beperkt tot een bepaalde sector. 

 Als er kennis wordt ingekocht dan wordt dan wordt deze ingekocht worden bij een 

Twentse vestiging van een Twents bedrijf. 

 Het ten Hag Supportfonds vergoedt een bedrag van maximaal 2.500 euro (incl. btw). 

 Als de aanvraag een evenement betreft dan wordt dit evenement in Twente worden 

georganiseerd. 

 Als de aanvraag een evenement betreft dan is dit toegankelijk voor alle inwoners van 

Twente. 

Aanvraagprocedure 

De ideale aanvraagprocedure is vooral makkelijk te begrijpen en zal weinig tijd kosten. 

Hierdoor weten ondernemers binnen een relatief korte tijd (het liefst direct) of zij in 

aanmerking komen voor de subsidie. Daarnaast wordt het aangevraagde bedrag snel 

overgemaakt, zodat het geheel zo min mogelijk tijd en inzet van de ondernemer kost.  

Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit de praktijk, maar nog steeds de persoonlijke 

beoordeling van het bestuur mee te nemen, is mijn advies om de gehele aanvraagprocedure 

tweetraps te maken. Het eerste deel bestaat uit een automatische beoordeling van de 

aanvraag op basis van een webformulier. Het doel is hierbij te toetsen of de aanvraag voldoet 

aan de bovenstaande criteria. Het webformulier kan gekoppeld worden aan een systeem, dat 
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alle aanvragen en de informatie van de aanvrager bijhoudt. Op die manier kan ook worden 

bijgehouden welke personen in welke doelgroep de meeste aanvragen doen en wie juist niet.  

Voldoet de aanvraag niet aan een aantal criteria dan krijgt de ondernemer dit direct te horen. 

Voldoet de aanvraag wel aan de criteria dan wordt er afhankelijk van de gekozen antwoorden 

een score aan de aanvraag toegekend. De aanvraag en de score wordt dan verstuurd naar een 

menselijke beoordelaar.  

Het tweede deel van de aanvraag betreft de persoonlijke beoordeling door een persoon 

gekoppeld aan het ten Hag Supportfonds. Dit hoeft niet per sé een bestuurslid te zijn, maar 

dat kan wel. Hij of zij krijgt de aanvraag, met de score doorgestuurd en kan de aanvraag 

beoordelen. Als er meer informatie benodigd is dan kan deze persoon dit vragen aan de 

aanvrager. Als de aanvraag is goedgekeurd dan wordt er een bericht gestuurd naar de 

aanvrager met de vraag wanneer het geld beschikbaar moet zijn. Als de aanvrager hierop 

gereageerd heeft dan  kan de aanvraag worden doorgestuurd naar het bestuur van het ten 

Hag Supportfonds en kan de penningmeester het benodigde bedrag overmaken naar de 

aanvrager of de partij waarbij de aanvrager de kennis inkoopt. Hoe de totale 

aanvraagprocedures werkt en wanneer men meer informatie kan verwachten zal duidelijk 

gecommuniceerd moeten worden op de website.  

Vragen die in het webformulier gesteld kunnen worden zijn:  

 Wat voor type ondersteuning zoekt u? 

o Ondersteuning voor een evenement 

o Ondersteuning met betrekking tot innovatie 

o Ondersteuning voor overige werkzaamheden 

 Wat is het bedrag dat u nodig heeft? 

 Betreft de aanvraag ondersteuning voor een evenement dan kunnen de vragen als 

volgt zijn: 

o Waar is het evenement gesitueerd? 

o Voor wie is het evenement toegankelijk? 

o Heeft het evenement een verbinding met innovatie? 

 Zo ja, hoe? 

 Betreft de aanvraag ondersteuning voor innovatie dan  kunnen de vragen als volgt zijn 

o In welke plaats is uw bedrijf gevestigd? 

o Bent u op zoek naar ondersteuning ten behoeve van kennis? 

 Zo ja, bij wie bent u van plan deze kennis in te kopen? 

 Is dit bedrijf gevestigd in Twent? 

De precieze invulling van het proces en het bijbehorende webformulier kan worden 

ontwikkeld in een functioneel ontwerp.  
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Hoofdstuk 7: Beantwoording hoofdvraag 
 

Op basis van de vorige hoofdstukken kan nu de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord 

worden: 

“Welke innovatieve bedrijvigheid of andersoortig initiatieven in Twente kan het best 

profiteren van de ondersteuningsmogelijkheden die het ten Hag Supportfonds biedt?” 

De initiatieven die het meest profiteren van de ondersteuningsmogelijkheden die het ten Hag 

Supportfonds biedt zijn Twentse initiatieven, ontwikkeld met behulp van Twentse middelen, 

die zich richten op: 

1) het verbinden van Twentse innovatie met de regio Twente,  

 

2) het verbreden van de kennis van Twentse ondernemers en niet-ondernemers op 

zowel creatief als innovatief vlak en/of 

 

3) het verdiepen van de innovatieve kennis en kunde van Twentse bedrijven met 

behulp van middelen van andere Twentse bedrijven.  

Wanneer er gefocust wordt op deze pijlers zullen de kenmerkende doelen van het ten Hag 

Supportfonds efficiënt behaald kunnen worden. Het Fonds zal hiervoor haar doelen moeten 

aanpassen en een aantal van de huidige doelen moeten verwijderen. Deze doelen niet of 

nauwelijks een kenmerkende waarde bieden gezien het feit dat zij ook door de andere 

innovatie stimuleringsfondsen worden nagestreefd. Het advies voor de vernieuwde doelen 

van het ten Hag Supportfonds is als volgt: 

 Het leveren van een bijdrage aan de regionale economie 

 Het verbinden van innovatieve kennis en kunde binnen Twente met de regio Twente 

 Het verbinden van innovatieve kennis en kunde tussen de Twentse ondernemers 

 Het versterken van optimisme over de innovatiekracht van de regio 

 Het ondersteunen van het gehele innovatieproces met behulp van Twentse middelen 

Om het ten Hag Supportfonds te laten slagen is het van belang dat dit Fonds en de initiatieven 

van het Fonds op een laagdrempelige manier aan zowel Twentse ondernemers als niet-

ondernemers kenbaar wordt gemaakt. Hier moeten de juiste communicatiemiddelen worden 

gekozen en zal er een snelle en eenvoudige aanvraagprocedure moeten worden ontwikkeld.  
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Bijlage 1: Theoretisch Marktonderzoek 
Deze bijlage bevat het theoretisch marktonderzoek. Antwoorden gevonden in dit onderzoek 

zijn ook opgenomen in hoofdstuk 2. Daardoor kan het voorkomen dat informatie in de bijlage 

“dubbel” staat.  

In dit hoofdstuk worden op basis van de verzamelde resultaten verschillende analyses gedaan. 

Deze analyses geven een helder inzicht en overzicht van het huidige innovatie 

stimuleringsklimaat in Twente. De analyse richt zich op de volgende onderwerpen:  

 aard van de het stimuleringsfonds,  

 het soort ondersteuning dat de fondsen verlenen,  

 de financiële bijdrage per fonds,  

 de verschillende omschrijvingen die de fondsen hanteren rondom het concept 

‘innovatieve bedrijvigheid’,  

 de concrete activiteiten die het fonds ondersteund,  

 de toegevoegde waarde van het fonds voor Twente en de verschillende sectoren 

waarin de fondsen actief zijn.  

Op basis van de analyse kan in de conclusie een antwoord gegeven worden op de drie 

onderzoeksvragen.   
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Overheid of privaat 
 

Binnen het innovatiefondsen klimaat in Twente zijn er zowel overheids- als private fondsen 

actief. In totaal zijn er in het marktonderzoek vijf overheidsfondsen geïdentificeerd en 4 

private fondsen (zie ook figuur 1). 

De innovatiefondsen vanuit de overheid zijn: 

 Het innovatiefonds Overijssel 

 De innovatievouchers 

 Twentse MKB Innovatiekredieten 

 Twentse MKB Kennisvouchers 

 Het Innovatiefonds Twente 

De private innovatiefondsen zijn: 

 Het Innovatiefonds Enschede 

 Ondernemend Twente Participaties 

 Het Proof of Concept Fund 

 Het Twente Technology Fund 
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Welk soort ondersteuning wordt er door de fondsen geboden? 
 

De innovatie stimuleringsfondsen hebben elk een eigen wijze waarop innovatie in Twente 

wordt ondersteunt. Dit varieert van het subsidiëren van kennisvragen tot het actief 

participeren in een onderneming met behulp van aandelen. Hieronder volgt een overzicht van 

de verschillende soorten ondersteuning die het midden en klein bedrijf in Twente kan 

aanvragen bij de verschillende innovatie stimuleringsfondsen. 

Innovatiefonds Overijssel: 
Het innovatiefonds Overijssel stimuleert innovatieve bedrijvigheid in Twente door van het 
verstrekken van geldleningen tegen een marktconforme rente. 
 
Innovatievouchers: 

Het innovatievoucher fonds stimuleert innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 

verstrekken van subsidies. Deze subsidies dekken maximaal 70% van de subsidiabele kosten 

die de ondernemer maakt. 

Twentse MKB Innovatiekredieten: 
Twentse MKB innovatiekredieten stimuleren de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
verstrekken van geldleningen met een rentepercentage van 7%, een variabele looptijd en een 
aflossingsregeling aan het eind van de looptijd. 
 
Twentse MKB Kennisvouchers: 
Twentse MKB Kennisvouchers stimuleren de innovatieve bedrijvigheid in Twente het 
vergoeden van maximaal 50% van de kosten voor een kennisvraag rondom innovatie in 
nieuwe producten, diensten of processen voor de onderneming. 
 
Innovatiefonds Enschede: 
Innovatiefonds Enschede stimuleert de 
innovatieve bedrijvigheid in Twente 
door het verzorgen van risicokapitaal.  
 
Innovatiefonds Twente: 
Het innovatiefonds Twente stimuleert 
de innovatieve bedrijvigheid in Twente 
door het verstrekken van 
risicodragend kapitaal in de vorm van 
achtergestelde leningen en 
participaties. 
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Ondernemend Twente Participaties: 
Ondernemend Twente Participaties stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente door 
het verstrekken van risicokapitaal. Dit risico kapitaal kan (maar dit hoeft niet) de vorm hebben 
van participatie in de onderneming met behulp van aandelen, geld verstrekken aan 
ondernemingen    door middel van (achtergestelde) leningen en/of het ter beschikking stellen 
van kennis door deskundigen. 
 
Proof of Concept Fund: 
Het Proof of Concept Fund stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
verstrekken van leningen met een rentepercentage van 11%. Wanneer de onderzochte 
producten/diensten technisch niet haalbaar blijken hoeft de lening niet terugbetaalt te 
worden.  
 
Twente Technology Fund: 
Het Twente Technology Fund stimuleert de innovatieve bedrijvigheid in Twente door het 
verzorgen van durfkapitaal tijdens de opstart en eerste fasen van een project en in de 
ontwikkel en onderzoeksfase voor commercieel haalbare academische projecten. 
 

 

Conclusie 
 

Globaal gezien zijn er voor Twentse ondernemers drie verschillende soorten 

ondersteuningsmogelijkheden voor innovatie. De meest voorkomende soort 

ondersteuningsmogelijkheid is het aanvragen van risicodragend/durfkapitaal. Dit kan bij het 

Twente Technology Fund, Ondernemend Twente Participaties, het innovatiefonds Twente en 

het innovatiefonds Enschede. Per innovatie stimuleringsfonds verschillende de mogelijkheden 

omtrent de verschillende vormen van risicodragend kapitaal. Het Twente Technology Fund en 

het innovatiefonds Enschede focussen zich voornamelijk op het verstrekken van geldelijke 

leningen. Wanneer de ondernemer behoefte heeft aan andere vormen van risicodragend 

kapitaal kan hij/zij beter contact opnemen met het innovatiefonds Twente of Ondernemend 

Twente Participaties. Deze twee fondsen verlenen naast geldelijke leningen ook risicodragend 

kapitaal in andere vormen, zoals participatie in het bedrijf door middel van aandelen.  
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Wat is de financiële bijdrage per fonds? 
 

Zoals in het vorige deelhoofdstuk is beschreven verzorgt elk genoemd innovatie 

stimuleringsfonds een soort van geldelijke bijdrage aan de innovatieve processen van 

ondernemers in Twente. De hoogte van dit bedrag verschilt per fonds. Daarnaast hanteert een 

aantal fondsen een minimum bedrag. Figuur 3 geeft een overzicht van de verschillende 

bedragen die de fondsen uitkeren per aanvraag. Bij het innovatiefonds Twente en het 

innovatiefonds Enschede ontbreken de bedragen, omdat deze op het moment van schrijven 

onbekend zijn. 

 

Figuur 5 

Het ten Hag Supportfonds keert subsidies uit ter grootte van € 2.500,- tot € 5.000,-. Hierdoor 

bevinden zij zich in dezelfde doelgroep als het Innovatievoucher fonds, dat subsidies verleent 

voor kennisvragen vanaf € 2.500,- tot € 10.000,- en het Twentse MKB Kennisvoucher fonds 

dat subsidie verleent voor kennisvragen tot maximaal € 5.000,-. Deze twee fondsen richten 

zich exclusief op het subsidiëren van kennisvragen voor ondernemers in het MKB. Hierdoor is 

deze niche goed vertegenwoordigd en hoeft het ten Hag Supportfonds hier geen 

ondersteuning meer in aan te bieden.  

  

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Innovatiefonds Overijssel

Innovatievouchers

Twentse MKB Innovatiekredieten

Twentse MKB Kennisvouchers

Innovatiefonds Enschede

Innovatiefonds Twente

Ondernemend Twente Participaties

Proof of Concept Fund

Twente Technology Fund

Innovatief
onds

Overijssel

Innovatie
vouchers

Twentse
MKB

Innovatie
kredieten

Twentse
MKB

Kennisvo
uchers

Innovatief
onds

Enschede

Innovatief
onds

Twente

Onderne
mend

Twente
Participati

es

Proof of
Concept

Fund

Twente
Technolo
gy Fund

Maximaal bedrag 1000000 10000 150000 5000 0 0 500000 250000 3000000

Minimaal bedrag 250000 2500 0 0 0 0 100000 0 1500000

Maximale bijdrage per fonds

Maximaal bedrag Minimaal bedrag



 
 

Pagina 51 van 92 
 

Wat is innovatieve bedrijvigheid? 
 

Hoewel elk van de onderzochte fondsen ten doel heeft innovatieve bedrijvigheid in Twente te 

stimuleren hanteren ze elk een eigen omschrijving met bijbehorende afbakening van deze 

innovatieve bedrijvigheid. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende omschrijvingen van 

innovatieve bedrijvigheid in Twente per fonds. 

Fonds Afbakening innovatieve bedrijvigheid 

Innovatiefonds 
Overijssel 

Innovatieve bedrijvigheid vindt plaats in de sectoren High Tech 
Systemen en Materialen, Kunststoffen & chemie, 
Gezondheidszorg, Life Sciences, Agrofood, Vrijetijdseconomie en 
Energie en Bouw 

Innovatievouchers Innovatieve bedrijvigheid ontstaat uit processen waarbij kennis en 
technologie worden samengebracht voor nieuwe en/of betere 
producten, diensten of processen ten opzichte van hetgeen al op 
de markt beschikbaar is. 

Twentse MKB 
Innovatiekredieten 

Innovatieve bedrijvigheid zijn producten, diensten of processen 
die nieuw zijn voor de onderneming en/of markt 

Twentse MKB 
Kennisvouchers 

Innovatieve bedrijvigheid heeft betrekking op producten, diensten 
of processen op het gebied van zorg, duurzaamheid of veiligheid 
die nieuw zijn voor de onderneming 

Innovatiefonds 
Enschede 

Innovatieve bedrijvigheid draagt bij aan een specifieke 
maatschappelijke vraag gerelateerd aan zorg, veiligheid of 
duurzaamheid.  

Innovatiefonds 
Twente 

Innovatieve bedrijvigheid is bedrijvigheid dat zich bevindt in de 
sector High Tech Systemen en Materialen 

Ondernemend 
Twente Participaties 

Innovatieve bedrijvigheid vindt plaats in een professioneel 
georganiseerde onderneming en heeft relevantie voor de regio 

Proof of Concept Fund Innovatieve bedrijvigheid gaat om kennisintensieve producten 
en/of diensten met een sterk technologisch component. Daarnaast 
voegt innovatieve bedrijvigheid waarde toe aan Oost Nederland 

Twente Technology 
Fund 

Innovatieve bedrijvigheid betreft ontwikkeling van unieke 
producten, diensten, processen en technologieën in de sectoren 
Schone Technologie, Nanotechnologie, ICT en Biomedische 
Technologie.  

Tabel 1: afbakening van het concept innovatieve bedrijvigheid per innovatie 

stimuleringsfonds. 

 

Uit de tabel wordt duidelijk dat er nogal wat verschillende omschrijvingen zijn van het concept 

‘innovatieve bedrijvigheid’. Hierdoor ontstaat er (voornamelijk) bij de subsidieaanvragers 

onduidelijkheid over hetgeen het fonds voor staat en hetgeen de ondernemer ondersteuning 

voor kan aanvragen. Dit bleek ook een van de problemen te zijn bij het innovatiefonds 

Enschede, dat binnen een korte periode wordt opgeheven. Het innovatiefonds kreeg in 2013 
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89 aanvragen binnen waarvan er maar 1 gehonoreerd kon worden. Dit kwam niet omdat de 

plannen van de ondernemers niet voldeden, maar doordat de kwaliteit van de aanvragen niet 

voldoende waren om goed beoordeeld te kunnen worden (bron: rtvoost.nl). Uiteindelijk 

kwam het fonds hierdoor onder vuur te liggen, waardoor er onlangs de beslissing is genomen 

om het fonds binnen afzienbare tijd op te heffen (bron: regiotwente.nl en rtvoost.nl). Om dit 

scenario te vermijden is het scheppen van duidelijkheid en transparantie over het fonds en 

het aanvraagproces van wezenlijk belang. Dit begint al bij het duidelijk afbakenen van het 

concept ‘innovatieve bedrijvigheid’.  
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Welke vormen van innovatieve bedrijvigheid worden er ondersteund? 
 

Deze vraag gaat in op de concrete activiteiten die ondersteunt worden door de verschillende 

fondsen. Hieronder worden deze activiteiten per innovatie stimuleringsfonds behandeld. 

Innovatiefonds Overijssel: 

Het innovatiefonds Overijssel ondersteunt activiteiten die te maken hebben met het 

ontwerpen, realiseren en uitvoeren van een business case die wordt uitgevoerd in de 

provincie Overijssel. Een business case is een document dat omschrijft hoe de ondernemer 

verwacht geld te gaan verdienen met het innovatieve product, dienst of proces. De gegevens 

die worden gebruikt voor de business case mogen maximaal drie maanden oud zijn.  

Innovatievoucher fonds 

De innovatievouchers, beschikbaar gesteld door dit fonds, kunnen worden gebruikt om 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij een Open innovatiecentrum in te kopen. Deze 

activiteiten moeten verband hebben met processen waarbij kennis en technologie worden 

samengebracht voor innovaties die nog niet op de markt beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen 

de vouchers ook gebruikt worden om ondersteuning in te kopen bij een Open 

innovatiecentrum om een business case op te stellen.  

Twentse MKB innovatiekredieten 

Twentse MKB innovatiekredieten zijn beschikbaar voor ondernemers gevestigd in Twente die 

producten, diensten of processen (willen) uitvoeren die nieuw zijn voor de onderneming en/of 

markt.  

Twentse MKB Kennisvouchers 

Met behulp van Twentse MKB Kennisvouchers kunnen Twentse ondernemers kennis inkopen 

bij kennisinstellingen en bedrijven. Deze kennisvragen zijn bijvoorbeeld; een marktanalyse, 

uitwerking van business modellen en business cases, product ontwerpen, testen of 

certificering. Daarnaast moet de vraag betrekking hebben op innovatie in nieuwe producten, 

diensten of processen op het gebied van zorg, duurzaamheid of veiligheid. 

Innovatiefonds Enschede 

Met de ondersteuning uit het innovatiefonds Enschede worden business cases gerelateerd 

aan maatschappelijke vragen over duurzaamheid, veiligheid en zorg gestimuleerd. Deze 

business cases moeten een hoge impact hebben en winstgevend zijn.  
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Innovatiefonds Twente 

De informatie rondom het innovatiefonds Twente geeft geen indicatie van een specifiek soort 

activiteit dat het innovatiefonds Twente stimuleert. De enige aanwijzing die geïdentificeerd 

kan worden is dat de activiteit zich in de sector High Tech Systemen en Materialen moet 

bevinden. 

Ondernemend Twente Participaties 

Ondernemend Twente Participaties stimuleert alle vormen van ondernemerschap, mits deze 

relevant zijn voor de regio en de potentie hebben werkgelegenheid te creëren in de regio. 

Daarnaast moet het plan goed doordacht en uitgewerkt zijn en moet de onderneming 

professioneel en kundig georganiseerd zijn.  

Proof of Concept Fund 

De ondersteuning van het Proof of Concept Fund is exclusief aan te vragen voor het (laten) 

ontwikkelen van een technische haalbaarheidsstudie naar het nieuwe product, dienst of 

proces. Dit fonds is niet bedoeld voor het opschalen van productie of het in de markt zetten 

van het product, de dienst of het proces.  

Twente Technology Fund 

Ondernemers die bezig zijn met de ontwikkeling van unieke producten en technologische 

platformen, waar een duidelijke markt en/of medische behoefte naar is kunnen terecht bij het 

Twente Technology Fund. Echter is de verwachting bij dit fonds wel dat het kapitaal binnen 3 

tot 5 jaar kan worden terugbetaald.  

 
 
Figuur 6 
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Conclusie 
 

Hoewel de activiteiten bij een aantal fondsen goed gespecificeerd zijn, blijven de te 

ondersteunen activiteiten bij erg veel fondsen erg abstract. Globaal gezien kunnen de te 

ondersteunen activiteiten in vier verschillende groepen worden opgedeeld 1) het ontwerpen, 

realiseren en uitvoeren van een business case, 2) het inkopen van kennis, 3) het 

produceren/ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen en 4) het opzetten van 

een technische haalbaarheidsstudie. De abstractheid van deze vier groepen, maakt het 

aanvraagproces voor een aankomende subsidieaanvrager niet makkelijker en verlaagt voor de 

fondsen de kans op het binnenkrijgen van de juiste en geschikte aanvragen. Dit kan worden 

opgelost door duidelijk te specificeren en te communiceren welke activiteiten het fonds 

ondersteund.   
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Hoe voegt het fonds waarde toe aan Twente? 
 

Alle innovatie stimuleringsfondsen zijn erop gericht om waarde toe te voegen aan Oost 

Nederland, de provincie Overijssel of de regio Twente. De meeste fondsen zijn echter specifiek 

toegesneden op de regio Twente. Gezien de focus van de hoofdvraag op innovatieve 

bedrijvigheid in Twente is het niet vreemd dat de meeste van de geïdentificeerde fondsen zich 

focust op de regio Twente. Het Proof of Concept Fund richt zich op heel oost Nederland en de 

twee fondsen die ter beschikking gesteld zijn door de provinciale staten van Overijssel, 

namelijk het innovatiefonds Overijssel en de Innovatievouchers richten zich op de provincie 

Overijssel in het algemeen. Onderstaande grafiek geeft een schematisch overzicht van deze 

verdeling. De fondsen Twente Technology Fund, Ondernemend Twente Participaties, 

Innovatiefonds Twente, Innovatiefonds Enschede, Twentse MKB Kennisvouchers en Twentse 

MKB Innovatiekredieten richten zich exclusief op Twente.  

 

 

Figuur 7 

Het is interessant dat 66% van de innovatie stimuleringsfondsen in Twente zich ook 

daadwerkelijk exclusief richt op Twente. Dit laat zien dat er in een regio als Twente genoeg 

innovatieve kansen liggen en bedrijvigheid is om de vraag naar dit soort fondsen te laten 

blijven bestaan. De uitdaging voor de meeste fondsen ligt dan ook niet op het vlak van het 

identificeren van innovatieve kansen en bedrijvigheid, maar het identificeren van de juiste 

innovatieve kansen en bedrijvigheid dat aansluit bij de doelstellingen van het fonds.  
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Naast de regionale oriëntatie van de meeste fondsen zijn de doelen van deze fondsen ook 

ondersteunend aan de regio Twente/Overijssel. En hoewel elk fonds de innovatie in Twente 

in de breedste zin van het woord ondersteund, blijken er toch meerdere doelen te zijn waarin 

de fondsen waarde toevoegen aan Twente. De meest genoemde doelen zijn het creëren van 

arbeidsplaatsen en het vergroten van de innovatieve kennis in het Overijssel en Twente. Het 

laatste doel is vaak ondersteunend aan het eerste. Door het vergroten van de innovatieve 

kennis in Twente en Overijssel is de kans groter dat dit zorgt voor nieuwe 

ondernemingen/projecten, deze nieuwe werknemers brengen (nieuwe) kennis binnen, 

waardoor de kans op innovatieve bedrijvigheid wordt vergroot enzovoorts. Hierdoor is het de 

bedoeling dat uiteindelijk het aantal arbeidsplaatsen zal toenemen. Figuur 6 geeft een 

overzicht van alle genoemde doelen in de negen verschillende innovatie stimulatiefondsen.  

 

 

Figuur 8 

Opvallend is dat wanneer deze doelen vergeleken worden met de door het ten Hag 

Supportfonds opgestelde doelen, er een behoorlijke overlap in de doelen zit. Echter zijn er 

ook een aantal specifiek kenmerkende doelen voor het ten Hag Supportfonds. De doelen die 

het ten Hag Supportfonds heeft opgesteld zijn namelijk;  

7) Het versneld commercialiseren van ontwikkelde technologie; 

8) Het leveren van een bijdrage aan de regionale economie; 

9) Het verbinden van kennis en mensen; 

10) Het versterken van optimisme over de innovatiekracht van de regio; 

11) Het binnenbrengen van innovatieve impulsen in de economie; 

12) Het zekerstellen van een unieke waarde in de regio. 

13) Het ondersteunen van individuen om hulpverlening onder passende voorwaarden 

mogelijk te maken (bron: www.tenhagsupportfonds.nl) 

Wanneer doel 3 wordt uitgelegd als ‘het verbinden van ondernemers met de kennis van 

innovatie’, dan zijn de doelen 1, 2, 3 en 5 zijn terug te vinden in de doelen zoals deze ook zijn 

opgesteld door de overige innovatie stimuleringsfondsen. Deze doelen dragen daardoor niet 

bij aan het onderscheidende karakter van het ten Hag Supportfonds. De algemene doelen, 
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zoals deze door de overige innovatie stimuleringsfondsen zijn opgesteld, richten zich vooral 

op de ondernemer of werknemer als inwoner van Twente. Dit is in de doelen 4 en 7 van het 

ten Hag Supportfonds niet zo. Deze doelen richten zich in zijn algemeenheid op ‘de 

Twentenaar’. Hier ligt een prachtig onderscheidend vermogenspunt voor het ten Hag 

Supportfonds. Dit fonds zal dan het eerste zijn dat de verbinding maakt tussen innovatieve 

bedrijvigheid aan de ene kant en de Twentenaar in het algemeen aan de andere kant. In 

navolging van deze redenering kan doel 3 ook anders worden uitgelegd en kan er meer nadruk 

worden gelegd op het verbinden van kennisinstituten en de Twentenaar, oftewel het 

doorbreken van de ivoren toren. Hiermee kan het optimisme over de innovatiekracht van de 

regio (doel 4) veel breder worden uitgedragen dan alleen bij de ondernemers die aan 

innovatie doen. Op deze manier is namelijk elke Twentenaar die interesse toont voor 

innovatie de beoogde doelgroep voor het ten Hag Supportfonds en is het overbruggen van de 

kloof tussen de kennisinstituten en het dagelijks leven het grootste doel van het ten Hag 

Supportfonds. Het is toevallig, of juist onbewust, dat het eerste door het ten Hag Supportfonds 

gestimuleerde evenement ‘Bridges’ was. Dit evenement slaat een brug tussen de kunst en 

techniek en is toegankelijk voor iedereen, en sloot hierbij naadloos aan bij de hierboven 

geformuleerde unique selling point van het ten Hag Supportfonds. Hiermee stelt het ten Hag 

Supportfonds meteen een unieke waarde zeker in de regio (doel 6). 
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In welke sectoren zijn de innovatie stimuleringsfondsen actief? 
 

Zoals in de bijlages lezen is, heeft elk innovatie stimuleringsfonds zijn eigen niche van sectoren 

waarin dit fonds actief is en waarvoor dus innovatie stimulerende ondersteuning is aan te 

vragen. Figuur 7 geeft een overzicht van het aantal fondsen dat actief is in een bepaalde niche. 

 

 

Figuur 9 

Zoals te zien is in de figuur is de sector Gezondheidszorg het best vertegenwoordigd door de 

verschillende innovatie stimuleringsfondsen. Maar liefst acht van de negen fondsen richten 

zich op deze sector. Het initiële idee van het ten Hag Supportfonds was om ook in deze niche 

ondersteuning aan te bieden. Doordat er al zoveel ondersteuning is voor deze niche is het ten 

zeerste de vraag of het ten Hag Supportfonds met een focus op de gezondheidszorg 

daadwerkelijk een verschil kan maken in ondernemend Twente. Ook de sectoren 

Duurzaamheid en Veiligheid, waar respectievelijk zeven en zes fondsen zich op richten, zijn 

ruim vertegenwoordigd. Daarentegen is de sector ICT weinig vertegenwoordigd met slechts 

vier fondsen. Dat is in het huidige technologische tijdperk zeer opmerkelijk. Vele 

(instrumentele en radicale) innovaties hebben te maken met ICT. Daarnaast is het voor het 

ten Hag Supportfonds een kans om in andere dan in de grafiek genoemde sectoren 

ondersteuning te bieden, omdat deze niet ondersteund worden door de innovatie 

stimuleringsfondsen.   
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Aanbeveling op basis van marktonderzoek 
 

Op het moment van schrijven bestaat het landschap van innovatie stimuleringsfondsen uit 

negen partijen. Hiervan zijn vijf fondsen door de overheid geïnitieerd en worden er vier 

fondsen privaat gefinancierd. Op het moment is één van de private fondsen in een afsluitende 

fase en zal dit fonds zeer binnenkort op houden te bestaan. De komst van het ten Hag 

Supportfonds als privaat innovatie stimuleringsfonds zal de verhouding overheids- en private 

fondsen op het gebied van innovatie in Twente weer wat in balans brengen.  

Onderzoeksvraag 1: 
Welke positie is nog niet door andere subsidieverstrekkers ingenomen? 

De meeste van de negen fondsen verlenen durfkapitaal of normale leningen. De orde van 

grootte van dit durfkapitaal en de leningen varieert van 150.000 euro (Twentse MKB 

innovatiekredieten) tot 3.000.000 euro (Twente Technology Fund). Door de grootte van de 

bedragen en het soort ondersteuning dat deze fondsen leveren zijn het geen concurrenten 

van het ten Hag Supportfonds. Daarnaast zijn er twee fondsen, het innovatievoucher fonds en 

het Twentse MKB Kennisvoucher fonds die een soortgelijk bedrag en ondersteuning 

aanbieden als het ten Hag Supportfonds. Deze fondsen opereren in de orde van grootte van 

2.500 euro tot 10.000 euro en keren dit uit in de vorm van subsidies. Echter, in tegenstelling 

tot het ten Hag Supportfonds dat een zeer vrij karakter heeft, focussen deze fondsen zich 

exclusief op het ter beschikking stellen van subsidie voor kennisvragen. Het ten Hag 

Supportfonds stelt geen restricties op het gebruik van de subsidie. Hierdoor wijkt dit fonds af 

van de Kennis- en Innovatievouchers.  

Daarnaast worden de sectoren Gezondheidszorg, Duurzaamheid en Veiligheid worden ruim 

vertegenwoordigd in de overige innovatie stimuleringsfondsen. Door deze ruime 

vertegenwoordiging draagt een focus op innovatie in deze specifieke sectoren niet bij aan het 

onderscheidend karakter van het ten Hag Supportfonds. De minst vertegenwoordigde 

sectoren en dus mogelijkheden voor het ten Hag Supportfonds om zich te onderscheiden zijn 

de sectoren ICT, Nanotechnologie, Bouw, Energie, Vrijetijdseconomie, Agrofood en 

Kunststoffen & Chemie. Echter kan het ten Hag Supportfonds er ook voor kiezen om zich met 

name niet te richten op alle in figuur 7 genoemde sectoren, omdat deze sectoren al door een 

of meerdere innovatie stimuleringsfondsen ondersteund worden. Een andere manier is de 

mogelijkheid om het idee van sectoren los te laten en geen sector restricties aan te houden. 

Dit ligt meer in lijn met een eventuele overtuiging om zich te richten op het grote geheel van 

Twente en de Twentenaar in het algemeen. Innovatieve bedrijvigheid is namelijk innovatieve 

bedrijvigheid ongeacht in welke sector het zich bevindt. Op deze manier is een ‘lab on a chip’ 

net zo innovatief als een nieuw webdesign voor webshops dat op een betere/vernieuwde 

manier klanten aan zich bindt. 

De positie die nog niet door andere subsidieverstrekkers is ingenomen is dus het verlenen van 

subsidies tot 5.000 euro gericht op sectoren anders dan gezondheidszorg, duurzaamheid en 

veiligheid.  
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Onderzoeksvraag 2: 
Voor welke initiatieven is het fonds interessant? 

De meeste fondsen richten zich op het ontwerpen, realiseren en uitvoeren van business cases, 

uitvoeren van nieuwe producten, diensten of processen of het opzetten van een technische 

haalbaarheidsstudie. Het leveren van een significante bijdrage aan dit soort initiatieven is voor 

het ten Hag Supportfonds niet haalbaar gezien de maximale bijdrage per aanvraag. Het 

ondersteunen van kennis is echter wel haalbaar. De fondsen innovatievouchers en Twentse 

MKB kennisvouchers richten zich op het verbinden van innovatieve kennis en ondernemers, 

om innovatie in de regio te stimuleren. Het ten Hag Supportfonds zou zich kunnen richten op 

het verbinden van kennis uit de kennisinstituten (de universiteit Twente, het Saxion en 

onderzoeksinstellingen zoals Mesa+ en andere innovatiecentra), de ondernemer én de rest 

van Twente. Hiermee zou het ten Hag Supportfonds een brug kunnen slaan tussen innovaties 

en de Twentenaar. En wordt het optimisme over de innovatiekracht van de regio vergroot. 

Daarnaast zou het ten Hag Supportfonds zich kunnen richten op het doorbreken van de ivoren 

toren. Initiatieven die deze doelstelling verrijken zijn bijvoorbeeld initiatieven zoals Bridges, 

het enthousiast maken van basisschool leerlingen voor techniek, evenementen die zich 

richten op het vergroten van de zichtbaarheid van innovaties, zoals bijvoorbeeld (museum-) 

exposities over de nieuwste Twentse innovaties, het sponsoren van een katern in de Tubantia 

waarin elke week over de nieuwste innovaties in Twente geschreven wordt of het 

ondersteunen van een online kennisbank waarin de meest recente innovaties staan 

beschreven.  
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Onderzoeksvraag 3: 
Hoe kan het fonds zich het best profileren, gebaseerd op hun eigen doelstelling? 

In het hoofdstuk  over de toegevoegde waarde van de fondsen aan Twente blijkt dat een 

aantal doelstellingen die het ten Hag Supportfonds hanteert niet onderscheidend zijn. 

Profilering op basis van die doelstellingen zal het ten Hag Supportfonds daarom geen eigen 

gezicht opleveren. Een duidelijke profilering ondersteund het ten Hag Supportfonds ook bij 

het binnenhalen van de juiste subsidies, zodat zij niet hetzelfde lot ondergaan als het 

Innovatiefonds Enschede, waarbij er wel veel aanvragen binnen kwamen, maar dit niet de 

juiste aanvragen betroffen. 

De volgende doelstellingen van het ten Hag Supportfonds zorgen echter wel voor een 

onderscheidend vermogen; 3) het verbinden van kennis en mensen (in de ruimste zin van het 

woord), 4) het versterken van optimisme over de innovatiekracht van de regio en 7) het 

ondersteunen van individuen om hulpverlening onder passende voorwaarden mogelijk te 

maken. De nadruk wordt hierbij gelegd op het verrijken van het leven van de inwoners van 

Twente. Er wordt niet expliciet gericht op de Twentse ondernemers, zoals de rest van de 

innovatie stimuleringsfondsen wel doen. Het ten Hag Supportfonds stimuleert met deze 

doelstellingen niet de onderzoeker/ondernemer met een mandje geld, maar richt zich erop 

om de innovatie toegankelijk te maken voor alle Twentenaren. Dit kan gedaan worden via  

Het verbinden van alle Twentenaren is tevens een thema dat de kern en de kracht van Twente 

raakt. Door de link te leggen van de innovatieve bedrijvigheid naar alle Twentenaren wordt er 

als het ware een innovatief noaberschap gecreëerd (bron: Zwerink, 2011), waarbij er via de 

verspreiding en bekendmaking van de innovatieve bedrijvigheid in Twente en het verbinden 

van kennis en mensen, het positivisme over de innovatiekracht in de regio wordt versterkt.  

Op basis van dit marktonderzoek zijn er in de markt voor innovatie stimuleringsfondsen nog 

een aantal onbenutte niches geïdentificeerd, waar het ten Hag Supportfonds een 

onderscheidend vermogen mee kan creëren. Met name het doorbreken van ivoren torens en 

het bruggen bouwen tussen de innovatieve bedrijvigheid en de rest van de regio Twente, is 

uniek voor het innovatie fondsen landschap. Verder onderzoek in de vorm van interviews zal  

uitwijzen of er ook een vraag is naar ondersteuning in deze niche.  
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Bijlage 2: Interview vragen 
 

Op basis van het marktonderzoek zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen, waar 

voor een empirische validatie interessant is. Deze onderwerpen zijn ‘innovatieve 

bedrijvigheid’, ‘toegevoegde waarde in Twente’ en ‘mogelijkheden binnen een bepaald 

budget’. De interviews zullen worden afgenomen als kwalitatieve vraaggesprekken, waarin 

veel ruimte is voor eigen inbreng van de geïnterviewde persoon.  

De interview vragen zijn als volgt: 

1. Wat is innovatie of innovatieve bedrijvigheid volgens u? 

 

2. In hoeverre is dit belangrijk voor Twente? Waarom? 

 

3. Hoe kan innovatieve bedrijvigheid in Twente het best worden ondersteund? Waarom? 

 

4. Stel u heeft een budget van 2500 euro, hoe zou u de innovatieve bedrijvigheid in 

Twente hiermee ondersteunen? 

 

5. Vind u dat de innovatieve bedrijvigheid kenmerkend is of kan zijn voor Twente?  

 

6. Hoe zou u de ‘normale’ Twentenaar betrekken bij de innovatieve bedrijvigheid? 

Waarom is dit wel/niet van belang volgens u? 

 

7. Stel u heeft een budget van 2500 euro. Kunt u een concreet voorbeeld noemen hoe u 

dit zou besteden om de kloof tussen de ‘normale’ Twentenaar en de innovatieve 

bedrijvigheid in Twente te dichten/te verkleinen? 

 

8. Stel u bent een ondernemer, hoe zou u op zoek gaan naar een innovatie 

stimuleringsfonds? 

 

9. Stel, u bent een gemiddelde inwoner van Twente, hoe zou u zichzelf op de hoogte 

houden van de laatste innovatieve bedrijvigheid in de regio? 

  



 
 

Pagina 64 van 92 
 

Bijlage 3: Uitgewerkte informatie per fonds 

A. Innovatiefonds Overijssel 
 

 
Innovatiefonds Overijssel (Provincieoverijssel.nl, 2014) 
 

Type Subsidie in de vorm van een geldlening tegen een markconforme 
rente 

Overheid/Particulier Overheid, Provincie Overijssel 

Rechtsvorm -  

Uitgevende 
instantie 

Provincie Overijssel, team subsidieverlening 

Kvk nummer 51048329 

Postadres Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle 

Telefoon  038 499 88 99 

E-mail postbus@overijssel.nl 

Website  www.overijssel.nl en http://www.overijssel.nl/loket/subsidies-
per/innovatie-0/@181870/innovatiefonds/  

  

Contactpersoon Team Subsidieverlening 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

038 499 8380 ( 's ochtends van 09.00 tot 12.00 uur en 's middags van 
12.45 uur tot 16.30 uur) 

E-mail 
contactpersoon 

subsidie@overijssel.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

Niet van toepassing 

Bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle 

Openingstijden 09.00 uur tot 17.00 uur (op werkdagen) 

  

Doel van het fonds Het ondersteunen van het MKB in Overijssel voor het realiseren en 
uitvoeren van een business case 

Omschrijving Het Innovatiefonds is bedoeld het ondersteunen en realiseren van 
business cases voor MKB'ers. Daarnaast ondersteund en realiseerd 
het innovatiefonds ook samenwerkingsverbanden in de sectoren 
High Tech Systems & Materials (HTSM), Kunststoffen & Chemie en 
Gezondheidszorg/Life Sciences. Tevens richt het fonds zich op 
projecten die tot stand komen op de raakvlakken van deze sectoren 
en de sectoren Agrofood, Vrijetijdseconomie, Energie en Bouw. Het 
uiteindelijke doel van dit fonds is, doormiddel van het ondersteunen 
van verschillende business cases op den duur meer arbeidsplaatsen 
te creëren in Overijssel. 
 

Totaal beschikbaar 
budget 

In 2014 is dit bedrag vastgesteld op € 7.500.000, -- (zegge: 7,5 
miljoen euro) 

http://www.overijssel.nl/
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies-per/innovatie-0/@181870/innovatiefonds/
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies-per/innovatie-0/@181870/innovatiefonds/
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Maximale bijdrage De maximale bijdrage van het innovatiefonds Overijssel is een lening 
van maximaal 50% van de kosten voor het uitvoeren van de 
businesscase, met een minimale omvang van € 250.000 en maximale 
omvang van 1 miljoen euro. 

Indientermijn Continu – het hele jaar door 

Beslistermijn 6 weken, maximaal 8 weken 

Voorwaarden Voor het aanvragen van ondersteuning uit het Innovatiefonds 
Overijssel gelden de volgende criteria: 
 

 Het bedrijf moet een omzet van tenminste € 100.000 hebben 
gerealiseerd. 

 De businesscase moet binnen 4 jaar na verlening gerealiseerd 
zijn 

 Lening en rente moeten kunnen worden terugbetaald 

 De aanvrager is een mkb-onderneming in de groei- of de 
doorgroeifase of een samenwerkingsverband van 
ondernemingen en kennisinstellingen, waar tenminste 1 
mkb-onderneming in de groei- of doorgroeifase bij betrokken 
is; 

 Er is sprake van een uitgewerkte en onderbouwde 
businesscase. Voor de onderbouwing van de businesscase 
moeten actuele gegevens, van maximaal drie maanden oud, 
worden gebruikt; 

 De businesscase heeft betrekking op één van de volgende 
sectoren: High Tech Systems & Materials (HTSM), 
Kunststoffen & chemie, Gezondheidszorg/Life Sciences, 
crossovers die tot stand komen tussen de genoemde 
sectoren en de sectoren Agrofood, Vrijetijdseconomie, 
Energie en Bouw; 

 De businesscase wordt uitgevoerd in de provincie Overijssel; 

 Door de businesscase worden arbeidsplaatsen behouden of 
gecreëerd in de provincie Overijssel; 

 De lening wordt verstrekt onder de opschortende 
voorwaarde dat er, ter uitvoering van de beschikking tot 
subsidieverlening, een uitvoeringsovereenkomst (contract) 
met de provincie Overijssel is gesloten (Provincie Overijssel, 
2014) 

 
Onder een businesscase verstaat de provincie Overijssel een 
document waarin is omschreven hoe de aanvrager verwacht geld te 
gaan verdienen met het te ontwikkelen, het ontwikkelde of het te 
vermarkten product, proces of de dienst. 
 

Restricties De subsidie wordt geweigerd als: 
 



 
 

Pagina 66 van 92 
 

 op basis van de aanvraag wordt beoordeeld dat het te 
verlenen subsidiebedrag minder is dan 250.000 euro; 

 de werkelijke kosten naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen 
resultaat; 

 de businesscase naar het oordeel van Gedeputeerde Staten 
niet haalbaar of uitvoerbaar is in een periode van vier jaar na 
verlening van de subsidie; 

 de geldlening niet ten behoeve van de businesscase wordt 
aangewend; 

 uit de ratingverklaring blijkt dat de aanvrager van een 
geldlening of diens moedermaatschappij tot de 
ratingcategorie CCC of lager behoort, tenzij geen 
ratingverklaring kan worden afgegeven bijvoorbeeld omdat 
de aanvrager een special-purpose-vehicle of een startende 
onderneming in de groei- of doorgroeifase zonder 
kredietverleden en zonder moedermaatschappij is; 

 ten aanzien van de aanvrager een uitstaand bevel tot 
terugvordering voor onrechtmatig verleende staatssteun 
geldt; 

 de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert; 

 de aanvrager over onvoldoende financiële middelen beschikt 
om de businesscase uit te kunnen voeren; 

 de aanvrager loon in welke vorm dan ook verstrekt aan een 
persoon die voor hem werkzaam is, dat uitgaat boven 130 
procent van de bezoldiging van de minister, inclusief sociale 
verzekeringspremies, belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van 
beloningen betaalbaar op termijn; 

 de kosten van de subsidiabele activiteit redelijkerwijs anders 
kunnen worden gedekt; 

 de lening en rente naar het oordeel van Gedeputeerde Staten 
niet conform artikel 6.4.11 kunnen worden terugbetaald 
(Provincie Overijssel, 2014). 

 

Aanvraagprocedure De geïnteresseerde ondernemer vult voor het aanvragen van dit 
fonds het ‘Aanvraagformulier Innovatiefonds Overijssel 2014’. 
Vervolgens voert de provincie Overijssel een eerste toets uit op basis 
van het aanvraagformulier. Daarna wordt de aanvraag doorgestuurd 
naar PPM Oost. De aanvraag en de notitie van PPM Oost worden 
voorgelegd aan de adviescommissie Innovatiefonds. Op basis van het 
advies van de adviescommissie worden door provincie Overijssel en 
PPM Oost een concept-uitvoeringsovereenkomst en beschikking tot 
subsidieverlening opgesteld.  Deze worden met de ondernemer 
afgestemd. Na een finale juridische beoordeling wordt door 
provincie Overijssel een afspraak ingepland om bij een notaris de 
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overeenkomst te tekenen. De beschikking wordt op dezelfde dag 
verzonden en een afschrift ervan overhandigd. 

Beoordelings-
commissie 

De beoordelingscommissie van het Innovatiefonds Overijssel bestaat 
uit de adviescommissie ‘Innovatiefonds’ van PPM Oost. 
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Voorbeelden Innovatiefonds Overijssel 
 
Dovideq Medical 
Topsector: Health 
 

 
Dovideq Medical in Deventer ontwikkelt en verkoopt de 
ScopeControl®. Dit is een meetinstrument waarmee op de sterilisatie 
kamer alle endoscopen getest worden voordat ze weer gesteriliseerd 
en ingezet worden. De ScopeControl verhoogt de patiëntveiligheid, 
verlaagt de zorgkosten en is eenvoudig te bedienen door een 
medewerker van de sterilisatiekamer 
 

 
Rolsma 
Topsector: 
Kunststof&Chemie 
 

 
Om een goede balans te vinden tussen kwaliteit en respect voor de 
natuur heeft Rolsma Advanced Biobased Paints uit Enschede 
duurzame lijnolie vakverf ontwikkeld gemaakt van 100% herwinbare 
plantaardige oliën. Deze vakverf heeft een uitstekende hechting en 
lange levensduur, is voor  
binnen- en buitengebruik en verkrijgbaar in iedere gewenste kleur 
 

 
Salland Engineering 
Topsector: Health 
 

 
Salland Engineering in Zwolle ontwikkelt een familie van Factory 
Automation Solutions (FAS) die bestaat uit bouwstenen die de 
semiconductor business adequaat ondersteunen. Hierdoor kan grote 
flexibiliteit en functionaliteit geboden worden in automatisering van 
productiviteit en kwaliteitsverbetering, waarmee wereldspelers hun 
automatisering van ‘'Chip-fabrieken'' op een hoger niveau brengen. 
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A. Innovatievouchers Overijssel 
 

 
Innovatievouchers 
 

Type Subsidie van maximaal 70% van de subsidiabele kosten 

Overheid/Particulier Overheid, Provincie Overijssel 

Rechtsvorm -  

Uitgevende instantie Provincie Overijssel, team subsidieverlening 

Kvk nummer 51048329 

Postadres Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle 

Telefoon  038 499 88 99 

E-mail postbus@overijssel.nl 

Website  www.overijssel.nl en http://www.overijssel.nl/loket/subsidies-
per/innovatie-0/@181870/innovatiefonds/  

  

Contactpersoon Team Subsidieverlening 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

038 499 8380 ( 's ochtends van 09.00 tot 12.00 uur en 's middags 
van 12.45 uur tot 16.30 uur) 

E-mail contactpersoon subsidie@overijssel.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

Nvt. 

Bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle 

Openingstijden 09.00 uur tot 17.00 uur (op werkdagen) 

  

Doel van het fonds Het doel van deze subsidieregeling is MKB ondernemingen te 
stimuleren om versneld innovatie, onderzoek en testen te laten 
plaatsvinden binnen een van de kennisgebieden van de Open 
innovatiecentra in Overijssel en het versterken van de Overijsselse 
Open innovatiecentra. 

Omschrijving De innovatievoucher regeling van de provincie overijssel (anders 
dan de kennisvoucher regeling) is ondersteunen van het MKB in 
Overijssel voor het verkrijgen van:  

 onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij een Open 
innovatiecentrum; 

 ondersteuning door een Open innovatiecentrum bij het 
opstellen van een businesscase. 

Voor de vouchers is 80% van het beschikbare budget, per open 
innovatiecentrum, bestemd voor bedrijven binnen de provinciale 
grenzen (en een aantal met name genoemde gemeenten 
daarbuiten) en 20% bestemd voor bedrijven buiten de provinciale 
grenzen.  
 
MKB organisaties kunnen voor een offerte contact opnemen met 
een Open innovatiecentrum (voorbeelden zijn o.a. PSP, 

http://www.overijssel.nl/
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies-per/innovatie-0/@181870/innovatiefonds/
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies-per/innovatie-0/@181870/innovatiefonds/
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Texperium, OICAM, TPRC, MESA+ Institute for Nanotechnology, 
CMI, VKON of HIP) gevestigd in Overijssel. 

Totaal beschikbaar 
budget 

Het subsidieplafond bedraagt in 2014: 

 voor ondernemingen met een vestiging in Overijssel of in 
één van de gemeenten Wolden, Westerveld, 
Noordoostpolder, Dronten, Oldebroek, Hattem, Heerde of 
Meppel: 236.800 euro; 

 voor ondernemingen met een vestiging buiten Overijssel 
en de genoemde gemeenten: 59.200 euro. 

Maximale bijdrage De subsidie bedraagt maximaal 70 procent van de subsidiabele 
kosten met een maximum van 10.000 euro per aanvrager per 
Open innovatiecentrum. 

Indientermijn Continu – het hele jaar door 

Beslistermijn onbekend 

Voorwaarden Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden: 
 

 De subsidiabele activiteiten moeten starten binnen drie 
maanden en zijn afgerond binnen 12 maanden na 
subsidieverlening 

 de aanvrager is een MKB-onderneming, met een vestiging 
in Overijssel of in één van de gemeenten: Wolden, 
Westerveld, Noordoostpolder, Dronten, Oldebroek, 
Hattem, Heerde of Meppel; 

 of een MKB-onderneming, met een vestiging buiten het 
hierboven genoemde gebied; 

 de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit is nieuw en 
risicodragend voor de aanvrager; 

 de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit heeft verband 
met een proces waarbij kennis en technologie worden 
samengebracht voor nieuwe of betere producten, diensten 
of processen ten opzichte van hetgeen al op de markt 
beschikbaar is; 

 

Restricties Subsidies lager dan 2.500 euro worden niet verleend. 

Aanvraagprocedure Voor de aanvraag moet de ondernemer gebruik maken van het 
formulier ‘aanvraagformulier innovatievouchers’ 
Tevens moet de ondernemer de volgende stukken meesturen:  

 een door de aanvrager en het Open innovatiecentrum 
getekende offerte waaruit de hoogte van de subsidiabele 
kosten blijkt; 

 een ingevulde MKB-toets; 

 een ingevulde de-minimisverklaring (onderdeel van het 
aanvraagformulier). 

Beoordelings-
commissie 

Onbekend 
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B. Twentse Fonds Innovatie in Gemeenten - Twentse MKB 

Innovatiekredieten 
 

 
Twentse MKB Innovatiekredieten 
 

Type Lening met een rentepercentage van 7% en aflossing aan het einde 
van de looptijd 

Overheid/Particulier Overheid, Gemeente Enschede is aandeelhouder 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Uitgevende instantie De regeling wordt uitgevoerd door Innovatiefonds Enschede 

Kvk nummer 5534736360000 

Postadres Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede 

Telefoon  053-4894118 

E-mail info@innovatiefondsenschede.nl 

Website  http://www.grafisch-designer.nl/innovatiefonds/ en  
http://www.kennispark.nl/nl/innovate-
accelerate/kennisvouchers-en-innovatiekredieten-voor-twentse-
mkb-bedrijven/  

  

Contactpersoon Jantsje op de Hoek 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

0622409975 

E-mail contactpersoon opdehoek@innovatiefondsenschede.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

https://www.linkedin.com/pub/jantsje-op-de-hoek/ 

Bezoekadres The Gallery, Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede 

Openingstijden 09.00 – 17.00 op werkdagen 

  

Doel van het fonds De innovatiekredieten moeten bedrijven helpen om innovaties 
versneld in de markt te zetten. Via deze impuls in de innovatieve 
kracht van het MKB in Twente wordt er getracht meer banen te 
scheppen (bron: Pieter van Zwanenburg, portefeuillehouder 
economie Regio Twente)  
 

Omschrijving Voor het stimuleren van een innovatief MKB gevestigd in Twente 
heeft de Regio Twente zogenaamde Innovatiekredieten 
beschikbaar gesteld. Dit zijn rentedragende leningen waarvan de 
looptijd in overleg met de aanvragende onderneming wordt 
vastgesteld. Deze Innovatiekredieten, evenals de Kennisvouchers 
komen voort uit het ‘Twentse fonds Innovatie in gemeenten’. De 
doelen van dit fonds zijn:  

 bevorderen van betrokkenheid van het lokale MKB bij 
innovatie in het algemeen; 

http://www.grafisch-designer.nl/innovatiefonds/
http://www.kennispark.nl/nl/innovate-accelerate/kennisvouchers-en-innovatiekredieten-voor-twentse-mkb-bedrijven/
http://www.kennispark.nl/nl/innovate-accelerate/kennisvouchers-en-innovatiekredieten-voor-twentse-mkb-bedrijven/
http://www.kennispark.nl/nl/innovate-accelerate/kennisvouchers-en-innovatiekredieten-voor-twentse-mkb-bedrijven/
mailto:opdehoek@innovatiefondsenschede.nl
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 beantwoorden van maatschappelijke (gemeentelijke) 
vraagstukken waarbij de gemeente zo mogelijk optreedt 
als launching customer; 

 regionaal spreiden van innovatieve projecten. 
 
 

Totaal beschikbaar 
budget 

€ 6.000.000, -- (5 miljoen en 1 miljoen extra in 2014) (Te verdelen 
over Innovatiekredieten en Kennisvouchers) 

Maximale bijdrage € 150.000 

Indientermijn Continu - Het hele jaar door 

Beslistermijn Onbekend 

Voorwaarden De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
innovatiekrediet zijn als volgt: 

 Het betreft een MKB’er, welke maximaal vijftig 
medewerkers heeft 

 Het bedrijf is gevestigd (of vestigt zich binnen 1 jaar) in 
Twente 

 De innovatie kan binnen 2 jaar worden geïntroduceerd op 
de markt 

 Er is een positieve business case 

 De onderneming is actief binnen de sectoren 
duurzaamheid, veiligheid of zorg 

 De innovatie in producten, diensten of processen zijn 
nieuw voor de onderneming en/of markt 

 
Het is een pré wanneer de onderneming: 

 Samenwerkt met bedrijven en kennisinstellingen uit 
Twente 

 Een eerste klant in de regio heeft 

 Cofinanciering heeft 
 
Voorwaarden lening: 

 Maximale leningsbedrag is 150.000 euro. 

 Cofinanciering is niet vereist, maar draagt bij aan de kracht 
van de business case. 

 Looptijd in overleg. 

 Rentepercentage: 7%. 

 Aflossing aan einde van de looptijd. 

 Vroegtijdige aflossing kan boetevrij plaatsvinden. 

 Lening wordt verstrekt aan een rechtspersoon. 

 Borgstelling ter hoogte van 1/3 van het bedrag dat wordt 
geleend. 

Restricties  De lening wordt alleen verstrekt aan een rechtspersoon 

 Op de lening rust een rentepercentage van 7% 
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Aanvraagprocedure Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een Innovatiekrediet 
kunnen contact opnemen met Jantsje op de Hoek via 
opdehoek@innovatiefondsenschede.nl 

Beoordelings-
commissie 

Ton Risseeuw 
Wilma van Ingen 
Job Elders 
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Voorbeelden Twentse Innovatiekredieten 
 

 
MP International Ventures 

 
Mobiele (containersized) drinkwater purificatie systeem voor 
buitenlandse markt.  
 

 
Procede Proses Simulation 

 
Themodynamisch simulatiesoftware voor het optimaliseren 
van (bio) gasbehandelingsinstallaties voor energiesector 
 

 
Water4All 

 
Waterzuiveringsinstallatie voor buitenlandse markt om ter 
plekke in drinkwater te kunnen voorzien 
 

 
Techfiller 

 
Cerafill, minerale vulstoffen voor bouw- en infra ondernemers 
(groen asfalt/beton), waardoor asfalt en beton gerecycled kan 
worden.  
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C. Twentse Fonds Innovatie in gemeenten - Twentse MKB Kennisvouchers 
 

 
Twentse MKB Kennisvouchers 
 

Type Vergoeding van maximaal 50% van de kosten van een kennisvraag 

Overheid/particulier Overheid, onderdeel van het Twentse Fonds Innovatie in 
Gemeenten 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Uitgevende instantie De regeling wordt uitgevoerd door Innovatiefonds Enschede 

Kvk nummer 5534736360000 

Postadres Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede 

Telefoon  053-4894118 

E-mail info@innovatiefondsenschede.nl 

Website  http://www.grafisch-designer.nl/innovatiefonds/ 

  

Contactpersoon Jantsje op de Hoek 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

0622409975 

E-mail contactpersoon opdehoek@innovatiefondsenschede.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

https://www.linkedin.com/pub/jantsje-op-de-hoek/ 

Bezoekadres The Gallery, Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede 

Openingstijden 09.00 – 17.00 op werkdagen 

  

Doel van het fonds Het ondersteunen van Twentse mkb-bedrijven met niet meer dan 
50 medewerkers, om vanuit hun bestaande activiteiten nieuwe 
innovaties tot stand te brengen. 
 

Omschrijving Via de zogenaamde innovatievouchers kunnen Twentse mkb-
bedrijven kennis inkopen bij kennisinstellingen en bedrijven die 
ondersteuning bieden op het gebied van innovatie voor het MKB.  
De vraag van de ondernemer is hierbij leidend. Voorbeelden van 
kennisvragen die kunnen worden vergoed zijn bijvoorbeeld; 1. 
Marktanalyse, 2. Uitwerking business modellen en business cases, 
3. Product ontwerpen, 4. Testen of 5. Certificering 
 

Totaal beschikbaar 
budget 

€ 6.000.000, -- (5 miljoen en 1 miljoen extra in 2014) (Te verdelen 
over Innovatiekredieten en de kennisvouchers) 

Maximale bijdrage € 5.000,-- incl. btw. Dit bedrag is maximaal 50% van de kosten van 
een kennisvraag. 

Indientermijn Continu - Het hele jaar door 

Beslistermijn Onbekend 

mailto:opdehoek@innovatiefondsenschede.nl
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Voorwaarden De voorwaarden om in aanmerking te komen voor kennisvouchers 
zijn als volgt: 

 Het bedrijf betreft een MKB’er met maximaal vijftig 
medewerkers 

 Het bedrijf is gevestigd (of vestigd zich binnen 1 jaar) in 
Twente 

 Het bedrijf heeft een kennisvraag die door het bedrijf zelf 
niet kan worden beantwoord en waarvoor hij derden 
wenst in te schakelen. 

 De vraag heeft betrekking op een innovatie in producten, 
diensten of processen op het gebied van zorg, 
duurzaamheid of veiligheid, welke nieuw zijn voor de 
onderneming 

 
De kenniscentra en externe dienstverleners waarbij de vouchers 
kunnen worden ingeleverd dien te voldoen aan de volgende 
criteria: 

 De bedrijven en organisaties zijn 
reeds betrokken bij innovaties in het 
MKB 

 De bedrijven en organisaties hebben een bewezen track-
record op het kennisgebied waarvoor zij worden 
aangesproken. 

Restricties Maximaal 1 voucher per bedrijf per 5 kalenderjaren 

Aanvraagprocedure Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een kennisvoucher 
moeten het ‘intakeformulier MKB kennisvouchers juni 2014’ 
invullen en opsturen naar opdehoek@innovatiefondsenschede.nl.  

Beoordelings-
commissie 

Ton Risseeuw 
Wilma van Ingen 
Job Elders 

 

  

mailto:opdehoek@innovatiefondsenschede.nl
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Voorbeelden Twentse MKB Kennisvouchers 
 

Finti Houtbehandelingstechniek zonder chemicaliën, zodat zacht 
hout hardhoutkwaliteiten krijgt en duurzaam (milieuvriendelijk en 
recyclebaar) ingezet kan worden in de bouw. 
 

Van Heteren Weg- en 
Waterbouw 

Lage geluidschermen met geluidsdiffractoren, waarmee 
verkeersgeluid wordt afgebogen naar boven.  
  

Encontech Een warmte gedreven pomp die warmte omzet in mechanische 
energie 
 

Solar Solutions 
Worldwide 

Dura ThermoFlex Storage System. Warmtebuffer voor in de  
kruipruimtes, om aan te sluiten op bijvoorbeeld de 
vloerverwarming. De opgeslagen warmte is (deels) afkomstig van 
duurzame energie. 
 

Use all Energy Flexibel energie opwekking door het integreren van zonnepanelen 
en een zonneboiler in een systeem 
 

Sensus Energy INHALE, een monitoring- en regelchip voor zonnepanelen die de 
efficiënte van bestaande panelen verhoogd. 
 

Labeldiscounter Labelhouder voor etikettenrollen in labelprinters ter vervanging van 
wegwerpartikelen, mogelijk zelfs op basis van eco-vriendelijke of 
biopolymeer. 
 

Solar Quatro  Hybride systeem van warmtepomp en zonnepanelen voor 
opwekking warmte en elektriciteit 
 

4Silence Sound Probe. Handheld akoestische meetapparatuur voor 
toepassingen op locatie. 
  

ITEC Medical Het ITEC Medical Device standaardiseert de behandeling van een 
tenniselleboog.  
 

Ergo&Ik Ergotherapie-instrument waarmee verstandelijk beperkten 
zelfstandiger kunnen eten.  
 

Zone2 De ontwikkeling van digitale visitekaartjes ter vervanging van de 
papieren versie.  
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D. Innovatiefonds Enschede 

 
 
Innovatiefonds Enschede 
 

Type Investeringsfonds dat risicokapitaal verzorgd 

Overheid/Particulier Particulier 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Uitgevende instantie Zinnergy 

Kvk nummer 5534736360000 

Postadres Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede 

Telefoon  053-4894118 

E-mail zinnergy@kennispark.nl 

Website  www.zinnergy.nl 

  

Contactpersoon Jantsje op de Hoek (Manager Zinnergy) 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

0622409975 

E-mail contactpersoon J.opdehoek@zinnergy.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

https://www.linkedin.com/pub/jantsje-op-de-hoek/ 

Bezoekadres Kennispark Twente, Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede 

Openingstijden 09.00-17.00 op werkdagen 

  

Doel van het fonds Het Innovatiefonds Enschede is een investeringsfonds dat 
risicokapitaal investeert in bedrijven die business cases hebben 
gerelateerd aan duurzaamheid, veiligheid en zorg. Het doel van 
Zinnergy is om winstgevende toepassingen voor innovaties met 
hoge impact te realiseren. 

Omschrijving De gemeente Enschede kent een lange historie van innovatie en 
ondernemerschap. De ambitie is om Twente verder te 
ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische 
topregio waarin de ontwikkelde kennis optim0aal wordt omgezet 
in economisch en maatschappelijk rendement. Deze ontwikkeling 
is gebaseerd op het transitiekarakter van de Twentse economie, 
maximaal gebruik makend van de daaruit voorkomende kansen. 
De gemeente Enschede treedt op als launching customer. Door op 
een andere wijze naar de inkoopfunctie van overheden en 
maatschappelijk partners te kijken, kunnen we samen met het 
bedrijfsleven werken aan oplossingen voor maatschappelijke 
onderwerpen 

Totaal beschikbaar 
budget 

€ 10.000.000,-- (zegge: 10 miljoen euro) 

Maximale bijdrage Onbekend 

Indientermijn Continu – het hele jaar door 

mailto:zinnergy@kennispark.nl
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Beslistermijn Onbekend 

Voorwaarden De commissie beoordeelt elke aanvraag aan de hand van enkele 
belangrijke criteria: 
• de mate van innovativiteit van het product of de dienst, en 
of het product of de service al klaar is voor implementatie  
• ervaring van het management team en het bewezen track 
record van het bedrijf 
• een solide business case 
• een duidelijke markt voor het product / de dienst, bij 
voorkeur met een launching customer 
• het potentiele rendement van de business case, 
gerelateerd aan het risico behoren bij de investering 

 de innovatie draagt bij aan een specifieke 
maatschappelijke vraag gerelateerd aan zorg, veiligheid of 
duurzaamheid. 

Restricties Het Innovatiefonds Enschede wordt opgeheven 

Aanvraagprocedure nvt 

Beoordelings -
commissie 

De aandeelhouder gemeente Enschede heeft een 
investeringscommissie ingesteld met bewezen 
ondernemersachtergrond en ervaring met, respectievelijk 
affiniteit tot de maatschappelijke sectoren zorg, duurzaamheid en 
veiligheid. 
De commissie bestaat uit: 
• Ton Risseeuw; voormalig president directeur Getronics. 
• Wilma van Ingen; voorzitter raad van bestuur Nysingh 
advocaten – notarissen N.V.. 
• Job Elders; directeur van Thermo Fisher Scientific te 
Enschede. 
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Voorbeelden Innovatiefonds Enschede  
  

 
Sequrix (onderdeel van 
Sigmax) 

 
Een volledig en direct inzetbare mobiele oplossing voor 
beveiligingsbedrijven. Het bevat software op een smartphone die 
surveillanten ondersteunt tijdens dienstrondes en het opvolgen 
van alarmmeldingen. Het bevat een webbased backoffice waarin 
alle informatie over objecten en locaties wordt beheerd en 
waarmee uitgebreide rapportages te maken zijn. En als derde biedt 
het een klantenportaal waarmee beveiligingsbedrijven hun 
klanten toegang geven tot informatie over de uitgevoerde 
beveiligingswerkzaamheden. Sequrix maakt een eind aan 
papierwerk en reikt surveillanten alle instructies en 
objectgegevens aan op een beveiligde smartphone. 
 

 
Encapson 

 
De ontwikkeling van Sono-Coat. Een product dat is ontwikkeld om 
medische apparaten, zoals catheters en naalden, onder ultrasone 
beelden beter zichtbaar te maken in het menselijk lichaam 
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E. Innovatiefonds Twente 
 
Innovatiefonds Twente 
 

Type Risicodragend kapitaal zoals achtergestelde leningen en 
participaties  

Overheid/Particulier Overheid 

Rechtsvorm onbekend 

Uitgevende instantie PPM Oost (participatie maatschappij Oost) 

Kvk nummer 08195873 

Postadres Postbus 5518, 7500 GM Enschede 

Telefoon  053 851 68 51 

E-mail info@ppmoost.nl 

Website  www.ppmoost.nl 

  

Contactpersoon Tom Paffen 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

06-28876088 

E-mail contactpersoon Tom.paffen@ppmoost.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

http://nl.linkedin.com/in/tompaffen 

Bezoekadres Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585, 7521 AG 
Enschede 

Openingstijden 09.00 - 17.00 op werkdagen 

  

Doel van het fonds Het doel van het Innovatiefonds Twente is het stimuleren van het 
financiële ecosysteem in Twente, middels het verstrekken van 
risicokapitaal aan bedrijven, zodat deze bedrijven hun innovaties 
kunnen ontwikkelen en/of vermarkten. 

Omschrijving Het Innovatiefonds Twente is op 5 juni 2014 van start gegaan. Dit 
is het meest recente fonds dat zich in Twente richt op het 
stimuleren van innovaties. Dit fonds is een aanvulling op het 
Innovatiefonds Overijssel en focust zich (in tegenstelling tot het 
innovatiefonds Overijssel) niet exclusief op de start- en groeifase 
van bedrijven. 

Totaal beschikbaar 
budget 

€ 15.000.000,-- (zegge: 15 miljoen euro) 

Maximale bijdrage Onbekend 

Indientermijn Continu  

Beslistermijn Onbekend 

Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor het Innovatiefonds Twente 
moet er worden voldaan aan (tenminste de volgende 
voorwaarden) 



 
 

Pagina 82 van 92 
 

 De aanvragende partij is een b.v. 

 De aanvragende partij bevind zich in de topsector High-
Tech Systemen en Materialen 

 Aanvullende voorwaarden zijn nog onbekend 

Restricties Het innovatiefonds Twente heeft online nog geen restricties 
anders dan de sector (High-Tech Systemen en Materialen) 
gepubliceerd 

Aanvraagprocedure Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Tom Paffen van 
PPM Oost. Bij PPM Oost wordt er een definitieve 
bedrijfseconomische beoordeling van de business case gegeven. 
Een specifieke aanvraagprocedure staat op dit moment nog niet 
op internet beschreven. 

Beoordelings-
commissie 

De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van PPM 
Oost. Precieze namen zijn nog onbekend. 

 

Voorbeelden Innovatiefonds Twente 
 

Onbekend  
Vanwege de recente opstartdatum van het Innovatiefonds Twente zijn 
voorbeelden van ondersteunde business cases nog niet bekend. 
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F. Ondernemend Twente Participaties 
 

 
Ondernemend Twente Participaties 
 

Type Verstrekker van risicokapitaal 

Overheid/Particulier Particulier, 80% van de aandelen zijn in handen van de Stichting 
ter bevordering van ondernemerschap in Twente  

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Uitgevende instantie Ondernemend Twente Participaties 

Kvk nummer 06051698 

Postadres Postbus 5504, 7500 GM Enschede 

Telefoon  053- 4849843 

E-mail info@ondernemendtwente.nl 

Website  www.ondernemendtwente.nl 

  

Contactpersoon Ondernemend Twente Participaties 
Dhr. Mr P. Wilderink (directeur) 
Mevr. M.A. Adolfsen-Bos (officemanager) 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

053- 4849843 

E-mail contactpersoon info@ondernemendtwente.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

https://www.linkedin.com/company/ondernemend-twente-
participaties-b.v. 

Bezoekadres Ondernemingshuis Twente 
Hengelose straat 585, 7500 GM Enschede 

Openingstijden - 

  

Doel van het fonds Het doel van Ondernemend Twente Participaties B.V. (voorheen 
Ondernemend Twente B.V.) is het bevorderen van  het 
ondernemingsklimaat in Twente. Ondernemend Twente 
Participaties ondersteunt, maar richt zich niet exclusief op 
innovatieve bedrijvigheid in Twente 

Omschrijving Ondernemend Twente Participaties bereikt het bovengenoemde 
doel door te participeren in een onderneming met behulp van 
aandelen, geld te verstrekken aan ondernemingen door middel 
van leningen en/of het ter beschikking stellen van kennis door 
deskundigen. Op deze manier levert Ondernemend Twente 
Participaties een bijdrage aan ondernemingen die op grond van 
hun feitelijke werkzaamheden een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan het bedrijfsleven in Twente. Ondernemend Twente 
Participaties B.V. werkt nauw samen met de stichting Twentse 
Ideeënbank voor meer Werkgelegenheid. 
Ondernemend Twente Participaties opereert zonder winstbejag 
en bemoeit zich niet met het bedrijfsbeleid.  
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Totaal beschikbaar 
budget 

Onbekend 

Maximale bijdrage De bijdrage verschilt van €100.000 tot €500.000 

Indientermijn Continu – het hele jaar door 

Beslistermijn Onbekend 

Voorwaarden Er worden door OTP (Ondernemend Twente Participaties B.V.) 
geen bindende voorwaarden vastgesteld. Wel zijn er een aantal 
richtlijnen die zij volgen in het verstrekken van financiering, kennis 
en participatie. 

 De voorkeur gaat uit naar MKB besloten vennootschappen 
in Twente 

 De onderneming moet kundig gerund worden en zaken 
moeten professioneel zijn georganiseerd 

 Het plan moet goed doordacht en uitgewerkt zijn 

 Er moet een klik zijn tussen OTP en de ondernemer 

Restricties Ondernemend Twente Participaties B.V. investeert niet in: 

 Detailhandel 

 Onroerend goed 

 Financiële instellingen 

 Verzekeringsinstellingen 

 Horeca 

 Agrarische bedrijven 

Aanvraagprocedure Voordat Ondernemend Twente Participaties B.V. participeert 
vindt er een investeringsonderzoek plaats naar de 
financieringsaanvraag. Deze wordt beoordeeld op:  

 Relevantie voor de regio 

 Het verdienmodel 

 Het marktperspectief 

 De ondernemerskwaliteiten van de ondernemer 
Ondernemend Twente Participaties B.V. werkt met een flexibele 
investering periode. Deze is afhankelijk van de aard van de 
participatie en de situatie van de onderneming. 

Beoordelings-
commissie 

De raad van Commissarissen van OTP 
Dhr. G.J. Scholten 
Dhr. Mr O. Kromhof 
Dhr. A.J. Groen 
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Voorbeelden Ondernemend Twente Participaties 
 

 
Kiekens Products 

 
Door de investering van Ondernemend Twente Participaties in Kiekens 
Products bv kon een reorganisatie worden doorgevoerd, waarmee op de 
vestiging in Almelo veel arbeidsplaatsen behouden bleven. 
 

 
DUMETS 
International 

 
DUMETS international is gespecialiseerd in dynamische out-of-home 
advertentiedragers. Door de hulp van Ondernemend Twente 
Participaties is de productie van DUMETS International, die voorheen 
plaatsvonden in Polen, volledig ondergebracht bij Twentse bedrijven. 
 

 
Niemeijer 
Hengelo bv 

 
Niemeijer Hengelo bv produceert machines, apparaten, behuizingen, 
plaatwerk en verspaning. OTP heeft Niemeijer Hengelo bv ondersteund 
tijdens de doorstart van het bedrijf en heeft er samen met Niemeijer 
Hengelo bv voor gezorgd dat al het personeel van de te sluiten vestiging 
is ondergebracht in de overgebleven vestigingen. 
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G. Proof of Concept Fund 

 
Proof of Concept Fund 
 

Type Lening met rentepercentage van 11%, echter als het blijkt uit de 
proof of concept dat het voorgestelde product/dienst technisch 
niet haalbaar is dan hoeft de lening niet terug betaald te worden.  

Overheid/Particulier Particulier 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Uitgevende instantie United Twente Innovations B.V. beheert de gelden. Kennispark 
Twente Foundation geeft de gelden uit. 

Kvk nummer 08142873 

Postadres Postbus 217, 7500 AE Enschede 

Telefoon  053- 4894118 

E-mail contact@kennispark.nl 

Website  www.kennispark.nl/do-business/proof-of-concept/ 

  

Contactpersoon Erwin Holtland 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

0620746496 

E-mail contactpersoon e.holtland@kennispark.nl 

LinkedIn 
contactpersoon 

http://nl.linkedin.com/in/erwinholtland 

Bezoekadres The Gallery, Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede 

Openingstijden 09.00 - 17.00 op werkdagen 

  

Doel van het fonds Het doel van het fonds is het ondersteunen van Twentse 
ondernemers in het ontwikkelen van een technische 
haalbaarheidsstudie oftewel proof of concept van hun 
product/dienst. 

Omschrijving  Het proof of concept fund behoed ondernemers voor investering 
in een technisch niet haalbaar product, proces of dienst. Via het 
proof of concept fund hebben zij toegang tot financiering in de 
beginstadia van hun innovatie. Wanneer een product, proces of 
dienst na uitvoering van de proof of concept technisch niet 
haalbaar blijkt, hoeft de ondernemer de lening niet terug te 
betalen. De lening wordt verstrekt in fases, die worden 
aangegeven door de ondernemer. Hoewel de ondernemer borg 
moet staan en persoonlijk garant staan voor maximaal 50k, is het 
proof of concept fund toch van mening dat dit fonds het 
persoonlijke risico voor de ondernemer minimaliseert. In de 
andere gevallen geldt er een terugbetaal termijn van 8 jaar, waarin 
in het 6e jaar gestart moet worden met het terugbetalen van de 
lening.   

mailto:contact@kennispark.nl


 
 

Pagina 88 van 92 
 

 

 

  

Totaal beschikbaar 
budget 

€ 2.000.000,-- (zegge: 2 miljoen euro) 

Maximale bijdrage € 250.000,-- 

Indientermijn Continu – elke 3e donderdag van de maand 

Beslistermijn 2 weken. In het ideale geval is de totale doorlooptijd 4 weken, 
maar vaak is dit het dubbele 

Voorwaarden Om voor het proof of concept fund in aanmerking te komen moet 
er worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 De aanvrager moet een B.V. zijn 

 De businesscase is innovatief en/of kennisintensief en 
heeft een sterk technologisch component 

 De onderneming heeft niet eerder een proof of concept 
lening ontvangen 

 Het nieuwe product, proces of dienst moet waarde 
toevoegen aan oost Nederland 

 Er bestaat een samenwerking tussen het bedrijf en de 
universiteit Twente of het Saxion. 

 De ondernemer staat persoonlijk garant voor maximaal 50 
duizend euro van de totale lening 

 De lening wordt verstrekt in delen 

 De jaarlijkse cumulatieve rente wordt achteraf betaald 

 Het rentepercentage is 11% 

 Het totale bedrag moet binnen 8 jaar zijn terugbetaald 

 Terugbetaling voor het 5e jaar geeft een korting van 2% op 
het rentepercentage 

Restricties Het proof of concept fonds is niet bedoeld voor: 

 Het opschalen van productie 

 Het in de markt zetten van het product, proces of dienst 

Aanvraagprocedure De aanvraag procedure start met een intake gesprek met Erwin 
Holtland. Op basis van het ‘proof of concept intake form’ wordt de 
aanvraag behandeld. Mocht het nodig zijn dan wordt er daarna 
ondersteuning gegeven aan het uitwerken van een businessplan 
of de businesscase. De ondernemer levert na de proof of concept 
intake form de uiteindelijke businesscase / het uiteindelijke 
business plan in en presenteert deze ook.  

Beoordelings-
commissie 

De beoordelingscommissie bestaat uit: 

 Ivo Aarninkhof (directeur SigmaScreening) 

 Tom Paffen (manager HighTech bij PPM Oost) 

 Wouter Muller Kobold (True Course Management) 

 Willem van den Berg (Director TIIN Capital / Techfund) 
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Voorbeelden Proof of Concept fund 

 
 
20Med 

 
20Med is een spin off bedrijf van de universiteit Twente dat speciale nano-
gel  ontwikkeld. Deze nano-gel zorgt ervoor dat bepaalde medicijnen direct 
naar specifieke lichaamscellen getransporteerd worden. De proof of concept 
lening wordt gebruikt om deze techniek te ondersteunen en medicatie in 
totaal meer effectief en efficiënt te maken. 
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H. Twente Technology Fund 
 

 
Twente Technology Fund 
 

Type Durfkapitaal fonds 

Overheid/Particulier Particulier 

Rechtsvorm BV 

Uitgevende instantie Twente Technology Fund Management B.V. 

Kvk nummer 50287273 

Postadres Hengelosestraat 583, 7521 AG Enschede 

Telefoon  0652435633 (Martijn Enter) 

E-mail info@twentefund.nl 

Website  www.twentefund.nl 

  

Contactpersoon Geen specifiek contactpersoon 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

- 

E-mail contactpersoon - 

LinkedIn 
contactpersoon 

- 

Bezoekadres Hengelosestraat 583, 7521 AG Enschede 

Openingstijden 09.00 – 17.00 

  

Doel van het fonds Het Twente Technology Fund ondersteunt Twentse bedrijven in 
het ontwikkelen van innovatieve producten en technologieën in 
de sectoren Schone Technologie, Nanotechnologie, ICT en 
Biomedische Technologie. Het Twente Technology Fund heeft ten 
doel het stimuleren van de Twentse economie en het creëren van 
werkgelegenheid. 

Omschrijving Het Twente Technology Fund focust zich op het verzorgen van 
investeringskapitaal voor High Tech ondernemingen in Twente. 
Het fonds focust op het ondersteunen van innovaties tijdens de 
opstart en eerste fasen van een project. Daarnaast verzorgt het 
ook financiële ondersteuning in de ontwikkel en onderzoeksfase 
voor commercieel haalbare academische projecten. 
Het Twente Technology Fund werkt samen met MESA+ (Instituut 
voor nanotechnologie), CTIT (Centrum voor telematica en 
informatie technologie), IGS (instituut voor innovatie en 
bestuurskunde), IMPACT (instituut voor energie en grondstoffen), 
MIRA (Instituut voor biomedische technologie en technische 
geneeskunde) en IBS (het onderzoeksinstituut voor sociale 
wetenschappen en technologie) 

Totaal beschikbaar 
budget 

Onbekend 

mailto:info@twentefund.nl
http://www.twentefund.nl/
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Maximale bijdrage € 3.000.000,-- 

Indientermijn Continu – het hele jaar door 

Beslistermijn Onbekend 

Voorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een investering 
vanuit het Twente Technology Fund: 

 De investeringsaanvraag betreft een uniek(e) product(en) 
en/of technologisch platform 

 Het aanvragende bedrijf beschikt over een ervaren en 
toegewijd team met ondernemers mentaliteit 

 Het aanvragende bedrijf is eigenaar van de te exploiteren 
kennis (intellectual property)  

 Er is een duidelijke markt en/of medische behoefte naar 
het te ontwikkelen product, proces of dienst 

 Er is een business case opgesteld met een realistische 
waardebepaling 

 Het kapitaal kan binnen 3 tot 5 jaar worden terugbetaald 

 Er wordt een hoge internal rate of return verwacht 

Restricties Niet gespecificeerd op de website 

Aanvraagprocedure Het aanvraag proces is opgedeeld in verschillende fases. De fases 
zijn als volgt: 

1. Ontstaan van nieuwe ontwikkelingen en Screening van 
aanvragen 

2. Eerste review door TTF 
3. Gedetailleerde review door TTF 
4. Financiering 
5. Nazorg / supervisie 

Beoordelings-
commissie 

Twentefund wordt gemanaged door de volgende personen. Zij zijn 
tevens verantwoordelijk voor de beoordeling van durfkapitaal 
aanvragen: 

 Martijn Enter 

 Tom Schwarz 

 Nard Sintenie 

 Harm de Vries 
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Voorbeelden Twente Technology Fund 
 

 
4Silence 

 
Ondersteuning in de ontwikkeling van Whisstone. Het eerste product van 
4Silence dat verkeersgeluiden verminderd.  
 

 
Encapson 

 
De ontwikkeling van Sono-Coat. Een product dat is ontwikkeld om medische 
apparaten, zoals catheters en naalden, onder ultrasone beelden beter 
zichtbaar te maken in het menselijk lichaam. Encapson maakt ook gebruik 
van het Innovatiefonds Enschede 
 

 
Recore 
Systems 

 
Recore Systms is een semiconductor bedrijf dat geavanceerde digitale 
signaalverwerking platform chips maakt en configureerbare semiconductor 
IP licenties verkoopt.  
 

 


