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Management Summary

Voor 2018 staan alle seinen voor de economische 

ontwikkelingen op groen. Niet alleen in ons land en 

landsdeel,  maar ook breder in Europa. En dat is voor onze 

open economie van groot belang. De keerzijde van deze 

economische groei  is dat de congestie weer toeneemt en er 

krapte op de arbeidsmarkt ontstaat dat mogelijk een rem 

kan beteken op de groei van onze economie. Oost NL draagt 

bij aan versterking van de economische structuur in Oost-

Nederland waarbij het vizier is gericht op de economische 

ontwikkeling op de langere termijn. Kortom wat dienen we 

nu in gang te zetten zodat we over een aantal jaren daar als 

regio de vruchten van kunnen plukken.  

Sinds de fusie van de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV 

en participatiemaatschappij PPM Oost in juni 2017, is  

Oost NL beter dan ooit tevoren in staat om een 

samenhangend pakket aan diensten te bieden aan (clusters 

van) bedrijven, gericht op Innoveren, Internationaliseren en 

Investeren. Voor 2018 hanteren we de prestatie-indicatoren 

zoals weergegeven op de volgende bladzijde. 

Deze economische prestatie-indicatoren staan niet op zich 

zelf maar zijn ook heel belangrijk voor de maatschappelijke 

uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Transities 

op onder meer het gebied van energie,  digitalisering, 

veiligheid, gezondheid en voedsel spelen daarin een grote 

rol. Voor Oost NL is het een uitdaging om daarbij Local 

Solutions samen met ons mkb te ontwikkelen die bijdragen 

aan Global Challenges. Voor 2018 werken wij aan zowel de 

economische indicatoren als aan het in beeld brengen van de 

maatschappelijke impact van onze projecten.  

Het in kaart brengen van deze bijdragen door onze bedrijven, 

laat de impact zien van onze activiteiten en van ons mkb. 

Begrippen als circulaire economie zullen we hierbij verder 

operationaliseren en concretiseren in onder meer nieuwe 

verdienmodellen. En deze reiken verder dan alleen de 

economisch bijdragen van de betreffende mkb-bedrijven die 

hiermee aan de slag gaan.
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Management Summary Innoveren

Innoveren

Internationaliseren

Internationaliseren

Investeren

Investeren

€15 miljoen

1.200
arbeidsjaren

€100 miljoen

1.000
arbeidsplaatsen

11 investeringen

€7,3 miljoen

Innovatie -investeringen

direct en indirect

Aangetrokken investeringen

direct (op termijn van 3 jaar)

6 nieuwe + 5 aanvullende

Gewogen opbrengst uit exits

€
+

€
++ FTE

€
€
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1. Terugblik 2017
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Extern 
De Nederlandse economie doet het goed. En volgens het CBS 

presteren de economieën van Gelderland en van Overijssel 

zelfs nog beter dan die van Nederland in het geheel. Voor  

2018 voorziet het economische bureau van ING in beide 

provincies een groei van circa 3% van het BBP en een daling 

van de werkloosheid naar circa 4 % in zowel de provincie 

Gelderland als Overijssel. 

In het afgelopen jaar heeft het nieuwe kabinet een 

regeerakkoord gepresenteerd dat zeker handvatten biedt 

voor de Provincies Gelderland en Overijssel en voor Oost NL 

om de economische structuur in Oost-Nederland verder te 

verstevigen. 

Het nieuwe regeerakkoord effent de weg om de topsectoren 

en sleuteltechnologieën verder te ontwikkelen. Hierbij 

wordt nadrukkelijk gekeken naar de bijdragen die geleverd 

worden aan de maatschappelijke uitdagingen. Mobiliteit, 

Veiligheid en Gezondheid zijn dan ook  in het nieuwe beleid 

terug te vinden. Ook vraagstukken rond Energietransitie/

Duurzaamheid, Landbouw/Water Voedsel en tot slot High 

Tech/Photonica/Quantum/NanoTechnologie spelen een 

belangrijke (innovatie-) rol hierin. Deze maatschappelijke 

uitdagingen en innovatie-onderwerpen zitten in de kern 

van de Kracht van Oost in Gelderland en Overijssel. Met 

het inzetten op regiodeals wil het nieuwe kabinet ook 

nadrukkelijk het verdienvermogen van de regio’s verder 

stimuleren en laten bijdragen aan het BNP en de genoemde 

maatschappelijke uitdagingen.    

De provincies Gelderland en Overijssel zijn nu halverwege de 

bestuursperiode en gaan de komende jaren verder inzetten 

om het urgente vraagstuk rond de digitaliseringstransitie 

op te pakken naast innovatie, de human capital agenda 

en de mobiliteit. Overijssel vraagt ook specifiek aandacht 

voor de ontwikkeling van circulaire economie en Gelderland 

voor de verdere ontwikkeling van haar verborgen 

industriekampioenen.

 

In het regeerakkoord vinden we een aantal maatregelen 

die Nederland aantrekkelijker maken/houden als 

vestigingslocatie voor internationale bedrijven. 

Voorbeelden zijn: afschaffing dividendbelasting en 

handhaven van de 30% regeling waardoor expats gedurende 

vijf jaar belastingvoordelen genieten. Deze maatregelen 

– in combinatie met de drie universiteiten, de vijf HBO- 

instellingen, de internationale scholen, de beschikbare 

ruimte voor bedrijfsvestigingen, de prettige leefomgeving, 

etc. – dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 

(internationale) bedrijven in Oost-Nederland. 

Op het gebied van investeren biedt het regeerakkoord mooie 

aanknopingspunten om regionale (startende) ondernemers 

te ondersteunen. Minder regeldruk moet leiden tot meer 

flexibiliteit en efficiency voor het bedrijfsleven waardoor 

de ondernemers met hogere efficiency hun doelen kunnen 

bereiken. De overheid uit de wens om meer als ‘launching 

customer’ op te treden om innovaties sneller naar de markt 

te brengen. Uitbreiding van Mkb Innovatiestimulering 

Regio en Topsectoren (MIT) en innovatiekredieten voor 

het mkb alsmede de financieringsmogelijkheden van 

Invest-NL bieden aanvullende financieringsmogelijkheden 

voor de regionale innovatieve (startende) ondernemers 

naast het regionale investeringsbeleid. Naar verwachting 

betekent dit ook dat de samenwerking tussen regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen waaronder Oost NL hierin 

meer en meer zal gaan toenemen om projecten en 

ondernemers hierin te kunnen accommoderen. 

Intern 
In juni 2017 vond de fusie plaats van de ontwikkelings-

maatschappij Oost NV en participatiemaatschappij 

PPM Oost. De nieuwe organisatie Oost NL is beter dan ooit 

tevoren in staat om een samenhangend pakket aan diensten 

integraal aan te bieden aan (clusters van) bedrijven, gericht 

op innoveren, internationaliseren en investeren. Binnen 

de organisatie is het nieuwe MT bezig om de efficiency en 

effectiviteit van het team verder te verhogen. Het MT zet nog 

zwaarder in op samenwerking met de partners – bijvoorbeeld 

in de totstandkoming van het werkplan 2018 – en op het 

zichtbaar maken van de impact van de activiteiten.
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hun vruchten af. Afhankelijk van de ontwikkeling van een 

aantal portefeuille bedrijven en het tijdig weten te realiseren 

van een voorgenomen exit in het derde kwartaal weten we 

of Oost NL een positief resultaat  weet te realiseren. De Fair 

Market Value, een belangrijke indicator voor de ontwikkeling 

van het fonds, toont over 2017 wederom een mooie stijging. 

Dat de wereld om ons heen verandert zien we dagelijks 

aan omarming van schone-energie-initiatieven en de 

steeds verder gaande digitalisering. Zowel in het nieuwe 

regeerakkoord als in de midterm reviews van de provincie 

Gelderland en Overijssel zien we de urgentie van deze 

thema’s in het  voorgenomen beleid terugkomen. Ook 

impact realiseren op onze maatschappelijke uitdagingen 

heeft hierin een belangrijke plaats gekregen. Zowel deze 

externe wijzigingen als de hierboven reeds aangegeven 

interne wijzigingen zijn redenen om in 2018 het 

meerjarenplan tegen het licht te houden en te actualiseren. 

Tevens bekijken we hoe we, gevoed door de positieve 

ervaringen van ons jaarplan 2018,  daarbij ook onze 

samenwerkingspartners in kunnen betrekken.     

Op hoofdlijnen heeft Oost NL de geplande resultaten 

voor 2017 behaald. De doelstelling voor te realiseren 

arbeidsjaren, middels innovatieprojecten of ondersteuning 

bij business development, is overschreden terwijl de 

investeringen wat achterbleven bij de verwachtingen. De 

doelstellingen ten aanzien van nieuwe arbeidsplaatsen en 

investeringen, als gevolg van het aantrekken van nieuwe 

bedrijven en het uitbreiden van bestaande bedrijven, 

zijn fors overschreden. De vestiging van het R&D Centre 

van Unilever in Wageningen heeft in belangrijke mate 

bijgedragen aan de buitengewoon gunstige resultaten op 

het terrein van internationaliseren. De resultaten bij het 

onderdeel investeren ontwikkelen zich grotendeels in lijn 

van de verwachtingen. Oost NL vervult vaak de rol van 

‘initiator’ voor de eerste financieringsronde van het bedrijf.                                                                                

Ook bij de vervolgronde financieringen treedt Oost NL vaak 

op als de ‘regisseur’. De samenwerking met fondsen waarin 

Oost NL heeft geïnvesteerd werpen in dit kader steeds meer 
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2. Ontwikkelingen en trends 2018
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Brexit 
Door het besluit dat het Europees Medicijnagentschap 

EMA zich gaat vestigen in Nederland, merken we nu al de 

gevolgen van de Brexit. Hoewel de te verwachten uitkomsten 

van het Brexit-proces nog onduidelijk zijn, is de uittreding 

van het VK in maart 2019 onafwendbaar. De introductie van 

douanetarieven tussen het VK en Europa ligt voor de hand. 

De hoogte van deze tarieven hangt af van de keuze voor 

een ‘harde’ of ‘zachte’ Brexit. Tot op heden zagen we vooral 

beweging onder de financiële instellingen en verzekeraars 

gevestigd in het VK. Deze bedrijven zijn als voorhoedelopers 

vestigingen gaan starten op het Europese continent omdat 

de aanvraagprocedure voor een bankvergunning circa 18 

maanden duurt. Andere bedrijven beginnen zich nu ook te 

oriënteren op het Europese vasteland. Wat opvalt, is dat 

bedrijven in het VK – geen onderdeel uitmakend van de 

financiële sector – bij voorkeur onder de radar opereren bij 

het oriënteren op vestigingslocaties in Europa. Dit is een 

bewuste strategie omdat ‘disloyaal’ gedrag onder bedrijven 

in het VK afgestraft kan worden door negatieve publiciteit. 

Voor bedrijven in het VK kan het raadzaam zijn om zonder 

publiciteit een kleinschalige vestiging in Europa op te starten 

op korte termijn om vervolgens snel op te schalen na maart 

2019. In het kader van acquisitie voor relocatie vanuit het VK 

naar Nederland zullen we daarom discreet moeten handelen. 

Vanuit Oost NL zullen wij optimaal gebruik maken van de 

kansen die Brexit biedt voor bedrijfsverplaatsingen vanuit 

het VK naar het continent, door gedurende heel 2018 (en 

mogelijk ook 2019) steeds één projectmanager Investerings-

bevordering vanuit Oost NL te detacheren bij NFIA in Londen. 

De Oost NL vertegenwoordiger zal NFIA ondersteunen bij 

het identificeren van leads voor bedrijfsverplaatsing in voor 

Oost-Nederland relevante sectoren.

Trade NL
Export is één van de aanjagers van de groei in Oost-

Nederland. Belangrijkste exportlanden voor ondernemers 

in Oost-Nederland zijn Duitsland, België, Frankrijk, 

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China. In april 

2017 presenteerde de Stuurgroep Internationale Handels-, 

Innovatie- en Investeringsbevordering onder leiding van 

Chris Buijink haar advies hoe Nederland zijn positie op 

internationale markten kan versterken. De stuurgroep 

constateert dat Nederland een versnelling nodig heeft om 

de vele internationale kansen die er liggen te pakken. De 

fragmentatie in de organisatie van handelsbevordering in 

Nederland heeft negatieve effecten op resultaten. Oost NL 

ondersteunt het mkb bij het initiëren en intensiveren van 

zakelijke contacten in het buitenland. Daarnaast neemt 

Oost NL actief deel aan het verbeteren van de landelijke 

coördinatie van handelsbevorderende activiteiten.  

Op 22 januari 2018 tekende Oost NL als één van de publieke 

organisaties betrokken bij handelsbevordering, het 

convenant Trade & Innovate NL om, door betere afstemming 

tussen nationale en regionale partners, de Nederlandse 

bedrijven internationaal nog beter te ondersteunen. 

Digitalisering
Duidelijk is dat de digitalisering met rasse schreden doorzet 

in de reële economie. Hiermee hebben Internet of Things en 

de robotisering verstrekkende gevolgen in bijvoorbeeld de 

sectoren Smart Industries, E-Health, Logistiek en FoodTech 

voor de economische ontwikkeling in de komende jaren. 

In de economie zien we ontwikkelingen op 

technologisch innovatief gebied op ons afkomen, 

waaronder nieuwe materialen (composieten), nieuwe 

voedingsmiddelen  waaronder plantaardige eiwitten en 

nieuwe medicijntoepassingen (personalised medicine). 

Bedrijven moeten snel en effectief inspelen op al deze 

ontwikkelingen, door te innoveren in producten en in 

nieuwe verdienmodellen. Flexibiliteit en bereidheid 

tot samenwerking en internationale oriëntatie zijn 

kerncompetenties die in bedrijven aanwezig moeten 

zijn. Essentieel is het om hierbij ook na te denken over 

de positie van het bedrijf in de keten en om innovaties te 

stimuleren vanuit de ketenbenadering. Denk hierbij ook 

bijvoorbeeld aan het toenemend belang van circulaire 

economie daarbinnen namelijk hoe kun je deze ketens ook 

sluiten. Duidelijk is dat op korte termijn de ontwikkeling van 

het human capital en energietransitie in de regio van alle 

partijen aandacht verdient. 

Het arbeidsmarktvraagstuk is een van de onderwerpen 

die van belang is in het verder optimaliseren van het 

regionale verdienvermogen. Overheid, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen kunnen met een integraal 

ontwikkelingsplan deze structuurversterking realiseren en 

met het Rijk daar een deal over af sluiten, de zogenaamde 

Regiodeal. Zo is Oost NL samen met het bedrijfsleven de 

overheid en de kennisinstellingen direct betrokken bij de 

planontwikkeling rond de regio Food Valley. Hierbij horen 

onder meer ook voorzieningen als (digitale-) infrastructuur, 

energievoorziening, werklocaties. Oost NL blijft actief 
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betrokken bij de doorontwikkeling van campussen en 

de innovatiecentra van Novio Tech Campus. Ook andere 

subregio’s in Oost-Nederland ontwikkelen initiatieven die 

mogelijk al dan niet in samenhang,  tot deal(s) kunnen leiden 

met het Rijk.  

Het verstevigen van het regionale verdienvermogen 

gebeurt niet alleen in de regio’s maar ook tussen regio’s. 

Dit betekent dus ook aandacht voor samenwerken over 

de provinciegrenzen en landsgrenzen heen. De centrale 

gedachte hier achter is dat het opschalen van bedrijven en 

economische projecten tot voldoende robuuste markten 

leiden, waarin ondernemingen sneller kunnen groeien. 

Voor deze snelle groei van zogenaamde scale-up bedrijven 

en projecten die de maatschappelijke transities op onder 

meer energiegebied, gezondheid en voeding mogelijk 

maken, is veel geld nodig dat de individuele ROM en dus 

ook Oost NL overstijgt. Hiervoor is de nieuwe nationale 

promotiebank Invest-NL in het leven geroepen. Naast de 

functie voor grotere financieringen is ook in Invest-NL een 

ontwikkelfunctie ondergebracht. Deze krijgt, net als Oost NL, 

financiering vanuit het Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat. Het zwaluwstaarten van de activiteiten van Oost 

NL met Invest-NL voor onze bedrijven en dito projecten is 

evident. Voorbeelden zijn het verbinden van innovatieve 

bedrijven in verschillende regio’s met elkaar en het koppelen 

van de juiste kennispartners zodat een platform ontstaat 

waarin genoemde partijen langs de lijn kennis-kunde-kassa 

gemeenschappelijke programma’s ontwikkelen. Ook het 

opschalen van een aantal activiteiten zoals gezamenlijk 

launching customers bedienen en innovatieve projecten 

direct landelijk trekken (BE+) zal in de toekomst verder 

toenemen.

Ontwikkelingen Financieringslandschap
De rol van Oost NL in het financieringslandschap blijft 

ook voor 2018 onverkort van kracht. Uit het dit jaar 

uitgevoerde kapitaalmarktonderzoek Oost-Nederland door 

Rebel en Panteia, blijkt dan nog steeds dat in de vroege 

ondernemingsfase er een tekort is aan financiering. Om 

dit marktfalen te vereffenen blijft de noodzaak bestaan 

voor overheidsfondsen als Oost NL. Ook de sterke toename 

van het aantal investeringsfondsen lost de geconstateerde 

behoefte aan risicodragende financieringen niet op.  

Uit cijfers van NVP blijkt overigens dat alhoewel er meer 

investeringsfondsen in Nederland actief zijn er niet meer 

transacties plaatsvinden. Dat heeft deels te maken met de 

kwaliteit van de aangeboden bedrijfsplannen.  

In toenemende mate ondersteunen wij ondernemers op een 

integrale wijze, zodat hun bedrijfsplan ‘investor ready’ is.  

In de toekomst zien we onder meer onder invloed van  

Invest-NL ook de vraag ontstaan om naast het 

complementeren van het financieringslandschap ook na te 

denken over manieren om het financieringsinstrumentarium 

strategischer in te gaan zetten op nieuwe ontwikkelingen. 

Voor regionale (startende)ondernemers met complexe 

business cases vervult Oost NL als financier de regisseursrol bij 

het aantrekken van externe kapitaalstromen. Samenwerking 

met fondsen waarin Oost NL geïnvesteerd heeft leidt steeds 

meer tot investeringen in portefeuillebedrijven van Oost NL. 

De verblijftijd van participaties in de portefeuille neemt toe 

en daarmee de noodzaak tot aanvullende financieringen. De 

verruiming van het investeringsplafond naar vijf miljoen euro 

geeft ons vooralsnog de ruimte om in deze (aanvullende) 

behoefte te kunnen voorzien. 
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3. Doelstellingen Oost NL 2018
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Innoveren
In totaal richt Oost NL zich er op om een 20-tal consortia 

van samenwerkende bedrijven in de keten en/of het cluster 

van de grond te trekken. Qua investeringen gaat het om 

circa 15 miljoen aan publieke en private investeringen. Het 

totaal aantal arbeidsjaren dat daarmee gemoeid gaat, komt 

daarmee uit op circa 1.200 directe en indirecte arbeidsjaren.     

In termen van innovatie-investeringen fungeren de publieke 

investeringen als lokmiddel, die leiden tot privaat uitgelokte 

investeringen. De innovatie-investeringen hebben betrekking 

op innovatieprojecten in casu R&D respectievelijk business 

development. Bij de categorie ‘R&D impuls’ zien we vooral 

bestaande bedrijven terug die de middelen hebben om te 

investeren in R&D, waar de overheid veelal subsidies ter 

beschikking stelt. Dit in tegenstelling tot jonge bedrijven of 

start-ups die gebruik moeten maken van publieke of private 

leningen of deelnemingen. Dit in tegenstelling tot nieuwe/

jonge- vaak ook start-up bedrijven die in de praktijk vooral 

gebruik moeten maken van publieke en of private leningen of 

deelnemingen om hun business te ontwikkelen. 

Internationaliseren
In 2018 zet Oost NL in op circa 50 projecten gericht op 

bedrijfsvestiging of -uitbreiding. Deze projecten moeten 

gezamenlijk circa 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren en 

circa € 100 miljoen aan private investeringen. 

Verder zal Oost NL het mkb in Oost-Nederland intensiever 

dan voorheen ondersteunen bij het ontwikkelen van 

buitenlandse handel. We zetten in op zes handelsreizen 

onder meer naar Duitsland en China, verschillende 

beursbezoeken, en ondersteuning op maat aan het mkb om 

de reizen goed voor te bereiden en op te volgen. 

De formule van Business in Twente (BiT), waarbij de Regio 

Twente samen met de Provincie Overijssel intensief 

betrokken is bij financiering en sturing van het programma 

gericht op investeringsbevordering in de regio uitgevoerd 

door Oost NL, slaat goed aan. Voordelen zijn: hoge 

betrokkenheid van de Regio bij de uitvoering van het 

programma en meer capaciteit door de financiële hefboom 

(deel van de financiering van de Provincie Overijssel wordt 

gedubbeld vanuit de Regio). Belangrijkste risico’s zijn: 

versnippering van de acquisitie en onderlinge concurrentie in 

het team van Investeringsbevordering. In 2018 gaan we met 

een vergelijkbare formule aan het werk met de Regio Zwolle. 

We zullen de mogelijke toepassing van de formule in enkele 

andere regio’s verkennen.

Investeren
De doelstellingen van Oost NL voor 2018 zijn zowel 

kwalitatief als kwantitatief. Wij willen de kwaliteit van 

de acquisitie verhogen. Oost NL ziet met name haar 

onderscheidende vermogen bij het beoordelen en financieren 

van vroege fase bedrijven. Dit komt vooral tot uitdrukking 

bij de ‘intakes’. Wij willen dit proces inzichtelijker, efficiënter 

en met een hogere kans op co-financiering inrichten. 

Activiteiten die moeten leiden tot meer investeringen en 

daarmee belegd kapitaal. Een verdere ontwikkeling van 

de goede samenwerking met de collega’s van Business 

Development is daarbij onontbeerlijk. Voor 2018 ligt de 

doelstelling op zes nieuwe investeringen en vijf aanvullende 

investeringen. Ten aanzien van het beheer richten wij ons 

meer op de kansrijke ondernemingen. De meerwaarde 

die een financiële aandeelhouder kan brengen is relatief 

beperkt. Dat heeft met de aard en karakter van de beoogde 

doelgroep te maken. De focus zal liggen op de financierings- 

en exitstrategie van de onderneming waarbij we veelvuldig 

gebruik maken van externe experts. Voor 2018 verwachten 

wij zes exits te kunnen realiseren met een gewogen 

opbrengst van € 7,3 miljoen. Daarnaast wordt voor meer 

dan 50% voor de bedrijfskosten dekking gevonden uit de 

beheervergoedingen van door Oost NL gemanagede fondsen. 
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4. Activiteiten Oost NL 2018
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De kracht van Oost NL ligt in het vormen en begeleiden van 

veelbelovende samenwerkingsverbanden die uitmonden 

in programma’s, projecten en business cases. Oost NL 

helpt ondernemers om de brug te slaan naar internationale 

markten en ondersteunt ze bij het vinden van financiering 

via leningen, participaties of de aansluiting bij Europese 

Structuur- en R&D-fondsen. Ook zet Oost NL zich in voor 

het aantrekken van nieuwe bedrijven. Duurzaam vernieuwen 

staat centraal, door grensoverschrijdende coalities, nog meer 

creatieve samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven 

en overheden en financieringen, om zo een schaalsprong te 

maken.  

Innoveren

De activiteiten van de business unit Innoveren valt uiteen in 

drie onderdelen, namelijk de ontwikkeling van programma’s, 

projecten en business cases. Als neutrale partij kan Oost NL 

zich volledig richten op de samenwerking en op de meer-

waarde van de samenwerking. Voorbeelden waarin we in 2018 

verder aan werken is de ontwikkeling van de Innovatieprofiel 

Oost-Nederland (flagships) met daarin de hoofdthema’s  

Concepts for a Healthy life en Smart Sustainable Industry. 

Ook het bijdragen aan de ontwikkeling voor het integraal 

programma Regio Food Vally Oost NL is hiervan een voor-

beeld. Samen met de overheid, bedrijven en kennisinstel-

lingen ontwikkelen we een samenhangend programma van 

activiteiten dat het foodcluster versterkt. 

Andere voorbeelden van programma ontwikkeling voor 

Overijssel en Gelderland over de provinciegrenzen heen zijn 

energietransitie BE+, launching customer Smart Base voor de 

Landmacht en het programma BOOST rond Smart Industry. 

Oost NL brengt ook bedrijven, kennisinstellingen en  

innovatiecentra bij elkaar in doelgerichte innovatieprojecten 

om elkaars technologie en kennis te delen en/of gezamenlijk 

verder te ontwikkelen. Interessante thema’s zijn maatschap-

pelijke uitdagingen rond energie- en digitaliseringstran-

sitie in de Food- en Healthsector en de ontwikkeling van 

circulaire- en high tech, photonica- en nanotoepassingen. 

Dit doen wij niet in splendit isolation maar met belangrijke 

partners, bijvoorbeeld Novel-T. In het verlengde van innova-

tieprojecten verrijkt en valideert Oost NL innovatieve ideeën 

tot concrete business cases. In deze oriëntatiefase helpt Oost 

NL de ondernemer om de juiste koers te vinden om zijn idee 

naar de markt te brengen. Bij een geslaagde financiering 

heeft de ondernemer de mogelijkheid om specialisten in te 

huren om de business case verder te implementeren. Voor 

Oost NL het moment om haar activiteiten te richten op een 

volgende business case. Interessante thema’s voor deze ca-

ses liggen in het verlengde van de innovatieprojecten en zijn 

de maatschappelijke uitdagingen rond Energietransitie en 

Duurzaamheid, Food en Health en diverse reeds genoemde 

enabeling  technologietoepassingen. 

Internationaliseren
 

Vanuit de business unit International onderneemt Oost NL 

twee hoofdactiviteiten: (1) aantrekken en behouden van 

(buitenlandse) bedrijven en assisteren bij uitbreidingen, 

concentraties en matchmaking, en (2) ondersteunen van het 

regionale mkb bij internationale handel en investeringen.  

De eerste hoofdactiviteit noemen we investeringsbevordering. 

De tweede noemen we handelsbevordering. 

Uit onze gegevens blijkt dat de meeste bedrijfsvestigingen 

in Oost-Nederland afkomstig zijn vanuit andere delen 

van Nederland (60% van de projecten sinds 2000). Dit 

betreft voor een aanzienlijk deel ook uitbreiding of 

nieuwe vestigingen vanuit buitenlandse bedrijven die al 

gevestigd zijn in Nederland. Vervolgens zijn Duitsland (8%), 

Verenigde Staten (8%), China (7%) en Verenigd Koninkrijk 

(3%) achtereenvolgens de belangrijkste bronlanden voor 

bedrijfsvestigingen in Oost-Nederland. 

Voor het identificeren en ontwikkelen van leads, voeren 

de projectmanagers gesprekken met bedrijven in Oost- 

Nederland. Gesprekken met bedrijven met een buitenlandse 

moeder noemen we investor-relationsgesprekken (IR)  en 

gesprekken met bedrijven met Nederlandse eigenaren 

noemen we schatgraafgesprekken. De gesprekken leveren ons 

informatie op over het investeringsklimaat in Oost-Nederland, 

over uitbreidings- of relocatieplannen, en over bedrijven in 

het buitenland die mogelijk interesse hebben om zich in 

Nederland te vestigen. Verder leveren de beursbezoeken, 

symposia, netwerk events en de handelsreizen regelmatig 

nieuwe leads op. Tenslotte is er nog de samenwerking tussen 

Oost NL en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). 

Er is een convenant afgesloten waardoor Oost NL de exclusieve 

partner voor NFIA is in Oost-Nederland. 

Dat betekent dat buitenlandse bedrijven die zich mogelijk 

in Nederland willen vestigen, de NFIA naar Oost NL 

verwijst indien Oost-Nederland lijkt te voldoen aan de 

vestigingswensen van het bedrijf. 
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Zodra er contact is met een geïnteresseerd bedrijf, stellen 

we een request for information (RfI) op waarin we de 

informatiebehoeften van het bedrijven inventariseren. Op 

basis daarvan verzamelen we de informatie die het bedrijf 

nodig heeft om een onderbouwde vestigingskeuze te kunnen 

maken. Vaak leveren we de informatie aan in de vorm van 

een bidbook op maat. Meestal organiseren we daarna een 

bezoek aan (Oost-)Nederland door het bedrijf. We noemen 

dat een fact finding trip. Mocht het bedrijf serieus vestiging 

in Oost-Nederland overwegen, dan leveren we ook allerlei 

vormen van praktische ondersteuning zoals voorlichting 

aan expats, introductie in professionele netwerken, etc. 

We werken hierbij zo veel mogelijk samen met partners als 

regio’s, gemeenten, Economic Boards, Valleys, etc.

In het kader van handelsbevordering organiseert Oost NL 

handelsreizen. Dat gebeurt bij voorkeur in samenwerking 

met regionale samenwerkingspartners en met de 

Netherlands Business Support Offices (NBSOs). Daarnaast 

ondersteunt Oost NL bedrijven rondom de handelsreizen 

door middel van informatievoorziening en coaching. 

€

Naast het verstrekken van risicodragende financieringen aan 

startende ondernemers zal mede vanwege de gesignaleerde 

behoefte uit het kapitaalmarktonderzoek Oost-Nederland en 

eigen waarnemingen zogenaamde converteerbare achterge-

stelde leningen verstrekt worden aan bestaand bedrijfsleven. 

Regionale banken bevestigen deze behoefte en in de markt 

ontwikkelt zich een nieuw fenomeen: ‘stapel financieringen’. 

De intentie achter dit fenomeen is dat verschillende 

financiers bereid gevonden worden om financiering aan 

een ondernemer te verstrekken. Dat kan op gelijke voet maar 

ook op ongelijke. Oost NL ziet met name een mogelijkheid 

om met converteerbare achtergestelde leningen een hogere 

leverage mogelijkheid te creëren voor het bestaand 

bedrijfsleven om hun groeiambities waar te kunnen maken. 

Naast het verstrekken van converteerbare achtergestelde 

leningen blijft Oost NL risicodragende financieringen aan 

(door)startende en scale-up ondernemingen verstrekken. 

Meer aandacht zal de financieringsstrategie van bestaande 

participaties krijgen. Het moment waarom nieuwe 

investeerders willen toetreden verschuift in de tijd waardoor 

bestaande participaties langer in portefeuille verblijven. 

Oost NL pakt de regie voor de vervolgfinancieringen die zij 

zelf eventueel met bestaande financiers zal moeten 

adresseren. De uitdaging is om nieuwe investeerders te 

verlijden om in deze vervolgrondes mee te doen. Specifieke 

kennis van de sector maar ook van de kapitaalmarkt is een 

belangrijke randvoorwaarde. 

De portefeuille ontwikkelt zich naar wens. Steeds meer 

bedrijven komen in een fase waarbij een exit een logisch 

moment is. De praktijk leert echter dat de meeste exits veel 

tijd en energie vergen om dit op een verantwoorde wijze te 

kunnen doen. Oost NL werkt aan een exitstrategie per 

individueel bedrijf om dit proces goed te monitoren. 

Daarbij maken we gebruik van externe deskundigen. 

Het uiteindelijke resultaat kan echter nooit worden 

gegarandeerd.

Investeren
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5. Begroting Oost NL 2018
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In de begroting van 2018 is als gevolg van de fusie naast de 

BU’s Business Development en Internationalisering, samen 

het ontwikkelingsbedrijf, ook de BU Capital opgenomen. 

Belangrijke inkomsten voor het Ontwikkelbedrijf zijn de 

bijdragen vanuit het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat, de provincie Overijssel en de provincie Gelderland. 

In de begroting hebben we ook een ruim bedrag opgenomen 

voor de uitvoering van (lopende) programma’s en projectac-

tiviteiten. De opbrengsten van BU Capital bestaan uit het 

transactieresultaat gebaseerd op een exit kalender, dividend, 

rente en de beheervergoeding van fondsen voor derden.

De kosten1  voor 2018, zoals uit het overzicht blijkt, bestaan 

voornamelijk uit de personeelskosten. In de personeels- 

kosten is rekening gehouden met een cao-stijging  van 3,0%. 

De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op de cijfers van de 

voorgaande jaren en waar nodig gecorrigeerd. Het ontwik-

kelbedrijf is wederom budgettair neutraal begroot en Capital 

begroten we positief. In 2018 willen we geheel Oost NL dus met 

een positief resultaat afronden. 

1 In 2018 komt de integrale kostprijs uit op € 930 per dag en is, na inflatiecorrectie, vergelijkbaar met het voorgaande jaar (2017, € 915). 

Begroting 2018 Ontwikkelingsbedrijf Capital Totaal
Opbrengsten

Basissubsidie 4.045

Overige opbrengsten 4.465

Transactieresultaat 2.811

Dividend participaties 165

Rentebaten participaties 251

Opbrengsten beheervergoeding 2.800

Opbrengsten marktfondsen 300

Totaal opbrengsten 8.510 6.237 14.837

Directe kosten

Directe project- participatiekosten 225 350 575

Bedrijfskosten

Personeelskosten 6.745 3.605

Overige personeelskosten 230 130

Reiskosten 340 195

Huisvesting 240 120

Automatisering 150 150

Promotiekosten 50 25

Afschrijving 80 115

Algemene kosten 450 370

Netto bedrijfskosten 8.285 4.710 12.995

Netto resultaat 0 1.267 1.267
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