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Dromen        Daden
Er is meer tussen hemel en aarde dan het blote oog ziet. 
Hamlet zei het al en de medewerkers van Oost NV zeggen 
het hem graag na. Ook in de economie werkt dat zo. Niet al-
les wat gebeurt, niet alles wat zich ontwikkelt, niet alles wat 
tot stand wordt gebracht, is tastbaar, becijferbaar of zelfs 
zichtbaar.  

Welke kleur heeft passie? Hoe ziet een innovatief idee eruit 
voordat het is verwezenlijkt? Wat is de gevoelstemperatuur 
van economie? Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. 
Ook als we het hebben over ons werk, het werk van een 
ontwikkelingsmaatschappij.   

Neem het revitaliseren van een bedrijventerrein. Prettige 
wegen, niet mis te verstane bewegwijzering, parkeerplaat-
sen, fris openbaar groen en montere bedrijven waaraan 
buiten te zien is dat het er binnen goed werken is. Dat is de 
optelsom. Moet allemaal gebeuren. Maar is het daarmee ook 
automatisch een vitaal bedrijventerrein geworden?  
Bij innovatie is het niet anders. Iedereen kan wetenschap-
pers en ondernemers met elkaar in contact brengen, ze 
attenderen op subsidie en het makkelijk benutten van allerlei 
faciliteiten. Maar het gaat pas werken als er ergens onderweg 
een vonk overspringt.

Buitenlandse bedrijven dan. Vestigen die zich in onze regio 
vanwege de zuivere statistieken en indrukwekkende cijfer-
reeksen die ze voorgeschoteld krijgen? Of zitten er aan de 
top gewoon directeuren die ook graag verhalen willen horen 
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3Dromen        Daden
over de juiste school voor hun kinderen, een te gekke galerie 
of leuk wonen aan het water of juist langs de heiderand? 
 
Economie is dus ook heel erg een gevoel. Iets wat tussen de 
oren zit. Wat niet wil zeggen dat een organisatie die per jaar 
circa 150 grote en kleine projecten onder handen heeft, geen 
tastbare sporen zou nalaten. Voor wie dat wil zien en de kunst 
verstaat om achter de droge feiten te kijken, is ‘Dromen en 
Daden’ gemaakt. Een vogelvlucht van projecten en proces-
sen, taken die nog in de maak zijn, activiteiten die zijn afge-
rond. Zeg maar beleid, in alle stadia van ontwikkeling. De 
gezonde mens ontmoet er de pluimveehouder. Bedrijven uit 
China en de Verenigde Staten die bewust in Oost-Nederland 
domicilie kozen, slaan hun vleugels uit. Ondernemers wer-
ken er met gezond risicokapitaal. Onderscheidingen worden 
er uitgereikt. Innovaties zijn in Gelderland en Overijssel het 
gesprek van de dag.    

Bij al die activiteiten was er eerst de droom. Een duurzamer 
bedrijvenpark, een bestaand bedrijf verankeren of nieuw 
leven inblazen, een nieuwe agrarische cluster of nieuwe 
vleugels voor een luchthaven. Eerst de droom, dan de ont-
wikkelingsdaad. Uitgevoerd door mensen die weten hoe ze 
met beide benen op de grond ondernemers, wetenschappers 
en bestuurders kunnen helpen de sterren van de hemel te 
plukken. Ontwikkelaars die weten dat er meer is tussen hemel 
en aarde!                        

Marius Prins, waarnemend directeur Oost NV     
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Ontwikkeling &  Innovatie
Oost NV werkt aan een toekomstgericht ondernemerskli-
maat. Oost NV organiseert branche- en  innovatieclusters 
zodat bedrijven en kennisinstituten optimaal  kennis kun-
nen uitwisselen. Ook is de ontwikkelingsmaatschappij be-
trokken bij  het opzetten van  kennis centra, het stimuleren 
van breedbandgebruik, het initiëren en begeleiden van 
innovatieprojecten en het verder ontwikkelen van de be-
leidsspeerpunten: Voeding, Gezondheid en Technologie. 
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Ontwikkeling & Innovatie
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Inspire & Innovate is gecofinancierd door het EU-programma 
INTERREG IIIA van de Euregio Rijn Waal en door de ministeries 
van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Inspire & Innovate stimuleerde Duitse en Nederlandse 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om samen 
te innoveren. Centraal stonden industrie, zakelijke 
dienstverlening, groothandel, logistiek en toerisme. 
Inspire & Innovate ondersteunde technische innovaties, 
bedrijfsmatige vernieuwing of nieuwe markten. 
Subsidies waren er voor adviseurs, clustering van 
kennis en R&D-projecten. 

‘Clean Light’ is een milieuvriendelijke gewas-
bescherminginstrument. Lichtbuizen met ontsmettend 
UV-licht worden op een tractor gemonteerd en 
langs schadelijke schimmels op tomaten, paprika’s. 
komkommers, bloembollen of rozen gevoerd. In de 
kas gebeurt dat door een vaste lichtbak tussen het 
gewas te laten bewegen. ‘Clean Light’ scheelt tonnen 
chemicaliën.     

Door Inspire & Innovate gingen 150 Duitse en 
Nederlandse bedrijven samen aan de slag met 80 
projecten. Variërend van een nieuwe smaakbeleving 
met vlees en chocolade tot hennepjeans en van 
een nieuw concept voor binnenvaarttankers tot een 
ketensysteem dat bloemen volgt vanaf de kweker in 
Afrika tot aan de Nederlandse bloemenveiling. 
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Business Angels
Business Angel Investing: Entrepeneurial Capital for 
the 21ste century. Dat was de titel van het achtste 
EBAN-congres. Dit congres brengt particuliere 
investeerders samen met intermediaire organisaties 
die ondernemers en ‘informal investors’ met elkaar in 
contact brengen. Op initiatief van ‘Meesters van de 
Toekomst’ werd de internationale bijeenkomst dit keer 
in Arnhem gehouden.   

In Europa zijn momenteel circa 75.000 investeerders   
actief in 250 netwerken. In Gelderland en Overijssel 
organiseert ‘Meesters van de Toekomst’ regelmatig 
speciale bijeenkomsten waar ‘informal investors’ 
ondernemers ontmoeten die voor hun perspectiefrijke 
of snelgroeiende bedrijven op zoek zijn naar geld en 
businessexpertise om hun plannen te realiseren. 

Na Lissabon en Londen laat 
de congreskeuze voor 
Oost-Nederland zien hoe hoog 
‘informal investment’ daar op 
de innovatie-agenda staat.
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‘Healthy Aging’  is  meer dan alleen een goed ge-
kozen projectnaam. Stamceltechnologie, synthese 
van moleculen, moleculaire bio-informatica en 
testen met patiënten en diermodellen. Die bundeling 
van wetenschappelijke krachten in Health Valley is 
minimaal nodig om nieuwe medicijnen te ontwikkelen 
tegen ziekten die samenhangen met ouderdom, zoals 
Alzheimer, reuma en diabetes.  

De effecten van ouder worden op de kwaliteit van 
leven en de kosten voor de gezondheidszorg zijn 
enorm. Dus is de vraag groot naar medicijnen of 
voedingsmiddelen die ouderdomsziekten kunnen 
genezen of helpen voorkomen. Vijf MKB-bedrijven 
en drie kennisinstellingen hebben hun expertises 
gebundeld om in te spelen op die marktvraag.  

Via het project: ‘Food & Nutrition en Health’ worden 
in vier jaar nieuwe chemische verbindingen en 
voedingscomponenten geïdentificeerd. Om deze 
verder te ontwikkelen als medicijnen en preventieve 
voeding tegen ouderdomsziekten. Hierna worden die 
verder ontwikkeld door de deelnemende bedrijven. 
Goed voor de gezondheid, goed voor de regionale 
kenniseconomie. 
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“Waarom gebruik je geen rietjes in plaats van plaatjes 
voor die nieuwe warmtewisselaar?” Die vraag kwam 
van iemand zonder speciale technische achtergrond. 
Een eyeopener voor de technici van Nefit. Die 
bouwden hun warmtewisselaars altijd met plaatjes. 
Zo werd niet in een techneutenoverleg maar in totaal 
ander gezelschap, compleet ‘out of the box’, de 
nieuwe energiezuinige warmtewisselaar bedacht.   

Grote regionale bedrijven brainstormen over hun 
nieuwe producten of diensten graag met kleine 
kennisintensieve of creatieve bedrijven. In teams van 
vijf werken ze gedurende een jaar ideeën uit. Maar het 
stopt niet bij ideeën. Onderweg worden studenten van 
Saxion en Windesheim ingevlogen om de bedrijven te 
ondersteunen bij het verdere ontwikkeltraject.    

De innovaties van ‘Innovateam’ zijn niet alleen te 
danken aan het eigen innovatieve concept van 
brainstormende teams van startende ondernemers 
met verschillende achtergrond en deskundigheid. 
Vooral de netwerken van Syntens, Kamers van 
Koophandel, Rabobank, Ernst & Young en de toegang 
tot de relaties van provinciale en lokale overheden 
hebben de ‘innovateamaanpak’ succesvol gemaakt. 

Innovateam



Drie pieken in de delta
Minister Maria van der Hoeven van 
Economische Zaken maakte bekend 
dat ‘High Tech Factory’ subsidie kreeg 
uit het regionaal economische programma: 
Pieken in de Delta. Carry Abbenhues, ge-
deputeerde Economische Zaken in Over-
ijssel, deed er nog 2,2 miljoen euro bij. 
Miriam Luizink, zakelijk directeur MESA+, 
glundert bij deze vliegende start van 
‘High Tech Factory’.      
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High Tech 
Factory
Kleine innovatieve bedrijven die niet genoeg geld 
hebben om hoogwaardige productiefaciliteiten voor 
nanotechnologie te financieren, zijn welkom bij ‘High 
Tech Factory’. Daar vinden ze een clean room en 
bijzondere apparatuur onder één dak. Tien projecten 
gingen van start. Steeds met een bedrijf als voortrekker 
en andere bedrijven als meewerkende partners.  

‘High Tech Factory’ is een productiefaciliteit rondom 
MESA+. Bij dit instituut voor nanotechnologie van 
Universiteit Twente kan het midden- en kleinbedrijf 
werken met microsystemen en nanotechnologie. Door 
deze manier van kostendeling kunnen ondernemers 
zich concentreren op de groei van hun bedrijf omdat 
ze geen superdure investeringen hoeven te doen. 



Mode van 
biologische 
materialen
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Successievelijk gingen er in het kader van 
het Subsidieprogramma Kennis Exploitatie 
(SKE) circa dertig technisch georiënteerde 
bedrijven van start. Het SKE-project in 
Wageningen neemt daarmee in Nederland 
een koppositie in. Opvallend is dat bijna 
alle bedrijven internationaal gericht zijn 
en worden gekenmerkt door een sociaal-
maatschappelijke insteek.     

Geef je technostart een droomstart. Met die leus ging 
het Food Valley Consortium van start om beginnende 
ondernemers te steunen op het gebied van voeding, 
life sciences en duurzaamheid. De gedachte was dat 
weliswaar iedereen een bedrijf kan beginnen. Maar 
dat ondernemen toch een vak apart is, dat moeten 
worden geleerd. Alles begint bij pionieren. 

In Wageningen staan startende 
ondernemers er niet alleen voor. Met het 
SKE Technostarter Project Wageningen 
worden beginnersfouten voorkomen. Zo 
kunnen ondernemers een eigen coach 
kiezen, hulp krijgen bij het aanvragen van 
een octrooi, hoogwaardige apparatuur 
en testmogelijkheden in laboratoria 
gebruiken of een lening krijgen voor het 
maken van een businessplan. 

Technostarters 
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FRIS
Multimedia, virtual reality, games, design, reclame, 
televisie, theater, kunst. Onmisbare bedrijvigheden van 
de creatieve industrie, zonder welke een uitdagend 
innovatieklimaat niet mogelijk is. Het zijn de sectoren 
die een cruciale rol spelen in het vermarkten van de 
technologieën die door high-tech bedrijven en regionale 
onderzoek- en kennisinstellingen worden ontwikkeld.  

FRIS richt zich op het actief aantrekken van opdrachten, 
promoting van de creatieve industrie in Twente, 
het leveren van organiserend vermogen, kennis en 
expertise, en de ondersteuning van veelbelovende 
nieuwe marketing- of mediaprojecten. FRIS is met 450 
leden de etalage voor de Twentse creativiteit.    

Kennisinstellingen, zoals AKI-ARTEZ, Saxion Hoge-
scholen, Windesheim Hogeschool, ROC Twente en 
Universiteit Twente, bieden een scala aan opleidingen 
op het gebied van de nieuwe media en creatieve 
beroepen. FRIS werkt nauw samen met het Industrial 
Design Centre. FRISMAG is het magazine waarmee 
wordt gecommuniceerd met de leden.
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In Gelderland en Overijssel zijn de innovatieambities 
vastgelegd in het Kennisbeleid Oost-Nederland. Met 
voeding, gezondheid en technologie als speerpunten 
van beleid. Voor een effectieve inzet van de middelen 
en het realiseren van een hoog innovatierendement 
hebben Syntens, de Kamers van Koophandel in Oost-
Nederland en Oost NV een Innovatie Convenant 
gesloten.

Nederland wil behoren tot de sterkste innoverende 
economieën in Europa. Om innovatieprocessen 
doelgericht te ondersteunen moeten we weten hoe 
dergelijke processen zich voltrekken. Een logische 
verdeling tussen de drie partijen die ieder op eigen wijze 
een stuwende rol spelen bij innovatie, draagt bij aan een 
beter inzicht in het verloop van innovatieprocessen.     

Het innovatieklimaat wordt bepaald door de manier 
waarop bedrijven, kennisinstellingen en overheid 
elkaar weten te vinden. De partners in het Innovatie 
Convenant zijn ervoor om te schakelen tussen starters, 
risicokapitaal, clustervorming, subsidietrajecten, 
netwerken enzovoorts. Verder zal het innovatieklimaat 
worden verbeterd door het aanpakken van concrete 
activiteiten.      

Innovatie 
Convenant
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De ‘Kip van Columbus’. Zo wordt de jaarlijkse 
bijeenkomst genoemd van de leden van Dutch Poultry 
Centre (DPC). Maar DPC doet meer. Op de eerste 
plaats gaat het erom innovatie in de pluimveesector 
op de agenda te zetten. Van individuele bedrijven tot 
innovatieprojecten waarbij verschillende bedrijven of 
kennisinstellingen betrokken zijn. 

Dutch Poultry Centre bestrijkt alle activiteiten in de 
hele pluimveesector. Van eieren, kuikens en kippen 
tot diervoeding, vleesverwerking en andere industriële 
toepassingen. 

Dutch Poultry Centre wil de identiteit van de 
pluimveesector van nieuw elan voorzien.  

Kip van 
Columbus
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Field lab
Het Field lab for Client Centered Care is een 
samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en 
zorginstellingen in Twente. Het samenwerkingsverband 
is gericht op duurzame samenwerking om innovaties 
voor de chronische zorg te ontwikkelen en te exploiteren. 
Het zwaartepunt ligt op ‘quick-winprojecten’ die in de 
laatste fase van de innovatieketen verkeren.  

Het initiatief richt zich op meerjarig onderzoek- en 
doorontwikkelprogramma’s, uitgevoerd door een 
regionaal consortium. Dit consortium zal nieuwe 
ideeën, projecten, productconcepten en producten 
ontwikkelen, testen, valideren en doorontwikkelen 
tot marktgerede kansrijke producten. Met behulp van 
‘launching customers’ kunnen die versneld worden 
geïmplementeerd, gemigreerd en opgeschaald. 

De samenwerking met launching customers draagt 
zorg voor doelmatig onderzoek, ontwikkeling, testen & 
valideren, doorontwikkeling en uiteindelijke kansrijke 
implementatie, migratie en opschaling bij de afnemers: 
de cliënten en de zorgaanbieders.  Field lab functioneert 
als aanvulling op EFRO en Pieken in de Delta. Deze 
subsidieregelingen voorzien niet in de laatste cruciale 
ontwikkelfase. 



Bedrijfsomgeving
Samen met gemeenten, het bedrijfsleven en andere 
belanghebbenden coördineert Oost NV revitalisering-
projecten voor bedrijventerreinen. Ook voor de ontwik-
keling van nieuwe bedrijventerreinen, kennisparken en 
bedrijfsverzamelgebouwen kan een beroep worden ge-
daan op de expertise van Oost NV. 
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Betuwse  Bl  em
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Bedrijfsomgeving

Betuwse Bloem bundelt vijf tuinbouwsectoren in 
het Gelderse rivierenland. De glastuinbouw in het 
rivierenland is gespecialiseerd in groenten en sierteelt.   

Zestig procent van alle appels en peren die we jaarlijks 
eten, doorvoeren en exporteren passeert het gebied 
van Betuwse Bloem. 

In de regio Arnhem-Nijmegen is het ultramoderne 
kassencomplex Bergerden gevestigd.    

De teelt van laanbomen rond Opheusden heeft een 
centrumfunctie in Nederland en Europa.  

Versproducten moeten snel worden vervoerd. 
Professionele logistiek, per vrachtwagen, trein, schip of 
vliegtuig versterkt het versprofiel van Betuwse Bloem.  

Door technologische verbeteringen en mechanisatie is 
werken in de tuinbouw verschoven naar hoogwaardige 
arbeid. Daar hoort hoogwaardige scholing bij. 
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In de West-Achterhoek realiseren de gemeenten 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek samen een nieuw, volledig geoutilleerd 
en goed ontsloten regionaal bedrijventerrein. Met 
als doel: het juiste bedrijf op de juiste plaats. Op het 
bedrijventerrein langs de A18 worden straks zowel 
industriële als logistieke activiteiten geconcentreerd.  

Geen versnippering van waardevolle landschappen en 
natuur, oplossing voor het ‘op slot zitten’ van kleinere 
gemeentelijke bedrijventerreinen en schuifruimte bij 
herstructurering- en revitaliseringplannen. Zo komt 
dit kwartet gemeenten tegemoet aan de behoefte 
aan bedrijfsuitbreidingen en economisch groei. 
Provincie Gelderland, als natuurlijke gesprekspartner 
voor ruimtelijke economische ontwikkelingen, doet 
enthousiast mee.     

Ter wille van een structureel samenwerkingsverband 
werd een samenwerkingsformule opgesteld. Met 
aandacht voor gebiedsafbakening, de risico’s bij het 
ontwikkelen van bestaande en nieuwe locaties, een 
transformatiefonds, prijsvorming bedrijventerreinen en 
organisatorische en juridische borging. De economische 
activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie 
gaan hand in hand met de andere economische 
activiteiten.    

West-Achterhoek
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Digitale snelweg

In Tiel kunnen bedrijven en instellingen zonder 
capaciteitbeperking gebruik maken van een supersnel 
glasvezelnetwerk en tevens gebruik maken van 
het dienstenaanbod op de digitale marktplaats van 
Breedband Rivierenland. Een  belangrijke push voor 
de sociaal-economische ontwikkeling in de regio. 

Breedband is ook ideaal voor onderwijsdoeleinden. 
ICT speelt een steeds grotere rol in het leven van 
jonge mensen. Opleidingscentrum ROC Rivor heeft 
de vestigingen in Tiel, Geldermalsen, Culemborg en 
Zaltbommel op het netwerk aangesloten en onderling 
met elkaar verbonden. 

Het netwerk werd aangelegd door TReNT Glasvezel. 
Het nieuwe glasvezelnetwerk is via digitale marktplaats 
NDIX aangesloten op 24 digitale marktplaatsen van 
een groot open breedbandnetwerk in Nederland en 
Duitsland. Breedbanddeelnemers kunnen kiezen 
uit internettoegang, telefonie, hosting, back-up, 
kantoorautomatisering, elektronische leeromgeving en 
beveiliging van aanbieders uit heel Nederland.  
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Masterplannen. Uitvoeringsplannen. Revitalisering-
plannen. Gemeenten maken veel werk van hun 
bedrijventerreinen. Werklocaties moeten moderner, 
levendiger en duurzamer worden. Optimale samen-
werking met bedrijven, de provincie en andere partijen 
is dan een voorwaarde. Onder leiding van een neutrale 
regisseur komen plannen van aanpak tot stand die 
het aantal up-to-date bedrijventerreinen snel laten 
toenemen in Oost-Nederland.    

In Putten wordt gewerkt aan een meerjaren aanpak 
voor duurzame versterking van de werklocaties: 
Keizerswoert, Hoge Eng en Ambachtstraat. 

Op het bedrijventerrein Weitzelpoort van de gemeente 
Twenterand wordt aan de slag gegaan met het 
revitaliseren van parkeermogelijkheden, de kwaliteit 
van de wegen en het groen.

Havengebied Almelo Dollegoor en Slachthuiskade te 
Almelo wordt herontwikkeld. Het Almelose havengebied 
moet straks een bovenregionale uitstraling krijgen.     

Levende 
werklocaties

Bedrijfsomgeving



Investeringsbevordering
Investeringsbevordering houdt zich bezig met het 
 aantrekken van nieuwe bedrijven of  bedrijvigheid en on-
dersteuning bij bedrijfsuitbreidingen en  internationale ex-
pansie. Ook verankering van bedrijven en bedrijvigheid in 
Oost-Nederland behoort tot het takenpakket van Oost NV.  



INVESTERINGS
BEVORDERING

INVESTERINGSBEVORDERING
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INVESTERINGSBEVORDERING
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Het Israëlisch bedrijf Volta Belting Technology Ltd. is 
in Almelo gestart met de fabricage, service en logistiek 
voor Europa. Volta Belting Technology  Ltd. produceert 
transportbanden die wereldwijd in meer dan vijftig 
landen worden afgezet. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in transportbanden voor de voedingsmiddelen- en aan-
verwante industrie. Deze transportbanden zijn eenvou-
dig schoon te houden, kras- en slagbestendig en niet 
gevoelig voor water of chemicaliën. 

Volta Belting Europe B.V. is sinds augustus 2008 in 
Almelo gevestigd. Vanuit deze vestiging zijn de 
activiteiten voor de Europese markt opgepakt. In de 
eerste plaats is dat de fabricage van de in Israël 
geproduceerde transportbanden.  Verder is er sprake 
van customer support in verschillende talen.

Volta Belting 
Europe 
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EuroSRS 
In het EuroSRS concept bundelen aftersales-bedrijven 
in Oost-Nederland hun krachten op het gebied van 
de service en reparatie van bruin-, wit- en grijsgoed. 
Dit in Europa unieke ‘repair-concept’ biedt een tech-
nisch callcenter, kantoorruimten, reparatie-, reverse 
logistics- en recyclingactiviteiten. Het concept is in trek 
bij Aziatische en Noord-Amerikaanse producenten van 
consumenten- en ICT-elektronica. Ook werden de 
geïntegreerde faciliteiten ontdekt door Nederlandse 
winkelketens. In 2008 brachten vijf partijen hun acti-
viteiten bij deelnemende bedrijven onder, waaronder 
een grote drogisterijketen. EuroSRS staat regelmatig 
op grote internationale beurzen om het concept uit te 
dragen. 

EuroSRS is een meerjarenproject, gericht op het ont-
wikkelen en uitbouwen van een cluster van bedrijven in 
de service- en reparatiesector in Oost-Nederland. Door 
de aangescherpte Europese regelgeving, met betrek-
king tot garantie en hergebruik, is het voor buitenland-
se bedrijven vaak moeilijk om in Europa, per land en 
per product een goede nazorg te regelen. Door bedrij-
ven, die ook nog eens een Europees netwerk hebben, 
te laten samenwerken onder de paraplu van de Euro-
SRS, kunnen deze bedrijven voor de Europese markt 
een ‘one-stop-shop’ aanbieden van aftersales service.    
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Op de IFT Food Expo 2008 van ‘The Institute of Food 
Technologists Annual Meeting & Food Expo’ in New 
Orleans kon Food Valley uiteraard niet ontbreken. Met 
het Food Valley-paviljoen werd een platform geboden 
aan zestien grote en kleine bedrijven en instellingen 
hun innovatiepower aan meer dan 200.000 voedings-
experts uit de hele wereld. 

Behalve de ruim honderd stands werden tijdens de 
expo ruim tweehonderd seminars en workshops 
gehouden. Het Food Valley-seminar ging over ‘The 
integrated approach of Food and Health Research 
in the Netherlands on Weight Management’. Het tot in 
de puntjes georganiseerde welkomstdiner en de strak 
geregisseerde netwerkreceptie oogstten algemene lof. 

Het algemene gevoel was dat Nederland - en Food Valley - 
een sterke indruk heeft achtergelaten die overeenstemt 
met de importantie van de sector.    
IFT Food Expo 2008 kwam mede tot stand door EVD, 
Netherlands Foreign Investment Agency, Technisch 
Wetenschappelijk Attaché in Washington, Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Visserij, Consulaat in Miami 
en Oost NV die met de menskracht van de business-
unit Investeringsbevordering de gehele organisatie 
ondersteunde.

IFT Food Expo
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"Thank you for all the efforts you and 
your team spent in order to start up our 
business in your region"

Dat schreef John Grivas die voor het Australisch bedrijf 
Skins een Europees distributiecentrum opstartte in 
Nijmegen. Het hele begeleidingstraject duurde ongeveer 
drie maanden. Skins is inmiddels "up and running".

Skins Compression Garments maakt kleding voor de 
wielersport, wintersport en reizen. De kleding is bijzon-
der omdat het de lichaamstemperatuur controleert, het 
uithoudingsvermogen vergroot en zwelling tijdens 
langere (vlieg)reizen voorkomt. 

SKINS 

Gelderland en Overijssel zijn populair bij 
buitenlandse ondernemers. Vooral bedrijven 
met R&D-afdelingen vestigen zich er graag of 
kiezen voor uitbreiding op bestaande locaties. 
In 2008 ging het in deze twee categorieën om 
totaal 45 bedrijven, verdeeld over beide provin-
cies. Goed voor circa 400 extra banen, alleen 
al in de kenniseconomie van Oost-Nederland.   
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SenzAir is een startup van de Universiteit Twente. Het 
bedrijf richt zich op de ontwikkeling en commercialise-
ring van medische ademtests. Op basis van ‘lab-on-
a-chiptechnologie’ is een ammoniak-ademtest voor 
maagzweerdiagnostiek ontwikkelt. Een tweede toe-
passing is het bepalen van de anaerobe drempel bij 
sport-medische inspanningsfysiologie. 

SenzAir is gevestigd op Kennispark Twente vanwege 
de grote waarde die wordt gehecht aan de samen-
werking met Universiteit Twente. Het bedrijf maakt 
gebruikt van de Twentse TOP regeling voor startende 
ondernemers. 

SenzAir

Specifiek voor Overijssel gaat het om 30 gereali-
seerde investeringen; variërend van nieuwe ves-
tigingen en uitbreidingen tot behoudprojecten en 
activiteiten om de samenwerking tussen bedrijven 
te intensiveren. Voor de komende drie jaar zijn 
hiermee 900 arbeidsplaatsen en ruim 37 miljoen 
euro aan investeringen gemoeid. 





Firestone Industrial Products gaat in Arnhem 
het Europese hoofdkantoor en testcentrum op-
zetten. Deze divisie van Firestone produceert 
en verkoopt luchtveringen voor vrachtauto’s en 
trailers. In dit segment is het bedrijf marktleider 
in de Verenigde Staten. Vanuit Arnhem wil Fire-
stone het marktaandeel in Europa vergroten.  
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Firestone

In totaal rondde ‘Investeringsbevorde-
ring’ vorig jaar 66 investeringsprojecten 
af. De investeringen van desbetreffende 
bedrijven in de regio worden begroot op 
165 miljoen euro terwijl de groei van het 
aantal nieuwe arbeidsplaatsen in de 
komende drie jaar is berekend op 1700. 
De meeste bedrijven komen uit de 
Verenigde Staten. Maar de belangstel-
ling van Aziatische bedrijven voor onze 
regio is groeiende.
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Helianthos 

Helianthos, dochter van NUON, gaat op het bedrij-
venterrein Kleefse Waard in Arnhem zonnecellen pro-
duceren. Met de zonnecellen wordt licht opgevangen 
en omgezet in elektriciteit. Ze worden op een flexibele 
folie aangebracht dat makkelijk op daken of gevels van 
gebouwen kan worden bevestigd.  
De komst van Helianthos is een aanwinst voor het 
energie- en milieucluster in de regio Arnhem. 

Specifiek voor Gelderland gaat het om 36 
gerealiseerde investeringen; variërend van nieu-
we vestigingen en uitbreidingen tot behoudprojec-
ten en activiteiten om de samenwerking tussen 
bedrijven te intensiveren. Voor de komende drie 
jaar zijn hiermee 800 arbeidsplaatsen en ruim 
127 miljoen euro aan investeringen gemoeid. 



Participatie
Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) 
 participeert met risicodragend vermogen in kansrijke 
innovatieve Gelderse en Overijsselse bedrijven die voor-
loper of trekker zijn van de regionale kenniseconomie. 
PPM Oost investeert in starters, vroege fase, expansie, 
brugfinanciering, bedrijfsopvolging, herstructurering en 
management buy out en buy in. 



PARTICIPATIE

P A R T I C I P A T I E
P A R T I C I P A T I E
P A R T I C I P A T I E
P A R T I C I P A T I E
P A R T I C I P A T I E
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Draadloze sensoren zijn kleine kastjes die als ‘smart 
points’ op elke denkbare plek kunnen worden geplaatst. 
Om van daaruit een constante stroom van informatie te 
leveren. De sensoren van Ambient Systems wisselen 
onderling voortdurend informatie uit. Ze vormen een 
sociaal netwerk dat pas reageert als er echt wat te 
melden is. 

Ambient Systems levert derdegeneratie actieve RFID-
radio frequency identification-oplossingen. Hiermee 
kunnen bedrijven fysieke objecten checken, tracken en 
tracen. Sensoren helpen bij distributie en transport de 
kosten te verlagen en de kwaliteit en efficiëntie in de 
logistieke keten te verbeteren. Ambient Systems instal-
leerde wereldwijd meer dan honderd RFID-systemen.   

In Oost-Nederland is de kennis op het gebied van 
draadloze sensornetwerken wijd verbreid. Meer dan 
tachtig bedrijven hebben zich gespecialiseerd in die 
technologie. In samenwerking met Universiteit Twente, 
leverancier van een indrukwekkend aantal spin-offs, 
wordt dagelijks gewerkt aan een constante stroom van 
innovaties.     

Ambient 
Systems
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In de strijd tegen ziektes van landbouwgewassen wor-
den te veel foute pesticiden gebruikt. Die doden niet 
alleen akelige schimmels maar vervuilen tegelijkertijd 
het milieu eromheen. Ceradis brengt gewasbescher-
mingsmiddelen op de markt waardoor schimmels op 
bananen, aardappelen en sinaasappelen en de meel-
dauw op rozen voortaan kansloos zijn.  

Ceradis, het bio-technologische bedrijf uit Wageningen, 
levert laag-risico gewasbeschermingsmiddelen die zich 
onderscheiden door een combinatie van effectiviteit, 
milieubewustheid en betaalbaarheid. Agressief voor 
schimmels. Mild voor de plant. Goed voor mensen. Het 
product wordt geleverd als droge stof of korrels. 

Ceradis werkt momenteel aan schimmelbestrijders 
voor het gras op golfterreinen. Verder wordt onder-
zocht hoe de strijd kan worden aangebonden tegen 
bepaalde schimmels op aardbeien, tomaten, tarwe en 
rijst. De producten van Ceradis zijn onder andere 
actief in Kameroen (bananen), Columbia (rozen) en 
Zuid-Afrika (druiven).     

Ceradis
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Innovatiefonds Oost-Nederland wil jonge MKB-
bedrijven in Gelderland en Overijssel financieren 
zodat ze verder kunnen groeien. Voor deze bedrijven 
is het vaak moeilijk om aan kapitaal te komen. Voor-
waarde is wel dat het innovatieve ondernemingen zijn 
die zich bezighouden met voeding, gezondheid of 
technologie.

Innovatiefonds
Oost-Nederland

Innovatiefonds Oost-Nederland verstrekt 
risicokapitaal op dezelfde manier waarop 
andere investeerders in de markt dat 
doen. De financiering vanuit het fonds 
bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro voor 
de eerste twaalf maanden en heeft een 
maximum van 2,5 miljoen. Het innovatie-
fonds gaat tot maximaal 50%. De andere 
helft moet van een private investeerder 
komen.

Innovatiefonds Oost-Nederland wordt ge-
financierd door de provincies Gelderland 
en Overijssel, het Ministerie van Econo-
mische Zaken  en subsidies van het Euro-
pese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO).   
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In de supermarkt goed en beleefd een lastige klant te 
woord staan, kun je leren. 
RE-phrase ensceneert de ontmoeting tussen de kas-
sajuffrouw en die lastige klant op een beeldscherm. 
Door te klikken op ‘reactie’ kiest de kassajuffrouw uit 
de reactie die ze wil geven. Daarna ziet ze meteen hoe 
de klant reageert. Wordt de klant nog vervelender, dan 
is niet de goede reactie gekozen. Via een andere klik 
komt dan het beste of een na beste antwoord in beeld. 
Zo leert de kassajuffrouw te reageren op een praktijk-
voorbeeld. Vergeet ze nooit meer!

Essentie van de ideeënwereld van RE-phrase is dat ze 
onafhankelijke internetcommunicatie laten verlopen via 
een gestructureerde dialoogvorm. Met als basis een 
combinatie van een geautomatiseerde vraag-antwoord 
dialoog en een intelligent geheugen. 
Ideaal voor klantcontactcentra, e-loketten bij de over-
heid, zorginstellingen, politieke partijen, banken, 
verzekeraars en andere bedrijven en instanties die 
klantvragen graag snel en adequaat willen afhandelen.

RE-phrase





Wat is momenteel de beste smartphone? Welke 
fabrikant maakt de beste toestellen? In een willekeurige 
telecomshop krijg je alleen de informatie per 
product. Dat zegt weinig over de objectieve kwaliteit. 
Vergelijkingsite BesteProduct.nl geeft het antwoord. 
Uitgezocht op basis van testen van internationale 
vakbladen. Experts weten immers wat de beste 
producten zijn. 

BesteProduct.nl verzamelt testresultaten van voornamelijk 
consumentenelektronica. De informatie komt uit 
vakbladen uit onder meer Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Finland en Nederland. Op de site zijn de 
scores te zien; samengesteld uit samenvoegingen 
en berekeningen omdat de vakbladen ieder op hun 
eigen manier testen en op eigen wijze beoordelingen 
opstellen. 

De werkwijze van BesteProduct.nl is onderzocht op 
Wageningen UR en daar beoordeeld als het meest 
objectieve en betrouwbare systeem dat kan worden 
geproduceerd. De ranglijst van BesteProduct.nl is 
interactief en gratis. De site publiceert ook ‘Check’, een 
consumenten-magazine voor internetgebruikers.    
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BesteProduct.nl
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Lumineus 
maatwerk
Het aantal situaties waarin zonder verlichting niet kan 
worden gewerkt, is onvoorstelbaar groot. Vliegvelden, 
zendmasten, chemische industrieterreinen, olieplatfor-
men. Daar zijn robuuste lampen voor nodig die weinig 
of geen onderhoud vergen en explosieveilig zijn. IMT 
verkoopt lichtbronnen met armaturen die niet vervan-
gen hoeven te worden. Kan het nog duurzamer!

IMT speelt ook in op de nostalgietrend. Romantische 
lantaarns in historische binnensteden geven veel sfeer. 
Maar de lampen van IMT zijn niet alleen gezellig, 
maar ook vandaalbestendig, zuinig in gebruik en 
onderhoud. 
Licht heeft een signaalfunctie. Daarop voortbordurend 
wordt er ook een repertoire aan reflectoren, misthoorns 
en windzakken aangeboden.

Kostbare locaties zijn gebaat bij
duurzame lichtconstructies met 
minimaal onderhoud.  
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Hygear
Waterstof wordt de belangrijkste energiedrager van 
de toekomst. Dat vindt de Spaanse waterstof- en 
brandstofcelspecialist Hynergreen Technologies. 
Reden voor de Spanjaarden om een meerderheids-
belang te nemen in de Arnhemse waterstofspecialist 
Hygear. Beide bedrijven gaan intensief samenwerken bij 
de ontwikkeling van innovatieve waterstoftoepassingen.  

Hygear staat erom bekend dat ze waterstofconcepten 
snel omzet in nieuwe producten. Het bedrijf heeft zich 
gestort op de miniaturisering van waterstof. Zo verkoopt 
ze apparaten waarmee met waterstof werkende 
bedrijven op hun eigen terrein een waterstoffabriekje 
kunnen installeren.

Hygear heeft een professionele balans gevonden 
tussen droom en daad. Goede ideeën, hoe visionair 
ook, worden zonder mankeren opgepakt. Maar verder 
is het ‘business as usual’. Waterstof is meer dan het 
stof waarvan de dromen zijn.       
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