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Informatievoorziening voor 
portfoliobedrijven

Nieuws van portfoliobedrijven

▶ Geneesmiddel Acerta getest als medicijn tegen 
corona

▶ Frontberichten: De coronacoaster van 
PeelPioneers

▶ Inatoss werkt hard aan diagnostische test corona

▶ BioConnection gebruikt als eerste Innatoss-test bij 
personeel en familie coronavirus

▶ Ministerie VWS bestelt beademingsapparaten bij 
Ventinova

▶ Lancering online leeromgeving ‘Brabant Leert’ 
door Edubookers en Provincie Noord-Brabant

Highlights vanuit de BOM

▶ €100 miljoen voor overbruggingsfinanciering voor 
startende innovatieve ondernemingen i.s.m. 
Ministerie van EZK, Techleap, Invest-NL, Qredits
en andere ROM’s. 

▶ Ondernemen in crisistijd; Brabantse economie in 
de spotlights bij BNR’s Big Five met John 
Jorritsma, Martijn van Gruijthuijssen, Brigit van 

Dijk en Hans de Jong.

▶ Podcast: 'Ondernemen in Noord-Brabant: 
Veerkracht in crisistijd’ met portfoliobedrijven 
Knowingo, Ventinova en AAE. 

▶ Momenteel draaien er 4 groepen van het Corona 
Rebuild Program (CRP) met elk 5 deelnemers. 
Volgende week starten er 3 nieuwe groepen 
(maakt 35 deelnemers in totaal). De BOM werkt 
samen met vrijwel alle ROM’s.

▶ De Corona Impact Scan is deze week landelijk 
uitgerold i.s.m. de andere ROM’s. Inmiddels is de 
scan 51 keer ingevuld. 

▶ Met diverse ondernemingen en consortia 
afspraken gemaakt over uitstel rente en 
aflossingen.

▶ Verkenning pledgefonds met Brabantse partners 
voor overbruggingskredieten aan het MKB – in 
aanvulling op fonds voor innovatieve startups.

▶ BOM alloceert uit al haar beschikbare fondsen 
€ 20 mln voor co-financiering van de  crisis-
maatregelen voor haar primaire doelgroep.

▶ I.s.m. NFIA en EZK vertaling en actualisering 
maatregelen in het Engels en informeren van het 
management bij de buitenlandse bedrijven in 
Brabant.

▶ Webinar voor buitenlandse bedrijven/management 
in het Engels over de NOW-regeling.

▶ Webinar op 21 april over ‘Internationalisering ten 
tijde van Corona’ samen met LIOF en Oost NL.

▶ Na positieve reacties op de ‘fruitmand-actie’ gaan 
wij door met een 2e ronde richting relaties. 

▶ Wekelijks overleg en update vanuit RVO als NFIA 
over overheidsmaatregelen, actuele zaken, trends 
& ontwikkelingen in internationalisering.

Initiatieven vinden plaats in nauw overleg met  de 
Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat, Techleap, Invest-NL, 
NFIA, RVO, de regionale en lokale ontwikkelings-
maatschappijen in Nederland en Brabant en andere 
partners.

Op www.bom.nl staat een 

actueel overzicht van de 

i.v.m. de coronacrisis 

aangepaste dienstverlening. 

Daarnaast versturen we 

regelmatig een mailing met 

de highlights. Tussentijdse 

updates worden gedeeld via 

LinkedIn en Twitter. 

https://fd.nl/ondernemen/1341358/nederlands-kankermiddel-ingezet-tegen-covid-19
https://www.bom.nl/over-bom/actueel/de-coronacoaster-van-peelpioneers
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/30/ondernemer-wil-vaart-maken-met-snelle-bloedtest-a3995376
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3187956/Eerste-tests-om-te-zien-of-je-corona-hebt-gehad-Geeft-me-een-prettig-en-veilig-gevoel
https://www.bom.nl/over-bom/actueel/ministerie-vws-bestelt-beademingsapparaten-bij-ventinova
https://www.bom.nl/over-bom/actueel/lancering-online-leeromgeving-brabant-leert
https://www.bom.nl/over-bom/actueel/corona-overbruggingslening-col-voor-startups-scale-ups-en-innovatieve-mkb-ers-beschikbaar-vanaf-eind-april
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive
https://www.bnr.nl/brandstories/bom-podcast/10407792/ondernemen-in-noord-brabant-veerkracht-in-crisistijd
https://www.bom.nl/brabant-ventures/product/corona-rebuild-program
https://www.bom.nl/brabant-ventures/product/corona-impact-scan
http://www.bom.nl/

