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De groei van economie en werkgelegenheid stellen we centraal bij onze 

inzet voor Oost-Nederland. Daartoe versterken we de innovatiekracht van 

startende en groeiende mkb-bedrijven, steeds meer ook in internationaal 

verband. We helpen ondernemers te groeien door samenwerking en open 

innovatie met collega-bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 

Met onze kennis, netwerken en contacten en met inzet van overheidsgeld 

ondersteunen we bedrijven. Dit doen we door:

 > bevordering van samenwerking in innovatieprojecten en -consortia;

 > �toeleiding�naar�financiering�uit�innovatiefondsen�en�Europese�middelen�en�

via ‘Meesters van de Toekomst’, ons netwerk van private investeerders;

 >  fondsmanagement voor het opsporen van kansrijke groeibedrijven, het 

zorgen�voor�vervolgfinanciering�en�het�–�op�termijn�–�realiseren�van�

succesvolle exits;

 >  internationalisering in de vorm van handelsbevordering, matchmaking en 

werving van (internationale) bedrijven voor onze regio;

 > �ontwikkeling�van�campussen,�open�innovatiecentra�en�field�labs/proeftuinen;

 >  versterking van (bedrijfs)infrastructuur door het ondersteunen van de 

revitalisering van bedrijventerreinen en de aanleg van breedbandnetwerken. 

en de aanleg van breedbandnetwerken.

Opdrachtgevers
Onze opdrachtgevers, de aandeelhouders van Ontwikkelingsmaatschappij 

Oost Nederland NV, zijn het Ministerie van Economische Zaken (55,9%) en  

de provincies Gelderland (30,6%) en Overijssel (13,5%). 

Oost NV Klanten
De belangrijkste afnemers van onze diensten zijn innovatieve mkb-bedrijven 

in Oost-Nederland. Kansrijke start-ups en mkb’ers helpen we bij hun groei. 

Daarnaast begeleiden we kleine en grote (buitenlandse) bedrijven naar 

onze regio. We werken samen met grote concerns die kunnen fungeren als 

‘trekker’ van innovatieconsortia en open innovatiecentra. Gemeenten en 

bedrijvenverenigingen bieden we ondersteuning bij het revitaliseren van 

bedrijventerreinen. We werven klanten vanuit ons eigen netwerk en via ‘leads’ 

die intermediaire organisaties en samenwerkingspartners ons aanreiken..

Partners
We richten ons op innovatieve ondernemers en leggen verbindingen 

in de driehoek overheid-kennisinstellingen-bedrijfsleven. Tot onze 

samenwerkingspartners behoren private investeerders, gemeenten, 

de provincies Gelderland en Overijssel, ministeries, regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen, hogescholen, universiteiten, onderzoeks- 

en kennisinstellingen, branche- en belangenorganisaties, banken en 

accountants,�RVO.nl/NFIA,�Kamer�van�Koophandel,�Kennispark�Twente,�

Kennispoort�Zwolle,�Stedendriehoek�Innoveert,�GreenTechAlliances�powered�

by�KiEMT,�Food�Valley�NL,�Health�Valley�en�de�Regionale�Centra�voor�

Technologie. Ter versterking van de gezamenlijke slagkracht werken onze 

medewerkers, waar zinvol, fysiek op locatie van eerstelijns dienstverleners, 

zoals�Food�Valley,�Health�Valley�en�de�innovatieloketten,�waaronder�

Kennispark Twente.

Onze ambities
Visie:     “ Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën van 

de wereld!”

Missie: “ Bevorderen dat bedrijven in de topsectoren van de regio met succes 

innovatieve producten ontwikkelen en deze op internationale markten 

brengen, die enerzijds bijdragen aan de groei van de economie en 

werkgelegenheid in Oost-Nederland en anderzijds aan het aanpakken 

van de grote maatschappelijke uitdagingen.”

Internationale innovatiekracht
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Topsectoren en thema’s
Oost NV versterkt de economie van Oost-Nederland en vergroot de werkge-

legenheid in de regio. Dat doen wij in samenhang met het adresseren van 

maatschappelijke uitdagingen. Denk aan ‘gezond ouder worden’, ‘energiearme 

samenleving’ en ‘groeiende wereldbevolking voeden met lagere milieu-impact’.  

We�concentreren�onze�inzet�op�de�topsectoren�Agro-Food,�Life�Sciences�&�

Health, High Tech, Energie- & Milieutechnologie, Maakindustrie, Logistiek 

en Creatieve Industrie. Een belangrijk doel is het creëren van kruisbestuiving: 

innovatie vindt bij uitstek plaats in ‘cross-overs’ tussen de topsectoren en in 

samenwerking met andere delen van Nederland. Zo vormt het actuele thema 

van de Smart Industry een belangrijke voedingsbodem voor cross-overs vanuit 

de Maakindustrie met andere sectoren. Met onze projecten werken we aan de 

volgende maatschappelijk relevante thema’s:

Advanced
Materials

Internet of 
Things

Exporterende
bedrijven

Start-ups &
groeibedrijven

Textile & 
Technology

Applied
Gaming &
Service Design

Integrale
logistieke
dienstverlening

Internationale 
strategische 
samenwerkings-
verbanden

Duurzaam
vervoer

HT MI CI LOG

Smart Industry

EMTAFLSH

Food & Health

Food Chain
Management

Medical devices 
Robotica
e-Health

Zorginnovaties
in de
waardeketen

Personalized
Health & Drug
Development

Smart Energy

Hernieuwbare
energie &
Energie-
efficiency

Food & Health

Biobased 
Economy &
Recycling

Food & Factory



8 Internationale innovatiekracht 9

 > (Bedrijfs)Infrastructuur
   Bedrijfsomgeving biedt gemeenten en 

bedrijvenverenigingen (proces)begeleiding bij 

de revitalisering van bedrijventerreinen. Met 

campusontwikkeling bieden we innovatieve bedrijven 

optimale (gedeelde) laboratoriumfaciliteiten en 

andere�‘shared�facilities’�en/of�aansluiting�op�

glasvezelnetwerken. Resultaat: groeiversnelling.

 

 
Netwerk private investeerders
‘Meesters van de Toekomst’, het business angels-netwerk van Oost NV, 

kan�bedrijven�adviseren�en�begeleiden�naar�financiering.�Het�netwerk�

telt inmiddels ruim 200 private investeerders (business angels en venture 

capitalists) die naast risicokapitaal ook hun kennis, ervaring en netwerken 

inbrengen bij kansrijke bedrijven. Onze samenwerking met andere (inter)

nationale business angels-netwerken biedt bedrijven toegang tot kapitaal in 

andere EU-landen en ondersteuning bij hun internationaliseringsactiviteiten. 

In 2015 hebben we via ons netwerk 150 bedrijven begeleid en geadviseerd 

richting ‘investor readiness’. Onze inzet heeft geresulteerd in dertien deals 

van ondernemers met private investeerders, direct uit ons netwerk, goed voor 

ruim € 3,5 miljoen aan investeringen in de vorm van risicokapitaal. 

Diensten
Onze diensten per kerntaak:

  > Innoveren 
   Ontwikkeling & Innovatie ondersteunt het regionale 

mkb bij het realiseren en naar de markt brengen van 

innovaties. Dat gebeurt met kennis, toegang tot geld 

(waaronder Europese fondsen), netwerken en één-op-

één�contacten.�Resultaten:�financierbare�business�cases�

(gericht op marktintroducties), innovatieprojecten en 

-programma’s, open innovatiecentra en campusvorming. 

  
  > Investeren
   PPM Oost�financiert�startende�en�doorgroeiende�

innovatieve mkb-ondernemers. Dat doen we met 

risicokapitaal uit revolverende innovatiefondsen en  

met kennis, netwerken en persoonlijke contacten.  

We zetten revolverende fondsen op voor zowel directe 

als indirecte investeringen en dragen zorg voor het 

fondsmanagement. Daarnaast stimuleren we publiek-

private�investeringen.�Resultaat:�financiering�van�groei.

 > Internationaliseren
   Investeringsbevordering biedt bedrijven uit het 

buitenland en uit andere delen van Nederland een 

‘zachte landing’ in Oost-Nederland. Internationale 

bedrijven krijgen toegang tot onze regionale netwerken. 

Anderzijds�zetten�we�in�op�handelsbevordering.�

We helpen mkb-ondernemers uit Oost-Nederland 

te internationaliseren door matchmaking via ons 

wereldwijde netwerk van partners. Resultaten: behoud 

en groei van werkgelegenheid.

 
 

€
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Ontwikkelingen
In 2015 zette het voorzichtige economische herstel in Nederland zich door. 

Eens te meer bleek de export een belangrijke groeimotor voor onze economie 

te zijn. De investeringen in de industrie namen fors toe ten opzichte van 

het voorgaande jaar. Dit onderstreept het belang van handelsbevordering 

en ondersteuning van de (maak)industrie, speerpunten in het economische 

beleid van onze aandeelhouders.

Onze meerwaarde lag ook in 2015 in het bijdragen aan de groei van de regionale 

economie en werkgelegenheid. We creëerden weliswaar zelf geen banen, maar 

boden wel de gunstige voorwaarden waaronder partijen elkaar konden vinden, 

voor innovatie en groei. Zo legden wij samen een steviger fundament onder de 

economie en zorgden voor verdere groei in Oost-Nederland. 

Het Ministerie van Economische Zaken werkt nauw samen met de regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) - eind 2015 startte EZ een evaluatie 

om hun functioneren verder te optimaliseren. RVO.nl, onderdeel van het 

ministerie, en Oost NV intensiveerden hun samenwerking om het bereik van 

landelijke innovatieregelingen en Europese programma’s onder het regionale 

mkb te vergroten.

De provincies Gelderland en Overijssel kregen na de Statenverkiezingen in 

2015 een nieuw bestuur. We hebben met hen overlegd over de consequenties 

van de nieuwe accenten in hun beleid. Dat resulteerde voor Oost NV in een 

versterkte nadruk op duurzame groei van de werkgelegenheid en voor  

PPM Oost in een verdere verschuiving van de focus van fondsontwikkeling 

naar fondsmanagement met het oog op waardecreatie.

Voor beide provincies was ‘Smart Industry’ een belangrijk thema. Begin 2015 

ging�de�Actieagenda�Smart�Industry�voor�Oost-Nederland,�BOOST,�officieel�van�

start.�We�staken�veel�energie�in�de�ontwikkeling�en�begeleiding�van�field�labs,�

proeftuinen, masterclasses en andere projecten. In opdracht van de provincies 

openden wij in 2015 ons EU-innovatieloket: www.eu-opportunities.eu. 

Voor Gelderland intensiveerden we onze inzet in de sectoren Creatieve 

Industrie, Logistiek en Maakindustrie en voerden we aanvullende 

opdrachten uit: met betrekking tot internationalisering, de begeleiding bij 

herstructurering van bedrijventerreinen en aanleg van breedbandnetwerken. 

PPM Oost startte vanuit het Topfonds Gelderland met het management van 

drie nieuwe fondsen. In opdracht van de provincie organiseerden wij een 

Agro-Food�handelsmissie�naar�China.

Overijssel�richtte�begin�2015�de�‘Houdstermaatschappij�Fondsen�

Overijssel’�(HFO)�op.�PPM�Oost�kreeg�opdracht�tot�het�beheer�van�

de diverse werkfondsen, bedoeld voor mkb-ondernemers en hun 

samenwerkingsverbanden in de Overijsselse topsectoren. In opdracht van 

de�provincie�organiseerden�wij�vier�handelsmissies/ondernemersreizen�en�

begeleidden we het uitrollen van breedband op bedrijventerreinen.  
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Vooruitblik 2016
De volgende accenten zijn van belang: 

 >  Economische impact: focus op het ontwikkelen van omvangrijkere 

innovatieprojecten�en�-programma’s�naast�individuele�financierbare�

business cases. 

 >  Verbreding valorisatiebeleid: voortzetting van het valorisatiebeleid met 

uitbreiding van universiteitsgebonden naar provinciebrede programma’s 

en meer aandacht voor doorgroei.

 >  Werkgelegenheid: meer nadruk op scale-ups en high potentials, vanwege 

hun impact op de groei van werkgelegenheid.

 > �Waardecreatie:�de�financiering�van�innovatieve�mkb-bedrijven�meer�

in samenwerking met particuliere co-investeerders organiseren en de 

bestaande participaties intensiever beheren, gericht op waardecreatie en 

uiteindelijk succesvolle exits. 

 >  Internationalisering:

• Oost-Nederlandse bedrijven ondersteunen met handelsbevordering;

• Europese middelen beter benutten;

• Samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven versterken;

•  De capaciteit voor het aantrekken van nieuwe buitenlandse bedrijven 

uitbreiden en bestaande vestigingen sterker verankeren in de regio.

 >  Smart Industry: concrete uitwerking en uitbreiding van de actieagenda 

BOOST.

 >  Proeftuinen: nieuwe kansen benutten in proeftuinen, zoals in de embedded 

field�labs�voor�de�zorg,�voor�het�aantrekken�van�(overheidsgerelateerde)�

launching customers. 

 >  Versnippering tegengaan: landelijke samenwerking versterken rond 

het regionaal economisch beleid, inzet van innovatie-instrumenten, 

financiering�en�internationale�acquisitie. 

Ten slotte dient vermeld te worden dat de regionale ontwikkelings-

maatschappijen (ROMs) in 2016 geëvalueerd worden door het Ministerie 

van Economische Zaken. Vanzelfsprekend zullen de resultaten van deze 

evaluatie aanleiding zijn voor het nemen van acties voor het verbeteren van 

het functioneren van de ROMs in het algemeen en Oost NV in het bijzonder. 

Daarnaast stelt de provincie Gelderland een nieuwe economische visie vast, 

die zeker invloed zal hebben op onze werkzaamheden.

De Nederlandse economie lijkt het ingeslagen groeipad te zullen vervolgen 

in�2016,�maar�het�herstel�blijft�vooralsnog�broos.�Financiering�van�groei�

komt moeizaam beschikbaar vanwege de terughoudendheid bij de banken. 

Bovendien zijn er onzekere vooruitzichten voor de wereldeconomie, waarvan 

ook Oost-Nederland sterk afhankelijk is. De economische groei in ons land 

gaat gepaard met een nog zeer beperkte toename van het aantal banen.

Groei van de werkgelegenheid blijft daarom ook in 2016 de grootste opgave 

in�het�innovatiebeleid�voor�Gelderland�en�Overijssel.�Aan�die�groei�willen�we�

bijdragen als ontwikkelingsmaatschappij en uitvoeringsorganisatie van dit 

beleid. Dit doen we door bedrijven in de regio slimmer te laten innoveren en 

sneller te laten groeien.

Karin van Willigen 
algemeen directeur Oost NV



Prestatie-indicatoren
Realisatie 

2015

Innoveren                           Business cases in ontwikkeling 105

                                            Beoogde (in)directe arbeidsplaatsen 943

                                              (In)directe (startende) deelnemende               
bedrijven

978

                                            Projectvolume € 33,3 miljoen

Internationaliseren          Realisatie investeringsvolume € 173 miljoen 

                                         Realisatie aantal investeringsprojecten 46

                                         Realisatie nieuwe arbeidsplaatsen 932

(Bedrijfs)Infrastructuur   Leads 34

Ontwikkeling business cases 2

Investeren                           Nieuwe�financieringen�PPM�Oost 52(a)

                                              
                                            

Uitbreiding�bestaande�financieringen� 
PPM Oost

53(b)

Investeringen PPM Oost* € 25 miljoen(c)
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Prestatie-indicatoren

Wij versterken vanuit Oost NV enerzijds de economie en werkgelegenheid,

anderzijds adresseren we grote maatschappelijke uitdagingen in

Oost-Nederland door de realisatie van strategische doelstellingen.

Deze realisaties hebben we in een tabel opgenomen.

(a) Dit betreft alle fondsen in beheer. (Basisfonds, Innovatiefonds Oost Nederland (ION) en Gelderland voor Innovaties (GvI): 33)

(b) Dit betreft alle fondsen in beheer. (Basisfonds, ION en GvI: 25)

(c) Dit betreft alle fondsen in beheer. (Basisfonds, ION en GvI: € 7,0 miljoen)

* Exclusief rentebijschrijvingen, conversies en vendor loans.
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Innoveren

>  Innoveren - Ontwikkeling & Innovatie ondersteunt het regionale mkb 

bij het realiseren en naar de markt brengen van innovaties. Dat gebeurt 

met kennis, toegang tot geld (waaronder Europese fondsen), netwerken 

en één-op-één contacten.  
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Hans Cool en Gijs Jansen ontwikkelen een innovatief systeem om papierslib 

te recyclen tot olie en andere waardevolle reststoffen. Gebruikmakend van 

ruim tien jaar ervaring in pyrolyse processen hebben ze zich recent toegelegd 

op het recyclen van papiersslib. Samen met partners uit de industrie zijn ze 

bezig een innovatieve technologie via een aantal opschaalstappen naar de 

markt te brengen. 

De�kerntechnologie�van�hun�bedrijf�Alucha�is�pyrolyse:�een�methode�

voor het afbreken van organisch materiaal onder hoge temperaturen 

in een zuurstofvrije ruimte. Na behandeling van het papierslib met de 

pyrolysetechnologie resteert een oliefractie voor energietoepassingen en een 

calciumcarbonaat-as dat dient als vulstof in papier en andere toepassingen.

De eerste innovatieve en gepatenteerde reactor staat op de Universiteit 

Twente en verwerkt tien kilo papierslib per uur. Het tweede prototype moet 

100�kg/uur�verwerken,�als�laatste�stap�naar�een�marktrijpe�installatie�voor�de�

verwerking�van�1.000�kg/uur.

Consortium	en	financiering
Het�Arnhemse�technologiebedrijf�Alucha�voert�zijn�ontwikkelingsprogramma�

uit in een consortium met Bumaga, Universiteit Twente en Oost NV. Op een 

totaalbudget van € 650.000 heeft de provincie Gelderland een subsidie van 

€�250.000�toegekend.�In�2016�verwacht�Alucha�een�complete�100�kg/uur�

installatie te bouwen en te testen op Industriepark Kleefse Waard.

www.alucha.com

Alucha
Cleantech pyrolysetechnologie 

 Papierslib recyclen tot olie en 
waardevolle reststoffen. 

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH
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SensoRun

Blessures voorkomen en de hardlooptraining optimaliseren is het doel bij 

de ontwikkeling van de geavanceerde hardloopapplicatie van SensoRun. 

De applicatie werkt met inertiële sensoren die data verzamelen over zowel 

de hardlooptechniek als de beweging zelf. Hardlopers krijgen, op basis 

van hun individuele referentiemaat en dankzij kunstmatige intelligentie, 

gepersonaliseerd advies op een smart device over hun looptechniek en training. 

De initiatiefnemers hebben een bedrijf opgericht onder de naam ‘SensoRun 

B.V.’ en een eerste versie van de applicatie in de praktijk getest tijdens de 

Zevenheuvelenloop. Om het systeem en het platform voor de dataverwerking 

verder te ontwikkelen hebben zij subsidie aangevraagd bij de provincie 

Overijssel en hebben zij gezorgd voor de betrokkenheid van een externe 

financier.�De�topsport�blijkt�eveneens�zeer�geïnteresseerd�te�zijn,�zoals�blijkt�

uit�de�contacten�met�en�de�pilotmetingen�bij�NOC*NSF.

De mannen zijn verder initiatiefnemers van een Stichting zonder 

winstoogmerk: Life Long Running. De stichting organiseert bijeenkomsten 

voor�iedereen�die�geïnteresseerd�is�in�hardlopen,�zoals�onderzoekers,�

sportartsen, fysiotherapeuten, coaches en de hardlopers zelf. 

Business case
Oost�NV�adviseerde�SensoRun�bij�het�maken�van�een�financierbare�business�

case�en�hielp�het�bedrijf�aan�een�financiering�van�€�15.000.�Hiermee�

kon SensoRun onderzoek doen en de juiste parameters vinden om deze 

hardloopapplicatie een stap dichter bij de markt te kunnen brengen. 

www.sensorun.com

Stichting Life Long Running

Gepersonaliseerd advies 
over looptechniek en 
training.

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH
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Duplaco
Minder antibiotica door algen in kalvermelk

Antibioticaresistentie�is�een�dreigend�gevaar�voor�mens�en�dier.�Dit�gevaar�

is te beperken door het op een verantwoorde wijze terugdringen van het 

gebruik van antibiotica. Innovaties die bijdragen aan een gezonde, robuuste 

veestapel helpen hierbij. Een voorbeeld van zo’n innovatie is het gebruik 

van�algen�in�veevoer.�Algenproducent�Duplaco�heeft�in�samenwerking�met�

Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON) een test uitgevoerd bij een 

kalverhouderij in Overijssel waar een zogenoemd pprebioticamengsel van 

micro-algen aan de melk is toegevoegd. De actieve bestanddelen verbeteren 

de�darmflora�van�dieren.�De�combinatie�van�micro-algen�zorgt�voor�een�

unieke�samenstelling�van�proteïnen,�onverzadigde�vetten,�koolhydraten,�

antioxidanten en micronutriënten (spoorelementen en vitamines). De eerste 

testen zijn veelbelovend. Minder uitval en minder ziekten, zoals diarree. Dit 

duidt op een verhoogde weerstand van de dieren en leidt tot het terugdringen 

van het gebruik van antibiotica. 

Meer testen
Antibioticareductie�was�in�de�vorige�coalitieperiode�een�belangrijk�aandachts-

punt�binnen�het�Overijsselse�Uitvoeringsprogramma�Agro�en�Food.�Gefundeerd�

door�Fins�onderzoek�naar�de�verhoogde�weerstand�van�met�algen�gevoerde�

kalveren is de startende onderneming Duplaco ondersteund door StartLife en 

door Oost NV in contact gebracht met VKON. De resultaten van Duplaco zijn 

veelbelovend, maar nog beperkt in omvang. Voor het verder opbouwen van 

statistisch bewijsmateriaal voor de werking van deze methode heeft Duplaco 

proeven uitgezet bij pluimvee en varkens. De prebioticamix is inmiddels op 

de markt. 

www.duplaco.com

Micro-algen verbeteren 
darmflora van dieren.

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH
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De consument van tegenwoordig kiest voor kwaliteit, snelheid, 

beschikbaarheid en gemak. Caenator ontwikkelde een foodservice-concept 

dat voorziet in deze behoefte: een out-of-home verkooppunt dat niet 

afhankelijk is van personeel. En daardoor 24 uur per dag beschikbaar is.

In samenwerking met Wageningen UR ontwikkelde Caenator een 

volautomatische frietmachine. De machine bakt in echte olie een smaakvol, 

knapperig en geurig portie friet in slechts twee minuten. De uitdaging bij 

het produceren van een goede frietmachine lag vooral in de foodtechnologie. 

Op�2�september�2015�nam�Louise�Fresco,�voorzitter�van�de�Raad�van�Bestuur�

van Wageningen UR, de eerste portie friet in ontvangst. De frietmachine 

stond voor een testperiode in het Restaurant van de Toekomst. Momenteel 

wordt de eerste proefserie machines gemaakt die onder meer bij de 

Franse�supermarktketen�Casino�Group�komen�te�staan.�Ze�testen�twintig�

machines op gebruiksgemak, aansluiting, betaalsysteem en dagelijkse 

verkoopfrequentie. Kijkend naar de klanten die zich gemeld hebben, ziet 

de toekomst er rooskleuring uit. Diverse partijen, zoals grote retailers, 

budgethotels en cateraars, toonden interesse om een substantieel aantal 

machines af te nemen. 

StartLife
Caenator�kreeg�(financiële)�steun�van�StartLife�en�kreeg�de�gelegenheid�om�

de�frietmachine�te�presenteren�tijdens�de�officiële�opening�van�het�nieuwe�

kantoor�van�Oost�NV�in�Apeldoorn�op�1�oktober�2015.

www.caenator.com

Caenator
Overal verse frites

Volautomatische  
frietmachine.
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Ontwikkeling van antimicrobiële 
kunststofoppervlakken en  
membraantechnologieën.

De toenemende antibioticaresistentie van bacteriën verhoogt de 

gezondheidsrisico’s in bijvoorbeeld ziekenhuizen, stallen, water-

zuiveringsinstallaties en zuivelfabrieken. Gebruikelijke stoffen die bacteriën 

doden, verliezen op termijn hun effectiviteit. Deze zijn bovendien schadelijk 

voor de volksgezondheid. Nieuwe Europese regels zullen het gebruik ervan op 

korte termijn verbieden. Industrie en wetenschap in het Nederlands-Duitse 

grensgebied werken hiervoor samen aan nieuwe oplossingen in het INTERREG 

VA-project�Sustainable�Surfaces�&�Membranes�(S²M).�

Het doel van deze samenwerking is de ontwikkeling van antimicrobiële 

kunststofoppervlakken en membraantechnologieën. Deze nieuwe 

technologieën vinden toepassing in nieuwe coatingmaterialen voor gebruik 

zowel binnens- als buitenshuis. Voorbeelden van toepassingen zijn lijmen en 

kitten�voor�sanitair�en�koelruimten,�componenten�voor�sanitaire�techniek,�films�

en coatings voor zonnepanelen, membranen voor de productie van voedsel en 

zuivel en verpakkingsmembranen voor de vochtregulering bij voedselopslag. 

Grensoverschrijdend
Oost NV hielp dit project op te zetten samen met de Duitse leadpartner, Netzwerk 

Oberfläche�NRW�uit�Münster.�In�het�project�vervult�Oost�NV�de�rol�van�proces-

facilitator Business Development. De Nederlandse partnerbedrijven zijn Pentair 

X-Flow,�SABA,�Van�Wijhe�Verf,�AquamarijnParthian,�Smart�Materials�Printing�en�

vanuit de Universiteit Twente het European Membrane Institute. Ze werken niet 

alleen samen aan de nieuwe technologie maar ook aan de verdere ontwikkeling 

van�de�business�case�en�de�uitwerking�van�nieuwe�product/marktcombinaties.�

Sustainable Surfaces & Membranes

Strijd tegen bacteriën

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH



28 Internationale innovatiekracht 29

Veiligheid is een kernthema in Europa. Binnen dit thema koos EnTech 

Scientific�voor�veiligheid�op�de�luchthaven,�met�name�bij�het�screenen� 

van�bagage�op�verboden�stoffen,�zoals�explosieven.�EnTech�Scientific,� 

opgericht in 2010, houdt zich bezig met materiaalanalyse met behulp  

van röntgentechniek. 

EnTech�kan�een�breed�scala�aan�materialen�identificeren�die�zich�achter�

een barrière bevinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld koffers bij controles 

niet meer hoeven te worden uitgepakt. Naast vaste stoffen kan EnTech 

ook vloeistoffen detecteren. Hiermee onderscheidt het bedrijf zich ten 

opzichte�van�andere�identificatiemethoden�op�basis�van�röntgentechniek.�

Een terroristische aanval, zoals in oktober 2015 op een Russisch vliegtuig 

dat opsteeg vanuit Sharm el Sheikh, had wellicht met deze nieuwe techniek 

voorkomen kunnen worden. 

Europees subsidieprogramma
Subsidies uit nationale en Europese innovatieprogramma’s stelden EnTech 

in staat fundamenteel onderzoek te doen. Na patentaanvragen en succesvolle 

laboratoriumexperimenten, wil EnTech het prototype nu verder ontwikkelen tot 

een�systeem�dat�geïntegreerd�kan�worden�in�grote�bagagescanningssystemen�

op�luchthavens.�Om�dit�te�kunnen�financieren�heeft�EnTech�een�aanvraag�

ingediend bij Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor innovatieve 

projecten. Oost NV heeft deze aanvraag begeleid. Samen met de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft Oost NV het projectplan kritisch 

bekeken en waar nodig verbeteringen aangebracht.  

www.entech-scientific.eu

www.eu-opportunities.eu

EnTech
Nieuwe explosievendetectie 

Identificeren materialen 
m.b.v. röntgentechniek.
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Okklo
Cyclodextrine design

Okklo Life Sciences ontwikkelt geneesmiddelen op basis van cyclodextrines. 

Cyclodextrines zijn ringvormige suikermoleculen met interessante 

farmacologische eigenschappen, waaronder het verwijderen van (giftige) 

stoffen uit het lichaam. 

Onlangs heeft Okklo, in samenwerking met Sanquin, aangetoond dat een 

serie nieuwe unieke cyclodextrines een sterk bloedstollend effect heeft en 

daarmee veelbelovend is voor het gebruik bij cardiovasculaire toepassingen.

Okklo ontwikkelde onder meer een programma voor de behandeling van de 

zeldzame�ziekte�Niemann�Pick�Type�C�met�gemodificeerde�cyclodextrines.� 

Dit is een lysosomale stapelingsziekte bij kinderen. Door een genetisch defect 

breekt het lichaam afvalstoffen niet af maar laat ze zich juist ophopen, met 

name cholesterol. Dit heeft verschillende klinische effecten, waaronder uitval 

van organen of zelfs de dood. Okklo’s unieke kennis en technologie bieden de 

potentie voor de ontwikkeling van meerdere, bredere medische toepassingen 

van cyclodextrines.

RedMedTech Ventures
“De�financiering�die�we�ontvangen�hebben�van�RedMedTech�Ventures�is�een�

waardevolle erkenning van onze therapeutische cyclodextrines en helpt ons 

een co-development partner te vinden in de nabije toekomst.” 

� � � �-�Alex�Zwiers,�Chief�Operating�Officer�Okklo

“Oost NV heeft een belangrijke en constructieve bijdrage geleverd aan het 

bijstellen van het business model en de aanscherping en validatie van onze 

business plannen en het voorbereiden van verschillende gesprekken met 

mogelijke samenwerkingspartners.” 

� � � -�Stephan�Peters,�Chief�Scientific�Officer�Okklo

www.okklo.com

Suikermolecuul inzetten 
voor vangen cholesterol.  
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De ontwikkeling van een test- en ontwikkelcentrum op het gebied van 

3D-metaalprinten�–�dat�is�het�doel�van�Technicampus�in�Deventer,�gericht�op�

het bedrijfsleven en praktisch techniekonderwijs. De techniek van 3D-printen 

van�metaal�is�een�vorm�van�additive�manufacturing�(AM).�Het�snel�en�zuinig�

fabriceren�van�complexe�producten�dankzij�AM�is�een�enorme�groeimarkt.

De mogelijkheid tot testen, experimenteren en het ontwikkelen van 

prototypes,�versnelt�innovaties.�Het�3D�SFMP-lab�biedt�bedrijven�in�de�

Stedendriehoek oplossingen voor problemen die zonder de kennis en 

faciliteiten van de Technicampus onoplosbaar zouden blijven. 

Door samenwerking met meerdere partners (bedrijfsleven, MBO, HBO en 

overheid) biedt het initiatief mogelijkheden voor kennisbundeling en de 

faciliteiten�om�samen�de�techniek�van�AM�te�exploreren�en�praktisch�toe�te�

passen. Dit verbetert de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven. 

Bovendien kan het techniekonderwijs binnen MBO, HBO en Technicampus 

zich hiermee verder ontwikkelen.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van dit lab zijn onder andere Machinefabriek Geurtsen, 

Ardagh,�Van�Veen�Plaatwerk,�Landré,�ROC�Aventus�en�Hogeschool�

Windesheim. Oost NV begeleidde het initiatief, schreef samen met de 

Technicampus het projectplan, ondersteunde bij de aanvraag en realisatie van 

de�financiering�en�was�nauw�betrokken�bij�het�opzetten�van�het�consortium�

en de tot stand gekomen samenwerking.

www.technicampus.nl

Technicampus 
Shared facility 3D-metaalprinten innovatielab‘Additive manufacturing’ 

exploreren en toepassen.
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Rugbrace

10 tot 15 % van de westerse jongeren tussen de 10 en 20 jaar heeft 

rugproblemen.�Als�oplossing�realiseert�Tous�les�Chéris�(TLC)�een�onorthodox�

prototype brace gebaseerd op het innovatieve werkingsprincipe van 

orthopedisch chirurg Piet van Loon.

Een goed ontwerp is een voorwaarde voor acceptatie. Ontwerper Els Bugter 

werkt daarom met een team aan deze ‘cross-over’ tussen technologisch 

kledingstuk en orthopedisch hulpmiddel. Het resultaat van deze 

samenwerking is een comfortabele brace. De kenmerken zijn drukverdeling 

door rigiditeit van breien, letterlijk gekoppeld aan een op maat geprinte 

3D-vorm.�Door�vroeg�in�het�ontwerpproces�zones�te�definiëren�en�zo�rekening�

te houden met modulariteit is het potentieel bereik van toepassingen groot: 

van preventie van (sport) blessures tot stevige houdingscorrectie.

TLC�oprichter�Els�Bugter�werkt�samen�met�partners�Teijin�Aramid�en�Piet�van�

Loon.�Het�team�bestaat�uit�Studio�MoM,�Arnhem;�a�Body�Issue,�Arnhem;�

Smart�Functional�Materials,�Saxion�Enschede;��KnitwearLab,�Almere;�N.V.�

Varitex,�Haarlem�en�DGApartner,�Oosterbeek.

Netwerk
Oost NV hielp Els Bugter met het aanscherpen van het businessplan qua 

inhoud�en�financiële�onderbouwing.�Oost�NV�introduceerde�TLC�bij�ClickNL� 

–�Smart�Industrie,�in�het�netwerk�van�de�creatieve�industrie,�waardoor�Studio�

MOM,�a�Body�Issue�en�Saxion�Smart�Functional�Materials�toetraden�als�

partner.�Verder�onderzoek�volgt�via�het�project�‘second�skin’�in�FieldLab�UPPS.

Tous les Chéris

Onorthodox  
prototype brace.
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Investeren

>  Investeren�-�PPM�Oost�financiert�startende�en�doorgroeiende�innovatieve�

mkb-ondernemers. Dat doen we met risicokapitaal uit revolverende 

innovatiefondsen en met kennis, netwerken en  persoonlijke contacten. 

We zetten revolverende fondsen op voor zowel directe als indirecte 

investeringen en dragen zorg voor het fondsmanagement. Daarnaast 

stimuleren we publiek-private investeringen.
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Voor muziek-, dans- en theatergezelschappen ontbrak het in Nederland 

lange tijd aan een trainingslocatie met goede oefenruimten én ruime 

mogelijkheden tot overnachting. Daar is in 2015 verandering gekomen door 

de�komst�van�Akoesticum,�het�nationaal�trainingscentrum�voor�muziek,�

dans�en�theater�in�Ede-Wageningen.�Al�in�het�eerste�jaar�groeide�Akoesticum�

uit�tot�een�begrip.�De�directie�van�Akoesticum,�dat�werd�geopend�door�

Zijne�Koninklijke�Hoogheid�Willem-Alexander,�was�aangenaam�verrast�door�

de populariteit. “We weten dat we een voor Nederland unieke culturele 

trainingslocatie hebben, maar stonden versteld van de verscheidenheid aan 

boekingen”,�vertelde�Victor�van�Haeren,�zakelijk�directeur�van�Akoesticum.�

“We hebben repetitieweekeinden met gezelschappen uit het hele land, 

masterclasses en ook summer courses van koren en orkesten uit het 

buitenland die hier enkele weken verblijven.”

In�de�voormalige�Frisokazerne�nabij�het�station�Ede-Wageningen�zijn�elf�

repetitiezalen gevestigd waar één- of meerdaagse repetities, werkbijeen-

komsten of opleidingstrajecten binnen de culturele sector kunnen worden 

gehouden. Het complex heeft 150 bedden voor overnachtingen. Koning 

Willem-Alexander�roemde�Akoesticum�als�het�Papendal�voor�podiumkunst.�

Fonds Gelderse Cultuurleningen
Om�de�groei�van�Akoesticum�te�stimuleren,�verstrekte�PPM�Oost�als�

fondsmanager�een�lening�uit�het�nieuwe�Fonds�Gelderse�Cultuurleningen.�

Met het geld konden extra investeringen worden gedaan in personeel en 

materiaal.�Hierdoor�kon�Akoesticum�een�goed�fundament�leggen,�dat�ook� 

de toekomstige groei kan dragen. 

www.akoesticum.org

Akoesticum
Cultureel trainingscentrum

Victor van Haeren,
zakelijk directeur

Unieke culturele  
trainingslocatie. 
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Burgers nemen geregeld het initiatief voor duurzaamheidsprojecten.

Dat verloopt niet altijd succesvol. Hoe het ook anders kan, bewijzen de

Nijmeegse burgers die zijn verenigd in de coöperatie WindpowerNijmegen.

Zij realiseren het burgerwindpark Nijmegen-Betuwe. In het najaar van

2016�staan�langs�de�A15�bij�Ressen�vier�windmolens,�een�vijfde�windturbine�

staat op de rol. De vier windmolens realiseren energie voor 7.000 

huishoudens, waarmee het windpark een forse bijdrage levert aan

de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie en de invulling van de

Gelderse Windvisie.

De coöperatie WindpowerNijmegen startte in april 2015 met een campagne

onder haar leden om in te kunnen schrijven op aandelen van het windpark.

Bijna 1.100 bewoners hebben een of meer aandelen aangekocht en daardoor 

ruim 2 miljoen euro bijeengebracht.

In het voorjaar van 2016 start de bouw en vanaf september wordt elektriciteit

geproduceerd. De opgewekte energie wordt geleverd aan het Nijmeegse

Huismerk Energie, ook een participatie van PPM Oost. Huismerk Energie 

levert op haar beurt de groene energie aan lokale huishoudens en bedrijven.

Innovatie- en Energiefonds Gelderland
PPM Oost heeft naast een deelneming van vijf procent een lening verstrekt 

vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland. Ze nam deel in de laatste 

fase�van�de�projectvoorbereiding,�als�medefinanciering�voor�de�bouw�van�de�

windmolens én om een banklening te realiseren.

www.windparknijmegenbetuwe.nl 

Windpark Nijmegen-Betuwe

Duurzaamheidsinitiatief burgers

Vier windmolens realiseren 
energie voor 7.000 huishoudens. 
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Pim de Ridder,
projectontwikkelaar
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De voedingsindustrie probeert al jaren voeding te ontwikkelen die niet alleen 

voedzaam is, maar ook actief de gezondheid bevordert. Dat blijkt nog niet zo 

eenvoudig. “Er wordt aan sommige ingrediënten veel toegeschreven, maar 

vaak�ontbreekt�het�bewijs�dat�het�echt�werkt”,�zegt�Ruud�Albers,�CEO�van�het�

Wageningse NutriLeads. Zijn bedrijf ontwikkelt ingrediënten waarvan het 

gezondheid bevorderend bewijs wél kan worden geleverd in klinische studies.

“We ontwikkelen momenteel een nieuwe plantaardige vezel die het 

immuunsysteem verbetert en de weerstand verhoogt van bijvoorbeeld 

ouderen of patiënten met een lage weerstand of bepaalde groepen sporters”, 

vertelt�Albers.�

De�vinding�is�gedaan�in�de�tijd�dat�Albers�nog�bij�Unilever�werkte.�Hij�ontwik-

kelt het nu zelf verder bij NutriLeads. De werkzame vezel is oorspronkelijk 

ontdekt in een extract uit ginseng, een traditioneel Chinees geneesmiddel. 

Vanwege de hoge kosten en wetgeving is het niet interessant om het tot een 

ingrediënt voor voeding te verwerken. NutriLeads haalt de werkzame stof 

daarom uit andere gewassen.

Ontwikkelen en testen
In de eerste studies is de werking van de nieuwe plantaardige vezel van 

NutriLeads effectief gebleken. Op basis hiervan hebben PPM Oost, DSM 

Ventures, Shift Invest en Thuja Capital besloten te investeren in NutriLeads. 

Met�het�geld�uit�deze�financieringsronde�kan�NutriLeads�in�het�nieuwe�

onderkomen in Wageningen de vezel verder ontwikkelen en testen. Hierbij 

werkt NutriLeads samen met onder meer NIZO food research in Ede en 

Wageningen Universiteit.

www.nutrileads.com

NutriLeads
Medische voeding

Ruud Albers, CEO en 
rechts Erik Dam, CBO

Plantaardige vezel verbetert  
immuunsysteem.

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH



4544 Internationale innovatiekracht

Het aanleggen van duurzame energienetwerken is duur, risicovol én de 

terugverdientijd een kwestie van lange adem. Om die redenen ontstijgen veel 

netwerken nooit de planfase. Een unieke samenwerking tussen PPM Oost en 

energienetwerkbedrijf�Alliander�bracht�daarin�verandering.�Ze�startten�samen�

DENG, Duurzame Energienetwerken Gelderland. “Met DENG bedachten we een 

constructie waarbij we overheidsgelden benutten om die duurzaamheidspro-

jecten wél haalbaar te maken en ze van de grond te tillen”, aldus Matthijs Visser, 

senior�business�ontwikkelaar�Alliander�Duurzame�Gebiedsontwikkeling.�

De samenwerking leidde in 2015 tot het eerste concrete resultaat: een 

biogasnetwerk in Eerbeek. Een waterzuiveringsinstallatie zuiverde daar 

verontreinigd afvalwater van drie papierfabrieken. Bij de zuivering kwam 

biogas�vrij�dat�inefficiënt�werd�gebruikt.�Door�middel�van�een�door�DENG�

aangelegde leiding wordt dat gas nu teruggepompt naar de fabrieken om als 

brandstof te dienen voor de gasturbines. Visser: “Dat scheelt aardgas dat ze 

moesten inkopen.”

Naast een gasleiding werd er ook een waterleiding gelegd. Het gezuiverde 

water�dat�voorheen�in�het�Apeldoorn�kanaal�werd�geloosd,�wordt�nu�door�de�

Eerbeekse papierfabrieken hergebruikt.

Rendement
PPM Oost investeert vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland  

15�miljoen�euro.�Alliander�draagt�eenzelfde�bedrag�bij.�Voor�de�komende�jaren�

hebben�Alliander�en�PPM�Oost�diverse�Gelderse�duurzaamheidsprojecten�

gedefinieerd�waarin�ze�met�DENG�gezamenlijk�gaan�investeren.�Visser:�

“Natuurlijk kijken we naar het rendement, maar het maatschappelijk belang 

speelt bij DENG een belangrijkere rol.”

DENG
Duurzame energienetwerken

Samenwerking Alliander� 
en PPM Oost.

Matthijs Visser,
senior business ontwikkelaar
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In Nederland komen jaarlijks 25.000 heupfracturen voor. De keuze is dan: 

de heup repareren of een kunstheup. Bij beide operatieve ingrepen is het 

percentage complicaties hoog. Gevolg: patiënten moeten opnieuw een dure 

en nare operatie ondergaan. Het Hengelose Gannet biedt een oplossing: een 

uniek implantaat dat complicaties bij heupfracturen fors reduceert. 

“Ons�implantaat�fixeert�de�heupkop�veel�beter,�is�kleiner�en�gemakkelijker�te�

plaatsen”,�vertelt�directeur�Alfons�Wegdam�van�Gannet.�

De resultaten spreken voor zich, aldus Wegdam. “Bij een breuk waarbij de 

heup moet worden gezet omdat de botdelen niet meer mooi tegen elkaar 

aan zitten, ontstaat in meer dan 30% van de huidige operaties een ernstige 

complicatie. De complicaties leiden tot een kunstheup. Met ons implantaat is 

dat gedaald tot 14%.”

Zorgkosten dalen drastisch door het implantaat van Gannet omdat er minder 

operaties noodzakelijk zijn. Wegdam: “Universiteit Twente berekende dat een 

ziekenhuis ons implantaat al in het eerste jaar terugverdient. Wij kunnen in 

Nederland jaarlijks 8 miljoen euro aan zorgkosten besparen.”

Internationaal
Zes ziekenhuizen in Nederland gebruikten in 2015 al het innovatieve 

implantaat. Door een investering van PPM Oost uit het Innovatiefonds 

Overijssel kan Gannet het implantaat verder ontwikkelen en vermarkten.  

Dat moet resulteren in gebruik door twintig Nederlandse ziekenhuizen eind 

2016. Gannet wil daarnaast haar activiteiten internationaal uitbreiden in België 

en Denemarken. 

 

www.gannetimplant.com

Gannet
Innovatief heupimplantaat

Implantaat reduceert  
complicaties bij  
heupfracturen.

Alfons Wegdam, 
directeur
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Sneeuw op de platforms zorgt bij drukke luchthavens voor problemen en 

vertragingen. Dankzij een innovatieve sneeuwruimer van het Nijmeegse 

Snocom kunnen de platforms sneller, beter en goedkoper sneeuwvrij worden 

gemaakt. Deze zogenoemde Snowcuber comprimeert de sneeuw door de 

lucht eruit te persen. Luchthaven Schiphol heeft de eerste Snowcuber al in 

gebruik. De gepatenteerde Snowcuber is bedoeld voor het sneeuwruimen 

van de platforms, waar de passagiers in- en uitstappen, en niet voor de 

landingsbanen. “Op de landingsbanen wordt de sneeuw weggeblazen.  

Daar�zijn�diverse�goede�systemen�voor”,�vertelt�Henk�Arntz,�directeur�van�

Snocom en bedenker van de Snowcuber. 

De�platforms�zijn�veel�lastiger�sneeuwvrij�te�maken.�Arntz:�“Op�de�platforms�

is bij drukke luchthavens weinig ruimte om sneeuw te ruimen. Met diverse 

machines worden de platforms nu schoongeveegd, wordt de sneeuw 

verzameld en afgevoerd. De Snowcuber kan al die taken alleen én beter 

uitvoeren. En doordat de sneeuw met een derde wordt gecomprimeerd,  

hoeft er bovendien minder te worden afgevoerd.”

Opzetten assemblageafdeling
PPM�Oost�investeert�in�Snocom�samen�met�het�Mainport�Innovation�Fund�(MIF)�

- een samenwerkingsverband van de TU Delft, KLM, Schiphol Group en de 

Rabobank�-�en�diverse�particuliere�investeerders.�Door�de�investering�kan�Arntz�

in Nijmegen een assemblage-afdeling opzetten om de sneeuwruimers verder 

te�ontwikkelen�en�aan�internationale�luchthavens�te�leveren.�Arntz�verwacht�

dat Snocom binnen twee jaar in Nijmegen uitgroeit tot een bedrijf van tien 

medewerkers, dat aan alle grote Europese luchthavens de Snowcuber levert. 

www.snocom.com

Snocom
Luchthavensneeuwruimer 

Sneeuw wordt met een derde 
gecomprimeerd, zo hoeft er 
minder te worden afgevoerd.
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Ziekenhuizen zijn altijd aan verandering onderhevig. Eisen aan bijvoorbeeld 

operatiekamers worden strenger waardoor verbouwingen noodzakelijk zijn. 

Een gemiddelde operatiekamer gaat daardoor slechts vijftien jaar mee, terwijl 

die is gebouwd om veertig jaar te gebruiken. “Kapitaalvernietiging”, zegt 

directeur�Arjan�de�Rijke�van�Bussman�Medical�&�Research�uit�Beuningen.�

“Wij bouwen zowel tijdelijke als permanente ruimten voor ziekenhuizen. 

Compleet met apparatuur en installaties. Doordat ze modulair zijn, kunnen 

de units tijdens de looptijd gemakkelijk worden aangepast en zelfs wisselen 

van functie”, aldus De Rijke. In Nederland is Bussmann de enige die dit soort 

hoogtechnologische ruimten modulair kan bouwen.

Behalve�de�flexibiliteit�biedt�modulair�bouwen�meer�voordelen,�schetst� 

De Rijke. “De units worden voor het grootste deel van tevoren in een fabriek 

gebouwd. Dat betekent dat wij veel korter voor overlast zorgen. Wij zorgen 

ervoor dat OK’s in ziekenhuizen snel operationeel zijn. Samen met de 

goedkopere bouw zorgt dat voor een enorme kostenbesparing in de zorg.”

MKB Kredietfaciliteit Gelderland
Bussman�bouwt�al�jarenlang�units,�maar�legt�zich�vanaf�2012�specifiek�toe� 

op de fabricage voor ziekenhuizen. Sindsdien is het bedrijf explosief gegroeid.  

De Rijke: “Om die groei bij te kunnen houden, hadden we geld nodig. Bij 

banken was dat lastig. PPM Oost zag dat wij zorgkosten besparen, innovatief 

bezig zijn en werkgelegenheid realiseren.”

PPM Oost investeerde in Bussman vanuit MKB Kredietfaciliteit Gelderland. 

MKG is door de provincie Gelderland opgericht om de groei te stimuleren  

van gezonde, kansrijke bedrijven uit Gelderland. 

www.bussman-mr.com

Bussman Medical & Research
Modulaire ziekenhuisbouw

Arjan de Rijke,
directeur

Modulair bouwen van 
hoogtechnologische 
ruimten.
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Het gebruik van katoen voor textiel staat onder druk. De grote hoeveelheden 

water die nodig zijn, stroken niet met het dreigende watertekort. De vele 

chemicaliën zijn desastreus voor het milieu en zijn verantwoordelijk voor vele 

doden.�Het�Arnhemse�Stexfibers�biedt�een�alternatief:�hennep.

“Wij maken van hennep een vezel waar spinnerijen textiel van kunnen 

maken”,�verduidelijkt�directeur�Ben�Ratelband�van�Stexfibers,�dat�is�gevestigd�

in de Greenhouse op Industriepark Kleefse Waard. De hennep biedt in 

vergelijking met katoen een groot aantal voordelen. “Hennep is net onkruid 

en groeit bijna overal waardoor je niet bent gebonden aan tropische gebieden. 

De opbrengst is veel hoger. En er zijn geen grote hoeveelheden water of 

chemicaliën nodig voor de productie. Sterker nog: hennep absorbeert CO
2
.”

Gelderland voor Innovaties
Stexfibers�heeft�een�kleine�installatie�waarop�de�hennep�zo�wordt�bewerkt�

dat hij kan worden verwerkt door spinnerijen. Met behulp van een investering 

van�PPM�Oost�uit�het�fonds�Gelderland�voor�Innovaties�kan�Stexfibers�de�

vezel samen met enkele spinnerijen verder ontwikkelen. Met een of twee van 

die spinnerijen als launching customer moet de basis worden gelegd voor de 

bouw van een eigen hennepfabriek in 2017.

Ratelband:�“Het�is�zeer�voor�de�hand�liggend�dat�we�die�fabriek�in�Arnhem�

gaan�neerzetten.�Voor�de�financiering�van�die�fabriek�gaan�we�zeker�gebruik�

maken van de expertise die bij PPM Oost voorhanden is.”

www.stexfibers.com

Stexfibers
Hennepvezels

Van hennep een vezel  
maken voor textiel.

Ben Ratelband,
directeur
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Voor een revolutie in de geneesmiddelenindustrie zorgen. Voor niets minder 

dan�dat�komt�Jos�Joore�iedere�ochtend�uit�zijn�bed.�Met�zijn�bedrijf�MIMETAS�

haalde Joore samen met kompaan Paul Vulto miljoenen euro’s op om 

3D-celkweek op een plaat mogelijk te maken. Gevolg: een veel betere,  

snellere en goedkopere manier om geneesmiddelen te kunnen testen op  

hun werking. PPM Oost is een van de investeerders in het jonge bedrijf dat 

zich�verder�ontwikkelt�in�High�Tech�Factory�op�Kennispark�Twente.�

MIMETAS�ontwikkelt�een�plaat�waarmee�farmaceuten�sneller�en�beter�de�

effecten van geneesmiddelen op mensen kunnen meten. Joore: “Op onze 

‘OrganoPlate’ bootsen we menselijke weefsels en organen na. We komen 

dicht in de buurt van de mens. We kunnen daardoor modellen bouwen die 

een voorspellende werking hebben met betrekking tot ziektes en medicijnen. 

Die voorspellingen zijn betrouwbaarder dan de huidige manieren om 

geneesmiddelen te testen, zoals op dieren. Bovendien werkt onze methode 

ook nog eens eenvoudiger en is hij goedkoper.”

Gamechanger
Deze�‘organ-on-a-chip’�technologie�van�MIMETAS�is�dusdanig�innovatief� 

dat de hele farmaceutische industrie met Joore en zijn collega’s wil praten. 

Het van oorsprong Leidse bedrijf werd in 2015 verkozen tot gamechanger van 

het jaar. Joore: “Het vertrouwen en het geloof in de technologie is groot. Het 

product is klaar en het werkt. Nu is het tijd om hard te werken om te tonen 

dat we daadwerkelijk kunnen helpen om geneesmiddelen beter te maken.”

www.mimetas.com

MIMETAS
OrganoPlates

3D-celkweek  
op een plaat. 

Jos Joore,
managing director/mede-oprichter
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Internationaliseren

>  Internationaliseren - Investeringsbevordering biedt bedrijven uit 

het buitenland en uit andere delen van Nederland een ‘zachte 

landing’ in Oost-Nederland. Internationale bedrijven krijgen 

toegang�tot�onze�regionale�netwerken.�Anderzijds�zetten�we�in�op�

handelsbevordering. We helpen mkb-ondernemers uit Oost-Nederland 

te internationaliseren door matchmaking via ons wereldwijde netwerk 

van partners.
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SEGULA�Technologies�Nederland�BV�-�een�projectorganisatie�van�ingenieurs�-�

ontwikkelt geavanceerde intelligente systemen, met name voor de High Tech 

en�Automotive�industrie�in�de�Benelux.�Het�bedrijf�is�onderdeel�van�SEGULA�

Group, met wereldwijd 7.000 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is 

gevestigd�in�Frankrijk.�In�Nederland�heeft�SEGULA�een�vestiging�in�Eindhoven�

en sinds eind 2015 ook in Hengelo.

Vanuit Eindhoven hebben de Nederlandse activiteiten van het bedrijf een 

behoorlijke vlucht genomen met het opzetten van een tweede Nederlandse 

locatie als resultaat. Met de vestiging op het High Tech Systems Park van 

Thales in Hengelo heeft de regio er een internationaal hightech bedrijf bij. 

Op dit park, waar verschillende hightech bedrijven samenkomen,  

zoekt�SEGULA�verbinding�met�Twentse�netwerkorganisaties�en�potentiële�

Oost-Nederlandse klanten. Speerpunten voor de komende jaren zijn  

Thermal�en�Flow�Control,�Robotica�en�het�ontwikkelen�van�Autonome� 

Multi�Fysische�Systemen.

Ambities
Oost�NV�blijft�SEGULA�Technologies�ondersteunen�bij�het�realiseren�van� 

zijn ambities. Met deze vestiging verwacht het bedrijf de komende jaren  

te groeien naar circa 75-100 medewerkers.

www.segula.nl

SEGULA Technologies 
Intelligente systemen

Geavanceerde  
intelligente systemen  
voor o.a. automotive.
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Op donderdag 18 juni 2015 ondertekenden het Japanse bedrijf Omori 

Machinery Co., Ltd. en Selo in Oldenzaal een overeenkomst voor een 

strategische samenwerking.  

De toetreding van Omori Machinery Co., Ltd. als medeaandeelhouder van 

Selo intensiveert de jarenlange bestaande samenwerking tussen deze 

bedrijven. In de toekomst zet Selo haar bestaande activiteiten voort en vormt 

daarnaast de thuisbasis voor Omori Europe B.V. De deelneming in Selo biedt 

Omori de mogelijkheid om zijn globaliseringstrategie verder uit te bouwen 

en�wereldmarktleider�te�zijn�op�het�gebied�van�horizontale�flowpackers�

(verpakkingsmachines). Voor Selo betekent deze samenwerking verdere 

omzetgroei en de mogelijke uitbreiding van het salesnetwerk buiten Europa. 

Selo bestaat inmiddels meer dan 70 jaar en ontwerpt, bouwt en levert 

wereldwijd verpakkings- en procesapparatuur voor de voedingsmiddelen-, 

petfood- en farmaceutische industrie. Daarnaast levert Selo kunstdarmen 

voor de vleeswarenindustrie. Naast zijn hoofdkantoor in Oldenzaal heeft  

Selo�nog�vestigingen�in�Duitsland,�het�Verenigd�Koninkrijk,�België,�Frankrijk�

en Denemarken. 

Nominatie
Oost NV ondersteunde Omori Europe BV bij zijn internationaliseringsactiviteiten 

en nomineerde Omori Europe BV als een excellente nieuwkomer op basis van 

innovativiteit, belang voor de regio en zijn potentie als Japanse investeerder in 

Nederland�voor�de�’Deshima�Netherlands�Award�2015’.�Omori�Europe�BV�won�

uiteindelijk deze prijs voor ‘beste starter’. 

www.omorieurope.com

www.selo.nl

Omori / Selo
Krachtenbundeling

Strategische samenwerking 
voor uitbreiding globalisering 
netwerk buiten Europa.
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NovioSys, een Tsjechische onderneming, actief op het gebied van medische 

technologie en digital health, zocht partners en een geschikte locatie voor  

de start van R&D- en salesactiviteiten in Nederland.

De Tsjechische start-up past prima op Novio Tech Campus, de ‘Health Tech’ 

open-innovatiecampus, naast de NXP-fabriek in Nijmegen. De hier gevestigde 

bedrijven richten zich hoofdzakelijk op gezondheidszorg, medische technologie 

en halfgeleidertoepassingen. NovioSys concentreert zich op gezondheidsmoni-

toring en communicatiesystemen voor industriële toepassingen.

De medische toepassingen richten zich op oncologie, cardiologie en 

diabetologie. Primaire doelgroepen zijn zwangere vrouwen en ouderen.

Netwerk
Via haar netwerken hielp Oost NV bij de locatiekeuze en verzorgde 

introducties bij diverse business partners, zoals SMB, Novio Tech Campus, 

Rockstart en anderen. 

NovioSys 
R&D en sales 

Gezondheidsmonitoring en 
communicatiesystemen voor 
industriële toepassingen.
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Sinds 1 mei 2015 vestigde start-up PharmaCytics zich op Novio Tech Campus 

in Nijmegen. PharmaCytics verbetert de opneembaarheid van bestaande en 

nieuwe medicijnen door de darm. Opneembaarheid is een groot probleem 

in de farmawereld. Het bedrijf heeft een unieke technologie ontwikkeld 

dat gebruik maakt van transporteiwitten in de darmwand om medicijnen 

vanuit de darm naar de bloedbaan te transporteren. PharmaCytics ziet 

op termijn ook toepassingsmogelijkheden voor deze technologie voor 

imaging, drug targeting en voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor 

ziekten waarbij celtransporters een rol spelen, zoals bij oncologie, diabetes, 

ontstekingen en infectieziekten.

Novio Tech Campus
De afdeling Investeringsbevordering van Oost NV ondersteunde Pharmacytics 

bij de locatiekeuze en vestiging op Novio Tech Campus en introduceerde 

Pharmacytics bij verschillende partners in de Life Sciences & Health sector  

in de ‘Health Tech’ regio te Nijmegen.

De afdeling Ontwikkeling & Innovatie van Oost NV hielp het bedrijf bij de 

aanvraag�van�een�financiering�uit�het�RedMedTech�Ventures�fonds.

www.pharmacytics.com

PharmaCytics 
Transporteiwitten 

Verbeteren opneembaarheid van 
bestaande en nieuwe medicijnen.
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Het�Amerikaanse�bedrijf�Eastern�Fisheries�Inc.�kondigde�op�15�september�

2015 de opening aan van zijn zesde productiebedrijf, als onderdeel van zijn 

wereldwijd netwerk. 

De nieuwe productielocatie van ruim 2.000 m2 biedt ondersteuning en 

service�aan�de�Europese�klanten�van�Eastern�Fisheries.�Deze�locatie�vormt�een�

essentieel onderdeel van het wereldwijde distributienetwerk en de verticaal 

geïntegreerde�organisatie�van�het�bedrijf.�De�nieuwe�vestiging�in�Staphorst�

richt zijn focus op de verkoop en distributie van sint-jakobsschelpen en 

levende kreeften, met meer dan 500 ton aan koude opslag en een tank met 

een opslagcapaciteit voor 10 ton aan levende kreeften.

“De�komst�van�Eastern�Fisheries�naar�Overijssel�is�van�groot�belang�

voor de ontwikkeling van de regionale economie en de stimulering 

van werkgelegenheid. Daarnaast is het een belangrijke impuls voor het 

toeleverende�mkb.�Ik�wens�Eastern�Fisheries�Europe�een�succesvolle�toekomst�

bij ons, in de provincie Overijssel,” aldus Eddy van Hijum, Gedeputeerde voor 

Economische Zaken, provincie Overijssel. 

Locatiekeuze
Eastern�Fisheries�Europe�heeft�al�25�mensen�in�dienst�en�rekent�op�verdere�

groei. Bij de begeleiding van de locatiekeuze en vestiging hebben Oost NV 

en�het�Netherlands�Foreign�Investment�Agency�(als�verlengstuk�van�het�

Ministerie van Economische Zaken) intensief samengewerkt.

Eastern Fisheries 
Nieuwe productielocatie

Nieuwe productielocatie voor 
ondersteuning en service aan 
Europese klanten.
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Mead Johnson Nutrition is wereldleider in de markt van zuigelingenvoeding 

en verkoopt zijn producten in meer dan 110 landen. Bij de, in Nijmegen 

gevestigde, ‘supply chain’ organisatie zijn ruim 300 mensen werkzaam.

In Nijmegen produceert Mead Johnson producten en halffabricaten voor de 

markten�in�Europa,�Azië�en�Latijns�Amerika.�

Het Europese assortiment richt zich vooral op zuigelingen met voedsel-

allergieën.�Om�de�toenemende�vraag�uit�Azië�te�kunnen�verwerken,�breidt�

Mead Johnson de productielocatie in Nijmegen de komende jaren verder uit.

Voor de regio betekent dit de komende drie jaar meer dan 100 extra 

arbeidsplaatsen. 

Uitbreiding
Oost NV hielp bij deze uitbreiding en voorzag Mead Johnson van de nodige 

informatie,�in�nauwe�samenwerking�met�het�Netherlands�Foreign�Investment�

Agency�en�de�gemeente�Nijmegen.

www.meadjohnson.com

Mead Johnson 
Zuigelingenvoeding

Productie voor Europa, 
Azië�en�Latijns�Amerika.
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Op dit moment is er nog een wereld te winnen in de verduurzaming van de 

agrarische sector en de gebouwde omgeving om te voldoen aan de groeiende 

vraag naar warmteopslagsystemen. De huidige bekende systemen slaan 

energie slechts over korte periodes op. Ze zijn bovendien economisch niet 

rendabel. Het Ecovat® energieopslagsysteem werkt volgens een innovatief 

principe: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen.  

Op�het�snijvlak�van�Agro-Food,�duurzame�energie�en�de�bouw�is�Ecovat� 

‘de ontbrekende schakel’.

In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion en het 

Belgische VITO ontwikkelt Ecovat een besturingssysteem, gekoppeld aan 

duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, het elektrisch netwerk en 

andere opslagsystemen in de vorm van accu’s. Het Ecovat Total Energy 

System functioneert als een ‘net-balanceringssysteem’. Het systeem is op 

veel fronten bruikbaar: gebouwde omgeving, back-up in warmtenetten, 

industriële warmtebehoefte, opslag van restwarmte, kastuinbouw, koel-

vrieshuizen enzovoorts. 

Vliegende start
Met ondersteuning vanuit de bedrijfsonderdelen Investeringsbevordering, 

Ontwikkeling & Innovatie en PPM Oost garandeert Oost NV Ecovat 

een vliegende start in Oost-Nederland. De nieuwe activiteit levert 25 

arbeidsplaatsen op en een uitgelokte investering van € 500.000. We brachten 

Ecovat�in�contact�bij�Innofase�Duiven,�IPKW�Arnhem,�Bergerden�Tuinkassen�

gebied�en�AKZO�terrein�Hengelo.

www.ecovat.eu

Ecovat 
Energieopslagsysteem

Het hele jaar door betaalbare 
thermische energieopslag.
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Het belang van eCommerce & Multi Channel Retail in onze huidige maat-

schappij groeit gestaag, zowel in omzet als in aanbieders. De wet ‘Verkoop op 

afstand’ geeft aan dat de klant recht heeft op een bedenktijd (zichttermijn) 

van minimaal 14 kalenderdagen. Het overgrote deel van de aanbieders 

hanteert al een retourrecht van 30 dagen. Re-Shelve is gespecialiseerd in het 

optimaliseren van het non-food retourgoederen proces. In samenwerking met 

zijn relaties optimaliseert Re-Shelve het verzamelen van data intelligence en 

het proces van ‘return to warehouse’ te vervangen door ’return to cash’.

Het�herijken�van�de�activiteiten�en�doelstellingen�van�iForce�naar�Re-Shelve�

is voor Re-Shelve een logisch gevolg van de verschuiving naar de online- en 

Multi Channel retailers. De activiteiten zijn sinds april 2015 ondergebracht  

bij Re-Shelve BV. De locatie op industrieterrein ’Poort van Midden Gelderland’ 

blijft gehandhaafd.

Solide basis 
Deze strategische heroriëntatie kreeg ondersteuning van de provincie 

Gelderland, via Oost NV, in samenwerking met de gemeente Nijmegen.  

Voor�de�regio�Knooppunt�Arnhem�Nijmegen�(KAN),�betekent�dit�een�mogelijke�

groei naar 70 werknemers in de komende twee jaar. De gemeente Nijmegen 

blijft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten voor deze  

Re-Shelve-processen. Hiermee hebben we een solide basis voor de toekomst 

gelegd voor alle partijen.

www.re-shelve.nl

Re-Shelve 
Herijking activiteiten en doelstellingen

Procesoptimalisatie  
non-food retourartikelen.
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(Bedrijfs) 
Infrastructuur

>  (Bedrijfs)Infrastructuur - Bedrijfsomgeving biedt gemeenten en 

bedrijvenverenigingen (proces)begeleiding bij de revitalisering van 

bedrijventerreinen. Met campusontwikkeling bieden we innovatieve 

bedrijven optimale (gedeelde) laboratoriumfaciliteiten en andere 

‘shared�facilities’�en/of�aansluiting�op�glasvezelnetwerken.
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Het realiseren van een nieuw product op de cross-over tussen Health & High 

Tech is een echte ‘challenge’. Deze twee sectoren komen elkaar niet dagelijks 

als vanzelfsprekend tegen. Techniek en zorg op een productieve manier bij 

elkaar brengen en de eisen en wensen van de zorggebruiker op een goede 

manier vertalen naar technologische mogelijkheden en oplossingen, is 

daarom zeker geen sinecure. 

New Business Challenges 500 heeft vijf initiatieven gescout om deze 

uitdaging aan te gaan. Een met veel zorg samengesteld, multidisciplinair 

team van onder andere Oost NV-ers, heeft met de nodige begeleiding en 

coaching de bedrijven de juiste stappen laten zetten om de ontwikkeling van 

hun producten te versnellen. Zo kregen de bedrijven MyTemp en SensoRun 

de mogelijkheid om een ‘proof of concept’ studie uit te voeren tijdens 

de Zevenheuvelenloop. Dit zorgde voor versnelde productontwikkeling 

en veel (media) aandacht. MyTemp wist hierdoor de noodzakelijke 

vervolgfinanciering�te�realiseren�waarmee�ze�hun�product�weer�een�stap�

dichter weten te brengen richting de commerciële markt.

Business development
De coaching en begeleiding van dit project is merendeels ingevuld door  

Oost NV. Door het inzetten van kennis en capaciteit op het gebied van 

business development kregen alle initiatieven ondersteuning ‘op maat’,  

dus�geheel�toegesneden�op�de�specifieke�behoeften�van�dat�moment.�

Daarnaast�bemiddelde�Oost�NV�bij�het�verkrijgen�van�financiële�middelen�

vanuit�Novio�Tech�Campus�en�het�EU-programma�EFRO�om�de�noodzakelijke�

kosten te dekken.

www.noviotechcampus.com

NBC-500
Challenge met effect!

Versnelde productontwikkeling 
en�vervolgfinanciering.
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Bedrijventerrein Oude Waag in Beesd (gemeente Geldermalsen) kampte 

met veroudering, doodlopende wegen, een moeilijk bereikbare entree 

en parkeerproblemen voor vrachtverkeer. Het goed functioneren van het 

bedrijventerrein kwam daardoor onder druk te staan. Dit resulteerde in 

leegstand en verpaupering.

Oost NV kreeg de vraag een plan te maken voor kwaliteitsverbetering, 

samen met de gemeente en de ondernemers op het terrein. Het doel was 

het terugdringen van leegstand, de verbetering van de bereikbaarheid en het 

creëren van nieuwe kansen voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid.  

De uitbreiding van het bedrijventerrein aan de noordkant maakte dit allemaal 

mogelijk. Private ontwikkelaars toonden zich bereid twee extra hectaren 

nieuwe kavels te ontwikkelen. Dit maakte het doortrekken van doodlopende 

wegen en de realisatie van een nieuwe entree mogelijk. In het plan zijn verder 

opgenomen de nodige investeringen in groenvoorziening, weginfrastructuur- 

en gevelverbetering, parkeerfaciliteiten en de bewegwijzering.

Plan
Oost NV voerde de regie over de totstandkoming van dit plan. De gesprekken 

met de eigenaren, private ontwikkelaars en de gemeente resulteerden in een 

aantal afspraken die zijn vastgelegd in het uiteindelijke plan dat begin 2016 

wordt voorgelegd aan de gemeente en de provincie voor besluitvorming over 

de�financiering�en�uitvoering�ervan.�

www.geldermalsen.nl

Oude Waag
Herstructurering bedrijventerrein

Terugdringing leegstand.
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Ondernemers in de omgeving van Buren hadden behoefte aan snellere en 

kwalitatief betere internetverbindingen. De bedrijven zijn gevestigd in een 

weids en waterrijk gebied tussen rivier en kanaal. Bestaande marktpartijen 

boden hiervoor geen passende en betaalbare oplossing.

Vanuit een bestaand samenwerkingsverband realiseerden deze ondernemers 

hun eigen glasvezelnetwerk: een open en moderne infrastructuur, voor en 

door lokale ondernemers. Het model is kostendekkend en de exploitatie, 

coördinatie en het beheer is in handen van de ondernemers zelf.  

Oost NV zocht met Glasnet Buren naar geschikte samenwerkingspartners, 

financiers�en�de�juiste�juridische�kaders�om�het�project�te�realiseren.�Dit�jaar�

is met ondersteuning van de provincie Gelderland gewerkt aan de verdere 

uitbreiding van het netwerk. Opnieuw zijn ondernemers op afgelegen locaties 

voorzien van toekomstbestendige glasvezelaansluitingen.

Breedbandverbindingen
Oost NV ondersteunt initiatieven om tot realisatie van breedband-

verbindingen te komen op plaatsen waar marktpartijen geen adequaat 

aanbod realiseren. De afgelopen periode lag de focus op het uitgestrekte 

buitengebied waarbij we synergie realiseerden tussen bewoners- en 

ondernemersinitiatieven. 

www.glasnetburen.nl

Realisatie breedband
Glasnet Buren doet het zélf

Snelle infrastructuur voor 
en door ondernemers.

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH
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Vernieuwd Ambacht
Van bedrijventerrein naar werklocatie

‘Het�Ambacht’�is�een�verouderd�bedrijventerrein�in�de�gemeente�Westervoort.�

Zowel de ondernemers op het terrein als de gemeente onderkennen dat 

er problemen zijn die leegstand en verpaupering in de hand werken. De 

vastgoedwaarde holt achteruit, het aantal bedrijven en de werkgelegenheid 

nemen af. Het terrein heeft nieuwe impulsen nodig. Tijd voor actie. 

Om�‘Het�Ambacht’�weer�tot�een�aantrekkelijk�bedrijventerrein�te�maken,�

zocht Oost NV naar kansrijke oplossingen in een interactief proces tussen 

gemeente en ondernemers. Onder het motto ‘van bedrijventerrein naar 

werklocatie’ vonden de betrokkenen nieuwe perspectieven voor een betere 

profilering�en�ruimer�vestigingsbeleid.�

De totstandkoming van een businessplan daagde de ondernemers uit 

om met eigen ideeën en oplossingen te komen. De gemeente trad vooral 

faciliterend en motiverend op, met als eindresultaat: een plan voor en  

door ondernemers.

Kansrijke verbeterpunten
Oost�NV�ondersteunde�de�gemeente�en�de�ondernemers�met�specifieke�

vakkennis en de nodige creativiteit. Het begeleiden van dit soort processen 

vraagt nu eenmaal een goed gevoel voor de juiste verhoudingen. Zo konden 

ondernemers met de gemeente nadenken en onderling effectief discussiëren 

over de vele kansrijke verbeterpunten met betrekking tot het vestigingsbeleid. 

De�financiering�van�deze�planvorming�heeft�Oost�NV�in�nauwe�afstemming�met�

de provincie Gelderland veilig gesteld. 

www.westervoort.nl

Van bedrijventerrein  
naar werklocatie.
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Oost NV adresseert maatschappelijke uitdagingen en versterkt de economie 

en werkgelegenheid van Oost-Nederland.

We werken voor het mkb, startende en groeibedrijven, vanuit ons kantoor in 

Apeldoorn.�We�bieden�ondernemers�kennis,�geld,�netwerk�en�contacten.� 

Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland: sterk in de sectoren 

Agro-Food,�Creatieve�industrie,�Energie-�&�Milieutechnologie,�High�Tech,� 

Life Sciences & Health, Logistiek en de Maakindustrie.

Resultaten
Innoveren - Ontwikkeling & Innovatie zet als project- en procesmanager onder 

andere kennis- en innovatieconsortia op met bedrijven en kennisinstellingen. 

In 2015 realiseerden we 105 business cases met 978 bedrijven en een 

projectvolume van € 33,3 miljoen.

Investeren - In 2015 investeert PPM Oost, inclusief alle fondsen in beheer,  

in 52 nieuwe participaties inclusief alle fondsen in beheer (Basisfonds, ION, 

GvI:�33).�53�bedrijven�ontvangen�een�aanvullende�financiering�(Basisfonds,�

ION, GvI: 25). In totaal staat dit voor een cash-out bedrag van € 25 miljoen 

(Basisfonds, ION, GvI: € 7 miljoen).

Internationaliseren - Investeringsbevordering realiseerde 46 investerings-

projecten. Die activiteiten leveren 932 nieuwe arbeidsplaatsen en € 173 

miljoen aan investeringen op voor de komende drie jaar. 

Infrastructuur - Bedrijfsomgeving zorgde voor 2 business cases in de vorm 

van procesbegeleiding revitalisatie bedrijventerreinen en leverde 34 leads voor 

de ontwikkeling van nieuwe business cases. 

Financieel
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV) sloot het jaar 2015 

af met een geconsolideerd resultaat van € 5.963.000 negatief.  

Het resultaat van Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) 

bedroeg € 6.182.000 negatief. Zonder PPM Oost zou het resultaat van  

Oost NV vennootschappelijk uitkomen op € 64.000 positief. 

Het negatieve resultaat van PPM Oost hangt samen met drie aspecten:  

de fasering en opbouw van de portefeuille, het ‘voorzichtigheidsprincipe’ en  

de�zorgvuldige�afweging�tussen�financieel�en�maatschappelijk�rendement.� 

De reële marktwaarde van de portefeuille vertoonde een gezonde toename  

en bedroeg ultimo 2015 € 23,6 miljoen. Inclusief deze meerwaarde voldoet  

PPM Oost ruimschoots aan de aan haar gestelde rendementsdoelstellingen.  

Het�totaalbeeld�van�deze�financiële�en�maatschappelijke�overwegingen�geeft�ons�

dan�ook�vertrouwen�in�de�financiële�stabiliteit�van�Oost�NV�in�de�komende�jaren.

Organisatie
Oost NV heeft 87,7 fte’s medewerkers, waarvan 23,45 fte’s met een tijdelijk 

contract.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit de leden mr. G.H.N.L. van Woerkom 

(per�18�mei�2015;�voorzitter),�drs.�H.A.�Doek,�J.�Schepers,�G.�Braaksma�BSc�EE�en�

drs. C.E. Habes.

Aandeelhouders
Ons werk voeren we uit in opdracht van onze aandeelhouders:  

het Ministerie van Economische Zaken (55,9% aandelen), de provincie 

Gelderland (30,6% aandelen) en de provincie Overijssel (13,5% aandelen).

Jaarcijfers
2015
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Overijssel

Gelderland

1  OICAM

 oicam.nl

2  IPC 

stodt-toekomsttechniek.nl/projec-

ten/integraal-praktijkcentrum

3  CMI-NEN 

cmi-nen.nl

4  TPRC 

tprc.nl

5  High Tech Factory 

hightechfactory.com

6  Fablab Enschede 

fablabenschede.nl

7 LAC  

 lac.nl

8 Europese Membrane Institute 

 Twente (EMI Twente)

� utwente.nl/tnw/emi 

9  Texperium 

texperium.eu

10  AREA055 

facebook.com/AREA055

11  ICER 

icer.nl

12  Fablab Arnhem 

fablabarnhem.nl

13  Watt Connects 

wattconnects.com

14  InnoSportLab Papendal  

innosport.nl

15  Radboud REshape &  

Innovation Center 

radboudreshapecenter.com

16  CAT AgroFood  

wageningenur.nl

17  Algae Parc 

algaeparc.com

18  Health Innovation Park 

healthinnovationpark.nl

19  Polymer Science Park 

polymersciencepark.nl

20  FabLab Zwolle  

fablabzwolle.nl

21  Green Pac / ILab  
greenpac.eu

22  Veterinair Kenniscentrum  

Oost-Nederland (VKON)  
vkon.nl

1  Business Cluster  

Semiconductors Netherlands 

bcsemi.nl

2   Innofood 
innofood.org

3  Cleantech Center 

cleantechcenter.nl

4  AMMON 

ammon-innovation.com

5  Biobased Innovation Cluster 

Oost-Nederland 

wageningenur.nl

6  LEO - Center for Service Robotics 

leorobotics.nl

7  Bio-energiecluster  

Oost-Nederland (BEON)  

bioenergieclusteroostnederland.nl

8  Pioneering 

pioneering.nlOpen innovatiecentrum

Cluster



8988 Internationale innovatiekracht

Innovatieloket / Regionaal Centrum voor Technologie

Campus

Universiteit / Hogeschool

1  Food Valley NL 

foodvalley.nl

2  Science meets Business (SMB) 

smb-lifesciences.nl

3  RCT Gelderland - Arnhem, 

Nijmegen en Rivierenland

 rctgelderland.nl

4  Health Valley 

health-valley.nl

5  RCT Gelderland - Achterhoek  

en Liemers 
rctgelderland.nl

6   RCT Gelderland - Vallei en Veluwe 
rctgelderland.nl

7   RCT Gelderland - Arnhem 

rctgelderland.nl

8  Kennispark Twente  

kennispark.nl

9  Kennispoort Regio Zwolle 

kennispoortregiozwolle.nl

10  Stedendriehoek Innoveert 

stedendriehoekinnoveert.nl

11  Platform Creatieve Technologie 

Midden-Gelderland 

      pctmg.nl

12  GreenTechAlliances 

      greentechalliances.nl

13   RCT Gelderland - Stedendriehoek 

rctgelderland.nl

 

1  Hogeschool van Arnhem  

en Nijmegen  
han.nl

2  Radboud Universiteit  

ru.nl

3  Radboudumc  
radboudumc.nl

4  Saxion  

saxion.nl

5  Universiteit Twente  
utwente.nl

6  Windesheim  

windesheim.nl

7  Hogeschool Van Hall Larenstein 

hogeschoolvhl.nl

8  Wageningen Universiteit & 

Researchcentrum  

wageningenur.nl

9  Christelijke Hogeschool Ede 

che.nl

1	 		Biorefinery	Campus 

parenco.com

2  Novio Tech Campus  

noviotechcampus.com

3  Mercator Technology &  

Science Park 

ru.nl/mercator

4  Energy Business Park 

arnhemsbuiten.nl

5  Technicampus  

technicampus.nl

6  Wageningen Campus 

wageningenur.nl

7  Polymer Campus 

polymersciencepark.nl

8  Kennispark Twente  

kennispark.nl

9  Risk Factory Safety Campus 

Twente 

riskfactory.nl

10  High Tech Systems Park Twente 

thalesgroup.com

Kenniscentra 
Oost-Nederland
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Proeftuinen/field	labs

1  Designing Ultra Personalised 

Products and Services (UPPS) 

smartindustry.nl/fieldlabs

2  Flexible Manufacturing / Smart 

Welding Factory  

smartindustry.nl/fieldlabs

3  Safety Field lab 

riskfactorytwente.nl/safety-field-

lab.aspx

4  Experimental Centre for Techni-

cal Medicine (ECTM) van de UT 

utwente.nl/tg/ectm/

5  Thermoplastisch Applicatie 

Centrum (TPAC) 

Saxion, Universiteit Twente, TPRC

6  Secure Connected Systems 

Garden (The Garden) 

thalesgroup.com

7  Factory of the Future  

Ten�Cate/Norma

8  ESPS Robot Experience Center 

Robotsexperiencecenter.com

9  Smart Bending Factory 

247tailorsteel.com 

10  Field lab Eerstelijnszorg 

agcthermion.nl

11  Field lab Tweedelijnszorg 

slingeland.nl

12  Field lab Revalidatie 

maartenskliniek.nl

13  Field lab Gehandicaptenzorg  

Siza.nl

14  Voeding in de Zorg  

alliantievoeding.nl

15  Hallo Markt 

hallomarkt.nl

16  Naar een internationale  

standard voor fruitbewaring 

van-amerongen.com

17  Innovatie- en Demonstratie-

centrum Randwijk (IDC) 

fruitconsult.nl

18  Proeftuin voor natuurlijke 

kaasrijping   

remeker.nl

19  Tap-Punt 

tap-punt.nl

20  Poultry Innovation Lab 

jpe.org

21  Proeftuin Milde Conservering 

hfv-bv.nl

22  De Merkencorporatie 

demerkencorporatie.nl

Field labs 
Oost-Nederland
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Ontwikkelingsmaatschappij
Oost Nederland

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV)

Laan van Malkenschoten 40

7333�NP��Apeldoorn

Postbus 1026

7301�BG��Apeldoorn

088 667 01 00

info@oostnv.nl  

www.oostnv.nl

www.oostnv.com

www.ppmoost.nl

www.meestersvandetoekomst.nl

www.eu-opportunities.eu

twitter.com/oostnv

youtube.com/oostnvtv

youtube.com/ppmoost

linkedin.com/group�Oost�NV

linkedin.com/group�PPM�Oost

Colofon

Concept en realisatie 
Zoltan Laszlo

Marise Euverink

Jula�Media,�Arnhem

Ontwerp
Neerlandsvlak, nlvk.nl

Fotografie 
Shutterstock

John�Voermans�Fotografeert,�Arnhem

Klaas�Eissens�AV�Producties

Drukwerk 
Lulof,�Almelo
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