
 

 

Persbericht 
 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen lanceren kennisplatform voor 

start-up commissarissen 

’s-Hertogenbosch, 2 februari 2017 – De vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) 

lanceren vandaag een kennis- en netwerkplatform voor commissarissen bij jonge innovatieve 

ondernemingen. Het Governance Platform ROM’s (GPR) is erop gericht om toezichthouders bij 

ROM-participaties beter te faciliteren, zodat ze een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de 

groei van innovatieve start-ups in Nederland. 

Het GPR organiseert rondetafelgesprekken en conferenties, biedt toolkits en faciliteert online 

kennisuitwisseling via www.participatiecommissaris.nl. Deze website, die vandaag wordt gelanceerd 

tijdens het eerste jaarevent voor ROM-commissarissen in ‘s-Hertogenbosch, biedt onder andere toegang 

tot de ROM Commissarissen Code (ROMcode). Met deze code willen de regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen meer duidelijkheid verschaffen over de rol en verantwoordelijkheid van 

toezichthouders die op voordracht van een ROM zijn benoemd. 

“Goede commissarissen kunnen een cruciale rol spelen in de doorontwikkeling van start-ups naar echte 

groeibedrijven,” stelt directeur Miriam Dragstra van BOM Capital, namens de gezamenlijke ROM’s. 

“Daarom hebben wij als regionale ontwikkelingsmaatschappijen gekozen voor een eenduidige aanpak om 

commissarissen van ROM-participaties zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.”  

Volgens Dragstra is hier onder toezichthouders grote behoefte aan. Het commissariaat bij een jong 

innovatief bedrijf vraagt - in tegenstelling tot bijvoorbeeld multinationals, ziekenhuizen of familiebedrijven - 

om veel meer dan formeel toezicht. “Start-ups hebben vooral behoefte aan coaching en advies. Wat 

kunnen we doen aan onze achterblijvende cashflow, hoe gaan we opschalen of internationaliseren en wat 

is de beste aanpak om vervolginvesteringen aan te trekken? Een participatiecommissaris moet deuren 

openen en dieper meedenken over de strategie, zonder daarbij op de stoel van de ondernemer te gaan 

zitten. Dat blijkt een lastig evenwicht.” 

De ROMcode, die vorig jaar in samenspraak met toezichthouders tot stand kwam, is erop gericht om de 

rol en taakopvatting van het ROM-commissariaat te versterken, te verduidelijken en toetsbaar te maken. 

Zo gaat de code in op de wet- en regelgeving voor toezichthouders, de dynamiek die investeren met 

publieke middelen met zich meebrengt en de specifieke kenmerken van risicodragend investeren in de 

vroege fase en groeifase van ondernemingen. Daarnaast brengt het GPR participatiecommissarissen op 

bijeenkomsten met elkaar in contact, zodat ze kennis en ervaringen kunnen delen. 

Nationaal Register, een werving- en selectiebureau en kenniscentrum voor commissarissen en 

toezichthouders, neemt het programmamanagement van het GPR voor zijn rekening. Voor meer 

informatie: www.participatiecommissaris.nl 

 

 
Over de BOM 
De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te 

laten groeien. De BOM stelt kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse 

bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en 

maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier draagt de BOM bij aan een duurzame versterking van de 
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Brabantse economie. De BOM is gevestigd in Tilburg; er zijn 90 personen werkzaam. Voor meer 

informatie: www.bom.nl  

Over InnovationQuarter 

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Wij financieren 

vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in 

Zuid-Holland en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de 

overheid. Voor meer informatie: www.innovationquarter.nl  

Over LIOF 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg, LIOF, is er voor elke Limburgse MKB’er met een 

innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor ondernemers die zich in Limburg 

willen vestigen. We helpen ondernemers, groot en klein, met innoveren, samenwerken en investeren. Wie 

iets wil bereiken, krijgt van LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal. Voor meer informatie: 

www.liof.nl  

Over de NOM 

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en 

ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, 

biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de 

concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Medio januari 2017 is ruim € 70 miljoen 

geïnvesteerd in bijna 90 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland 

of Drenthe. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende 

uitstraling. Voor meer informatie: www.nom.nl  

PPM Oost 

PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV,  is de regionale durfinvesteerder in de provincies 

Gelderland en Overijssel. Ondernemers die risicokapitaal nodig hebben, willen niet alleen geld, maar 

hebben ook behoefte aan weloverwogen adviezen en begeleiding. PPM Oost stelt daarom naast de 

benodigde financiering ook graag haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers. Voor 

meer informatie: www.ppmoost.nl  

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Bram van den Hoogen, Marketing- & Communicatiemanager bij de BOM, namens de ROM’s 
tel: 06 – 46 97 82 11  
mail bvandenhoogen@bom.nl 
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