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ONL pleit voor meer MKB, ondernemerschap en familiebedrijven in het 
Nationaal Groeifonds 
 
ONL leest de plannen voor het Nationaal Groeifonds met gemengde gevoelens. Maatregelen voor 
bedrijven om straks te kunnen investeren zijn belangrijk. Met een slimme mix van economische 
maatregelen om bedrijven te laten overleven én investeren zetten bedrijven na de coronacrisis sneller 
in op economische groei. ONL is ervan overtuigd dat het Nationaal Groeifonds hierin een belangrijke 
rol kan spelen, mits het fonds meer gaat inzetten op het MKB, ondernemerschap en familiebedrijven.  
 
ONL maakt zich onder andere zorgen dat het fonds ontoegankelijk is voor het MKB. Ook gaat ONL in 
op de wens om het MKB beter mee te laten profiteren van het groeifonds. Ten slotte heeft ONL nog 
veel vragen over de invulling en de uitwerking van het plan.  
 

▪ Nationaal Groeifonds in huidige opzet onvoldoende toegankelijk voor MKB 
ONL leest dat een projectvoorstel een cumulatieve omvang van minimaal €30 miljoen moet hebben. 
Dat maakt het fonds ontoegankelijk voor het MKB dat zich vooral met kleinere projecten bezighoudt. 
Net als bij eerdere goedbedoelde initiatieven zoals het topsectorenbeleid en Invest-NL vangen MKB-
ondernemers steeds bot voor de benodigde investeringen.  
 
Het betrekken van het MKB bij projectaanvragen voor het groeifonds is essentieel om financiering voor 
deze ondernemingen te verbeteren. Grote projectvoorstellen zijn voor individuele MKB-bedrijven 
moeilijk aan te grijpen, maar samen met grote bedrijven kunnen ze die wel het hoofd bieden. In 
ondernemende ecosystemen kan het MKB samenwerken en leren van anderen. Door MKB- en 
familiebedrijven slim te gaan koppelen aan grotere (MKB-)bedrijven met een projectvoorstel betrek je 
het MKB bij investeringsplannen waar ze van leren en meer profijt uithalen. ONL ziet hierin een rol 
weggelegd voor de beoordelingscommissie die het MKB daarin kan begeleiden.    
 

Gebrek aan vertegenwoordiging van MKB in beoordelingscommissie 
Het gebrek aan vertegenwoordiging van het MKB is te zien in de beoordelingscommissie. Deze 
commissie bestaat vooralsnog uit experts met een academische achtergrond of een achtergrond bij 
een groter bedrijf. De stem van het MKB komt volgens ONL hier onvoldoende naar voren. Breid de 
beoordelingscommissie uit met vertegenwoordigers van het MKB. 
 
Een representatieve beoordelingscommissie zal MKB’ers en familiebedrijven prikkelen om eerder mee 
te doen aan een projectvoorstel van een groter bedrijf. In zo’n ondernemend ecosysteem kan de 
beoordelingscommissie toe zien dat er genoeg kleinere bedrijven bij de projectaanvragen zitten. Wat 
ONL betreft worden MKB-bedrijven desnoods aangehaakt bij een project en kan kennis over het fonds 
en begeleiding bij investeringen actief richting het MKB worden gecommuniceerd door de vertegen- 
woordigers.  
 

▪ Voordeel voor MKB op de lange termijn niet stevig genoeg verankerd in plan 
Het plan gaat niet voor directe investeringen in het MKB, maar wel voor een voordeel voor het MKB 
op de langere termijn en in de keten. ONL ziet graag dat dit beoogde voordeel voor het MKB beter 
wordt verankerd in de plannen om er zeker van te zijn dat het MKB straks mee profiteert.   
 
Om het MKB mee te laten profiteren van het Nationaal Groeifonds is het wat ONL betreft belangrijk 
dat er meer geïnvesteerd wordt in leven lang leren en in de digitale economie. Ook kan investeren in 
financiële technologie de toegang tot alternatieve financiering verbeteren, waardoor beter voorzien 
kan worden in de financieringsbehoefte van het MKB. Dit zijn grote investeringen waar het Nationaal 
Groeifonds uitermate geschikt voor kan zijn. 
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▪ Nog veel onduidelijkheden en vragen over de invulling en uitwerking Groeifonds  
Ten slotte heeft ONL over de invulling nog veel vragen: wie beslissen er precies, wie gaat het uitvoeren 
en wat is de gemiddelde tijd tussen het indienen van een voorstel en het uitkeren van het geld? ONL 
hoopt dat het kabinet snel duidelijkheid verschaft over de invulling en uitwerking van het Nationaal 
Groeifonds.  
 
Wel is er haast geboden bij het uitwerken van het groeifonds. Het fonds kan goed gebruikt worden in 
tijden van crisis. Veel ondernemers zitten nu al in zwaar weer, daarom is het zaak dat investerings- 
projecten zo snel mogelijk van de grond komen om de economie een zwengel te geven.  
 
Kortom, ONL zet zich de komende periode met klem in voor meer MKB, meer ondernemerschap en 
meer familiebedrijven bij de opzet en invulling van het Nationaal Groeifonds.  


