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Korte terugblik 
op 2022

1.
Ontwikkelingen

Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door een complexe situatie 

waarin we de effecten van de klimaatcrisis ervaren (record 

droogte, resulterend in water schaarste en hoge transportkosten 

in de binnenvaart), van de Russische inval in Oekraïne (record 

prijzen voor energie, resulterend in een hoge inflatie), van de 

stikstofcrisis (beperkte ruimte voor vestiging en uitbreiding 

van bedrijven) en van de voortdurende COVID-19 lock-downs in 

China (verstoorde supply chains, resulterend in schaarste aan 

componenten in de maakindustrie). 

De economische groei valt in 2022 in Nederland “nagenoeg 

stil”, volgens De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd zien 

we binnen Nederland de economische verschillen tussen de 

regio’s toenemen. Amsterdam en regio Brainport Eindhoven 

groeien economisch fors boven het gemiddelde. Ook regio 

Utrecht, de Veluwe (Food Valley) en regio Zwolle groeien 

bovengemiddeld hard. Deze regio’s leveren een toenemend 

aandeel in de Nederlandse economie. Een recente publicatie van 

Rabo Research suggereert dat, al decennia lang, de Nederlandse 

regio’s economisch gezien steeds verder uit elkaar groeien. 

Regionale verschillen in economische ontwikkeling kunnen 

volgens de bank verklaard worden door de sectorstructuur in de 

regio en het regionale ecosysteem waarvan bedrijven profiteren.
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Resultaten Oost NL

De resultaten van de ontwikkelingsactiviteiten – innoveren 

en internationaliseren – zijn voor 2022 op hoofdlijnen 

conform de planning. Daar zijn we blij mee, want de 

omstandigheden waaronder we deze resultaten hebben 

gerealiseerd waren vaak uitdagend. De uitdaging zat ‘m in de 

omstandig-heden die hierboven beschreven zijn, maar ook  

in de bezetting van onze organisatie. Zo leidde bijvoorbeeld 

de opportunity’s om bij te dragen aan de ontwikkeling 

van Groeifondsaanvragen en Europese programma’s 

zonder additionele capaciteit – en in combinatie met een 

hoog ziekteverzuim vanwege corona in bepaalde periodes 

in het jaar – soms tot forse werkdruk. Onze inzet bij de 

ontwikkeling van onder meer EU-REACT aanvragen betaalde 

zich in 2022 goed terug door een groot aantal goedgekeurde 

aanvragen. 

Bij het acquireren van nieuwe innovatieve bedrijven ter 

versterking van onze ecosystemen, zijn we in 2022 gerichter 

te werk gegaan. Met nog meer aandacht voor toegevoegde 

waarde van de bedrijven voor de regio en ook meer aandacht 

voor het werven van bedrijven in het kader van economische 

veiligheid. De beursbezoeken en handelsmissies konden na 

Q1 gelukkig weer fysiek plaatsvinden.

In lijn met onze hoge ambitie zijn we met Investeren 

goed op weg om een recordbedrag aan nieuwe- en 

vervolginvesteringen te realiseren in 2022. Door in te spelen 

op het nog redelijk gunstige exit-klimaat zijn drie portfolio 

deelnemingen een jaar eerder dan verwacht verkocht.  

Dit betekent dat we een positief resultaat verwachten  

voor dit jaar.

Ook bij de fondsen onder management zijn de resultaten 

beter dan verwacht en is er voldoende kapitaal beschikbaar. 

Daarnaast heeft het Startup Fonds Gelderland in de eerste 

helft van dit jaar al veel starters kunnen ondersteunen, is het 

Vroege Fase Fonds Gelderland net van start gegaan, en gaat 

het Vroege Fase Fonds Overijssel in oktober open. 

De geplande uitbreiding van het team van Capital is wel een 

uitdaging in de huidige krappe arbeidsmarkt. Hier wordt 

samen met HR veel aandacht aan besteed en we verwachten in 

het najaar een toename in de bezetting te kunnen realiseren. 

De mooie ontwikkelingen bij Capital bieden financiële ruimte 

en een divers aanbod aan financieringsinstrumenten- en 

middelen om in deze onzekere tijd juist (door) te kunnen 

investeren in innovatieve business cases die bijdragen aan de 

sterke thema’s Food, Health, Energy en Tech in onze regio.

Ontwikkeling aandeel in toegevoegde waarde
per regio 1996 - 2020

< -0,4% punt

-0,4% punt tot -0,2% pu

-0,2% punt tot 0% punt

0% punt tot 0,2% punt

0,2% punt tot 0,4% punt

> 0,4% punt
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Actuele beleids- 
ontwikkelingen

2.
Dynamiek in beleid Overijssel

In de perspectiefnota geeft de provincie Overijssel aan volop te 

blijven inzetten op economisch ontwikkeling om de gevolgen 

van de COVID-19 crisis en aanvullend om de gevolgen van de 

geopolitieke- en klimaat ontwikkelingen terug te dringen. 

Aangekondigde investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, 

energietransitie, vrijetijdseconomie, binnensteden en de 

inrichting van het landelijke gebied worden – waar nodig 

aangepast – voorgezet. Dat betekent dat de kern van het 

coalitieakkoord ‘Samen Bouwen’, gericht blijft op verdere 

verbetering van het verdienvermogen van Overijssel rond 

arbeidsmarkt en onderwijs, aantrekkelijk vestigingsklimaat, 

digitalisering, stimuleren van innovatie en ondernemerschap 

en ontwikkeling naar een circulaire economie. Deze thema's 

zijn ook terug te vinden in de conceptnota Samenhangend 

Investeren van Rijk (EZK), Provincies (IPO) en Gemeenten (VNG). 

De focus op de maatschappelijke opgaven, de grote transities 

bijvoorbeeld op energie en de perspectiefvolle ontwikkeling 

van het platteland inclusief een gebiedsgerichte aanpak voor 

stikstof, heeft topprioriteit voor Overijssel.
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Dynamiek in beleid Gelderland

Ook de provincie Gelderland bouwt verder aan een 

perspectiefvolle toekomst in Gelderland in het teken 

van brede welvaart met in de kern aandacht voor het 

verdienvermogen. Hierbij blijven in de midterm review 

de ambities uit het coalitieakkoord centraal staan. De 

actualiteit van de oorlog in Oekraïne en het stikstofdossier 

gaat ook niet ongemerkt aan Gelderland voorbij en 

vraagt aandacht voor relevante high tech sectoren rond 

de chipindustrie en versterking van het verdienvermogen 

voor een perspectiefvolle plattelandsontwikkeling. Het 

coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ zet stevig in 

op innovatie, energietransitie, kennisinfrastructuur, 

verduurzaming in de landbouw en klimaatadaptatie 

met extra aandacht voor deze nieuwe geopolitiek en 

klimaatontwikkelingen( droogte en stikstof). Hiervoor 

wordt de centrale investeringsopgave gericht op economie, 

bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarbij richt de inzet 

zich op het Food, Health en Energycluster en de innovatieve 

maakindustrie. Relevant voor alle thema's zijn activiteiten op 

het gebied van circulariteit, duurzaamheid en digitalisering. 

 

 

 

In het afgelopen jaar hebben de provincies Overijssel en 

Gelderland samen met het ministerie van Economische 

Zaken & Klimaat en vele stakeholders gewerkt aan de 

strategische investeringsagenda voor innovatie. Hierin staan 

de sterke economische speerpunten en dito ecosystemen 

rond Food, Health, Tech, Energy & Circulair centraal. Dit 

komt overeen met de Kracht van Oost 2.0 en de Regionale 

Innovatie Strategie die vanuit Oost-Nederland voor de EU 

is opgesteld. Deze vijf thema’s gaan ook leidend worden 

in het benutten van de mogelijkheden die Den Haag en 

Brussel bieden om Oost-Nederland haar bijdrage te kunnen 

laten leveren aan het verdienvermogen van Nederland en 

Europa. Maar ook om Oost-Nederland bij te laten dragen 

aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken 

waar we voor gesteld staan. Dit zien we ook terug in de 

krachtenbundeling van Oost-Nederland Slim Benutten en 

Th!nk East Netherlands. Een krachtenbundeling waarin we 

onze ecosystemen, gezamenlijk met alle stakeholders, vanuit 

Oost-Nederland optimaal willen benutten en de veerkracht 

van de regio in de toekomst verder willen ontwikkelen.
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Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat: 
Nieuw Industriebeleid 
en Missiegedreven 
innovatiebeleid 

In het afgelopen jaar is het nieuwe kabinet in Nederland 

actief geworden. Diverse dossiers zijn door geopolitieke- en 

klimaatontwikkelingen enorm in de actualiteit gekomen 

zoals het stikstof dossier en ook het energiedossier. Hiervoor 

heeft het ministerie van EZK zich uitgesproken voor een 

actief industriebeleid. Voor de komende jaren en dus ook 

2023 wordt het vizier gericht op nieuwe industriebeleid met 

duidelijke keuzes voor specifieke sectoren die van belang zijn 

voor onze (Europese) autonomie. Hierin speelt ook investeren 

en internationaliseren een belangrijke rol in het financieren 

van strategische bedrijven en het aantrekken van de juiste 

bedrijven in deze ecosystemen: van volume naar value. 

Ook vraagt het Industriebeleid nadrukkelijk aandacht voor 

het vestigingsklimaat in termen van ruimte, en voldoende 

energie, water en dergelijke. Wij monitoren dit en daar waar 

mogelijk verbeteren we het vestigingsklimaat voor de lange 

termijn en ook houden we de vinger aan de pols bij onze 

buitenlandse bedrijven die reeds langer actief zijn in  

onze regio en waar juist een goed vestigingsklimaat  

van groot belang is. 

Alle signalen wijzen in de richting dat het nieuwe 

industriebeleid aansluit op het missie gedreven 

innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat. Uiteraard zet het nieuwe Kabinet haar eigen 

accenten in de prioriteiten en missies gericht op met name 

de verduurzaming en digitalisering van de economie.  

Maar de kern van het beleid – namelijk een duidelijke 

koppeling leggen tussen het verdienvermogen van 

bedrijven en bijdragen aan grote maatschappelijke 

vernieuwingsopgaven – blijft intact. Denk hierbij aan 

stikstof problematiek en de verdergaande opgave rond 

duurzaamheid en digitalisering. Centrale thema's van 

het missiegedreven innovatiebeleid blijven gericht op 

Food, Health, Security en Energy. En dit geldt ook voor de 

ontwikkeling bij sleuteltechnologieën, zoals fotonica, AI, 

en nano-, quantum- en biotechnologie. Voor de inzet van 

middelen wordt nadrukkelijk gekeken  

naar de opbouw van het ecosysteem rond deze thema's, 

zodat investeringen in samenhang tot een grotere 

toegevoegde waarde en tot meer impact kunnen leiden. 

Het valoriseren van kennis in nieuwe bedrijvigheid, het 

vervolgens investeren in deze nieuwe bedrijvigheid speelt 

hierin een belangrijke rol evenals het internationaliseren  

van onder meer deze bedrijven. 

Tot slot heeft het Ministerie van EZK ook oog voor het 

innovatievolgend mkb. Zo wordt door het recent verschenen 

advies van het Comité voor Ondernemerschap geopteerd 

voor een verdere samenwerking tussen Kamer van 

Koophandel, RVO, de ROM’s aan de ene kant en banken en 

private financiers aan de andere kant voor verbetering van de 

financiering van het MKB. En zo wordt in het mkb-actieplan 

gesproken over de ontwikkeling en implementatie van 

activiteiten rond digitalisering. Maar ook het koppelen van 

deze groep mkb-ondernemingen uit de diverse Topsectoren, 

aan de Kennis en Innovatie agenda van Nederland wordt van 

groot belang geacht.

Vooruitblik

De Provinciale Statenverkiezingen zullen in de loop van  

2023 leiden tot nieuwe coalities in de provincies. 

Deze nieuwe coalities zullen mogelijk gewijzigde 

beleidsprioriteiten vaststellen. Daarbij zullen ook de 

Europese en nationale beleidsprioriteiten van invloed zijn. 

Oost-Nederland en Oost NL dienen daarop in te spelen. 

In aanloop naar de verkiezingen brengen de provincies 

Gelderland en Overijssel in kaart welke spelers actief zijn in 

het economisch domein, hoe deze met elkaar samenwerken, 

en hoeveel middelen voorhanden zijn om het economisch 

beleid in de provincies uiteindelijk vorm en inhoud te geven. 

Deze beleids- en uitvoeringsanalyses zijn inputs voor de 

nieuwe coalities om keuzes te kunnen maken op economisch 

terrein ten behoeve van de nieuwe collegeperiodes. 
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Economische 
ontwikkelingen

3. Na een sterke opleving van de economie in 2021 raakt de vaart 

eruit in 2022 en 2023. Veel economen verwachten economische 

krimp in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal 

van 2023. Verdere economische ontwikkelingen in 2023 zijn 

moeilijk voorspelbaar en hangen in belangrijke mate af van de 

geopolitieke ontwikkelingen. 

De oorlog in Oekraïne, sancties op Rusland en lockdowns in 

China leiden tot toeleveringsproblemen. De maakindustrie in 

onze regio is daar gevoelig voor. En dat terwijl toevoerketens 

nog ontregeld waren door de coronamaatregelen sinds 2020. 

Aanhoudend hoge grondstof- en materiaalprijzen zetten 

de productie en marges onder druk. Ook de krapte op de 

arbeidsmarkt draagt daaraan bij. Uiteindelijk zal de vraag naar 

producten door een afkoelende economie onder druk komen te 

staan. Consumptie zal afnemen door gebrek aan vertrouwen en 

ook doordat consumenten gewoon minder te besteden hebben, 

als gevolg van hoge inflatie en hoge uitgaven voor energie. 

Energie-intensieve bedrijfstakken kunnen gemakkelijk in de 

problemen komen. 
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Vele grote bedrijven en het MKB komen door de stijgend 

energieprijzen in de problemen. Volgens het CBS 

betreft dat met name de voedingsmiddelenindustrie, 

papierindustrie, aardolie-industrie, chemische industrie, 

bouwmaterialenindustrie, en basismetaalindustrie. 

Al deze sectoren – behalve de aardolie-industrie – zijn 

bovengemiddeld vertegenwoordigd in Oost-Nederland. 

Het zal bedrijven in deze sectoren niet altijd lukken om 

de gestegen kosten voor productie door te belasten aan 

de afnemers. En als dat wel lukt, dan wordt het probleem 

doorgeschoven naar andere sectoren die duurdere producten 

moeten afnemen. Zo leveren chemische bedrijven zoals 

Nouryon (Deventer), BASF (Arnhem), Benegas (Putten), 

Diosynth (Apeldoorn), Van der Sluijs (Kampen), Mallinckrodt 

Baker (Deventer), etc. grondstoffen aan maakbedrijven in de 

voedingsmiddelenindustrie, de rubber en kunststofindustrie 

en de life sciences. 

Een ander probleem is de klimaatverandering en de belasting 

van het milieu, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie. 

Beperkte stikstofruimte en schaarste aan water maken het 

moeilijk voor bedrijven om zich te vestigen of uit te breiden. 

Wij verwachten veel van innovatie en hierbij gaat het niet 

alleen om technologie maar ook om nieuwe verdienmodellen 

en organisatie veranderingen. Bedrijven die snel 

verduurzamen zullen nu beter af zijn dan bedrijven die dat 

niet doen. Er is een sterke motivatie om te vernieuwen om 

zo de productiekosten beperkt te houden. Zo zouden de 

milieu- en energieproblemen wel eens versnellend kunnen 

werken voor transities in energie, voeding en digitalisering. 

En Oost-Nederland biedt een uitstekende uitvalsbasis 

voor het ontwikkelen van innovaties die deze transities 

faciliteren. De toegang tot investeringskapitaal, om de groei 

van innovatieve bedrijven mogelijk te maken, is daarbij wel 

een aandachtspunt. Want investeringskapitaal is schaarser 

geworden in de markt als gevolg van de hoge inflatie.

De geopolitieke spanningen beperken zich niet alleen tot 

Oost-Europa maar zijn bijvoorbeeld ook gerelateerd aan 

de ambities van China en de dreiging rondom Taiwan. 

Economische veiligheid zal daarom steeds vaker een 

onderdeel worden in economische afwegingen door 

bedrijven en overheden.



11 Activiteitenplan Oost NL 2023

Prioriteiten 2023

4.
Het komende jaar gaan wij door met het consistent en 

samenhangend inzetten van onze kerncompetenties (innoveren, 

internationaliseren en investeren) op het versterken van de 

meest relevante thema’s ofwel ecosystemen, zoals deze ook 

in het meerjarenplan Oost NL 2022-2025 zijn aangegeven. We 

gaan systematischer en met nog meer focus en onderbouwd, in 

onderlinge samenhang met elkaar en met derden investeren. We 

beogen hiermee onze economische en maatschappelijke impact te 

vergroten. Maatschappelijke impact realiseren gaat hand in hand 

met het versterken van de economische motor. 

De vier centrale thema’s op basis van de Kracht van Oost 2.0  

en Regionale innovatiestrategie zijn geoperationaliseerd in  

de Strategische Investering en Innovatie Agenda (SIIA) voor  

Oost-Nederland en betreffen:

 > Slim en duurzaam voedsel produceren. Kwalitatief 

hoogwaardig, gezond en duurzaam voedsel met de nieuwste 

technologieën en systeemgerichte business modellen.

 > Smart Energy & Clean en Circulair. Oost-Nederland als living lab 

voor de decentrale opwek en opslag van energie en oplossingen 

voor de energietransitie. En aantonen dat een circulaire 

economische ontwikkeling gepaard gaat met een positieve 

impact op welzijn, de menselijke maat en brede welvaart.

 > Prevention & Med Tech. Betaalbare gezondheidszorg door 

technologie voor de gezonde of revaliderende mens, met een 

verhoging van de levenskwaliteit.

 > Digital Economy & Industry. Versnellen van de digitalisering van 

de industrie, voorbeeldregio voor digitalisering van het mkb in 

de maakindustrie en vernieuwende business modellen op het 

snijvlak van productie en dienstverlening.



12

Kerntaak Innoveren 

Door kennis, kapitaal en ons netwerk ter beschikking 

te stellen, helpen wij ondernemers bij de ontwikkeling, 

realisatie en het naar de markt brengen van innovaties. 

We verbinden bedrijven, kennisinstellingen en overheid 

om gezamenlijk synergie te creëren en in toenemende 

mate werken ook maatschappelijke organisaties mee aan 

het vinden van de juiste oplossingen. We werken gericht 

samen met veel relevante partijen in onze regio en leveren 

organiserend vermogen om zo optimale omgevingen 

in casu ecosystemen te creëren waarin ondernemingen 

optimaal kunnen functioneren. Onze eerste opdracht is 

het signaleren van trends en het identificeren van kansen 

(vraagarticulatie) voor regionale bedrijven. Vervolgens 

kan Oost NL vanuit een neutrale positie business cases, 

projecten en programma’s aanjagen, ontwikkelen 

en begeleiden. Naast het verdien vermogen wordt 

nadrukkelijk gekeken of de innovatie en de onderneming 

ook een bijdrage levert aan maatschappelijke 

uitdagingen. Alleen dan helpen we de ondernemer. Het 

vinden van Europese middelen en er voor zorgen dat het 

mkb hiervan gebruik kan maken is een belangrijk middel 

om innovaties bij bedrijven aan te jagen. Deze activiteiten 

leveren relevante informatie voor strategische acquisitie 

targets en handelsmissies voor internationaliseren en 

mogelijke interessante investeringsproposities voor de 

kerntaak investeren.

Kerntaak Internationaliseren

Acquisitie is het identificeren en begeleiden van 

(internationale) bedrijven voor vestiging of uitbreiding in 

Oost-Nederland. Bedrijven met toegevoegde waarde voor 

de regionale economie. Focuslanden voor internationale 

acquisitie zijn VS, Canada, Japan, VK en Zuid-Afrika. Als 

actief lid van het ‘Invest in Holland’ netwerk, is Oost 

NL de exclusieve partners van Netherlands Foreign 

Investment Agency (NFIA) in Oost-Nederland. Het 

stimuleren van internationale handel en samenwerking 

door het Oost-Nederlandse mkb doen wij samen met de 

regionale partners in ons GO4Export programma door 

handelsmissies, beursbezoeken, etc. We richten ons 

daarbij vooral op Duitsland, VK, VS, Canada, Japan en Zuid 

Afrika. Oost NL vertegenwoordigt Gelderland en Overijssel 

nationaal binnen Trade & Innovate NL. In samenwerking 

met RVO en de andere ROM’s voert Oost NL ook het 

Enterprise Europe Network (EEN) programma en het Trade 

Relations (TR) programma uit en is betrokken bij de Brexit 

Adjustment Reserve (BAR).

Kerntaak Investeren 

Naast het Participatiefonds Oost NL van de verschillende 

gezamenlijke aandeelhouders, kennen beide provincies 

vergelijkbare eigen fondsen in Topfonds Gelderland, 

Innovatiefonds Overijssel en Innovatiefonds Twente. 

Het management van deze fondsen is belegd bij Oost 

NL. Wij investeren vooral in startende bedrijven, dus 

in de vroege fase van hun ontwikkeling, waar private 

investeerders het vaak niet aandurven om alleen een 

financiering te verstrekken (marktfalen). Met Oost NL 

verzekert een bedrijf zich van een constructief-kritische 

cofinancier met markt- en organisatiekennis, die 

kan ondersteunen bij de gecontroleerde groei van de 

organisatie, een zorgvuldige financiering en een gedegen 

ondernemingsplan. Nieuw is het Perspectief Fonds 

Gelderland onder beheer van Oost NL, gericht op grote 

deals (>€5M).

De prioriteiten in onze activiteiten (innoveren, 

internationaliseren en investeren), ter versterking 

van deze ecosystemen, stellen wij jaarlijks opnieuw 

vast en zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven. 

Voor een detailoverzicht van de lopende en beoogde 

nieuwe activiteiten vanuit onze drie kerncompetenties 

verwijzen we de lezer naar bijlage 1. 
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Smart Industry
Activiteiten zijn gericht op het versterken van het regionale 

bedrijfsleven door de digitale transitie te versnellen en 

de concurrentiepositie van met name het (brede) MKB te 

verstevigen. De verregaande digitalisering, AI en robotisering 

bieden immers vele kansen. Software en fysieke systemen 

in de maakindustrie worden nauwer met elkaar verbonden 

tot zogenaamde cyber-physical systems, waarmee de 

industrie de productiviteit kan verhogen. Hierbij moet 

ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de cybersecurity Zo 

blijft de maakindustrie in Oost-Nederland wereldwijd 

concurrerend en kunnen we zelfs productie terughalen 

uit lagelonenlanden. Een ontwikkeling die, zeker in tijden 

van geopolitieke onzekerheid, leidt tot een robuustere 

waardeketen met minder kwetsbaarheden. En tevens kan 

dit bijdragen aan het tekort aan human capital. Met het 

programma European Digital Innovation Hub wordt samen 

met andere Europese regio’s samengewerkt om versnelling  

in de digitalisering van het MKB te bewerkstelligen. 

Enabling technologies
Toepasbaar maken van nieuwe technologie (enabling 

technologies) die vanuit hun eigenschappen en 

functionaliteiten transities waaronder de energietransitie, 

circulariteit, NOx- en CO2-emissiereductie, terugdringing 

verdroging, veilige en verbonden samenleving, mogelijk 

maken. Een concreet voorbeeld zetten we in op slimme 

energienetwerken oftewel smart grids en een decentrale 

mix van energie opweksystemen te maken op een aantal 

bedrijventerreinen. Hiermee verminderen we het ontstaan 

van pieken en dalen van energietoevoer.  

Digitalisering is ook nodig voor de (semi-automatische) 

fabricage van de bouwpakketten die nodig zijn voor een 

duurzame woningmarkt. Ook het concretisering van 

duurzame mobiliteit door elektrificeren (cluster ontwikkeling 

en NGF aanvraag elektrisch vliegen), connectivity, 

gewichtsreductie constructies zijn belangrijke drivers voor 

de energietransitie. Evenals de verdere ontwikkeling van 

membranen waarmee we water in de gehonoreerde NGF 

aanvraag “Groeiplan Watertechnologie” nog beter gaan 

benutten. 

Semicon en geintegreerde fotonica 
Verzilveren van kansen voor de chipproductie (Chips ACT) die 

onder andere gelegen is in de heterogene systeemproductie, 

het produceren van de benodigde fotonische, semicon en 

microfluïdische componenten én het samenbrengen in 

een functionerend en efficiënter geheel, lees ecosysteem. 

Hierbij zetten we actief onze drie kerncompetenties op in. 

Het investeren in bedrijven het aantrekken van bedrijven 

en het ontwikkelen van de markt voor specifieke semicon/

fotonica toepassingen. Hierbij richten we ook de aandacht 

op de ontwikkeling van een foundry waarin specifieke 

toepassingen van geïntegreerde fotonica kunnen opschalen. 

Tevens investeren we in de ontwikkeling van Novio Tech 

Campus als semicon hotspot, in nauwe afstemming met 

de Twentse Kennisposities en bedrijven. We werken nauw 

samen met Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, High 

Tech NL en PhotonDelta vanwege de wereldwijde relevantie 

van het onderwerp.

Digital Economy & Industry 
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Verstevigen van de ankers in het Prevention & 
MedTech vestigingsklimaat 

Voor Prevention & MedTech-bedrijven zijn Oost-Nederland 

tal van faciliteiten nodig. Hierdoor dreigen medische startups 

en scale-up bedrijven nu naar andere regio’s te vertrekken. 

Daarom willen we het ecosysteem op diverse onderdelen 

versterken waaronder meer bedrijfsruimte bieden aan 

bedrijven en kennisontwikkelaars om in de preventie- en 

medische technologie te kunnen ondernemen. Ook 

capital levert een bijdrage om zo effectief mogelijk haar 

middelen in te zetten richting bedrijven waarmee de health 

ecosystemen daadwerkelijk kunnen ontwikkelen rond deze 

preventie- en medische technologie. Het organiseren van 

een tweetal investordays in Enschede en Nijmegen, brengen 

science, capital en international en business development 

stakeholders samen, waaruit nieuwe coalities gaan ontstaan 

ter versterking van het ecosysteem Health.

Versterken innovatiekracht en samenwerking 
Food en Tech

Voor Prevention & MedTech-bedrijven is het in Oost-

Nederland moeilijk om aan vroege fase-kapitaal te komen. 

Daardoor verliezen zij innovatiekracht. De universiteiten, 

hogescholen en medische centra zijn initiator van innovatie 

en bedrijvigheid. Maar in de praktijk blijkt het moeilijk 

om innovaties naar de markt of geadopteerd te krijgen 

in zorginstellingen. Daarom stimuleren we bedrijvigheid, 

zetten we in op snellere validatie en op meer aandacht 

voor marktintroductie zoals Health Chain. De verdere 

krachtenbundeling tussen food en tech gericht op de 

preventie en herstel van ziektebeelden verdient hier  

ook zeker meer aandacht direct gericht op de 

consumentenmarkt en komt ook terug in het nieuwe 

programma MedTech Twente. 

Preventie versterken met focus op TopFit  
en One planet 

Medische technologie wordt steeds digitaler in hard en 

software en in haar toepassingen. In de extramurale en 

intramurale zorg raakt alles met elkaar verbonden. Denk 

aan digitale huisartsbezoeken of chirurgen die via een robot 

operaties uitvoeren. Maar denk ook aan personalised food 

voor sneller herstel .We zijn steeds beter in staat om op  

basis van grote hoeveelheden data voorspellingen te doen 

over ziektebeelden en over de uitkomsten voor preventie  

van ziektebeelden en van behandelingen. De verdere 

stimulering van de samenwerking doormiddel van  

co-creatie sessies tussen One Planet en TopFit leidt tot 

nieuwe innovaties en daarmee verdere versterking van 

preventie in Oost-Nederland.

Internationale) alliantievorming
Door het versterken van de allianties tussen het Prevention 

& MedTech-cluster in het landsdeel Oost-Nederland met 

Brainport, Oss en Brightlands en met kennisregio’s elders 

in Europa, kan dit cluster in de regio zich ook internationaal 

positioneren en samenwerken met andere regio’s om in te 

kunnen spelen op Europese oppertunities. En zo bouwen we 

een internationaal ecosysteem op dat mogelijk vorm gaat 

krijgen in Medtechbridge. 

Prevention & Med Tech
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Innovatie Productie- en Kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw heeft geen negatieve klimaatimpact, 

draagt bij aan emissiereductie (stikstofproblematiek) en 

aan het herstel van biodiversiteit. Daarnaast biedt het een 

passend verdienmodel voor de boer. De regio stimuleert 

actief kringlooplandbouw en circulariteit in voedsel. 

Hiermee bieden we ruimte aan innovaties, bijvoorbeeld 

rond reststroom-verwaarding, biomateriaalontwikkeling 

(onder andere voor duurzame verpakkingen) en preventie 

van voedselverspilling. Met de nieuwe stikstof normen is ook 

aandacht gevraagd aan Oost NL om te kijken naar innovaties 

van stallen, mestverwerking en mestverwaarding waarmee 

boeren verder kunnen in de agrarische productie en zo een 

bijdragen kunnen blijven leveren aan het vitaal plateland 

zowel in Overijssel als in Gelderland. Hierbij wordt ook naar 

allerlei instrumenten waaronder vouchers gekeken om 

versnelling aan te brengen in de innovatie ontwikkeling en 

implementatie van innovaties. 

Eiwittransitie
De regionale productie van eiwitgewassen voor 

menselijke consumptie en veevoer met bijbehorende 

innovatievraagstukken wordt voor Oost-Nederland 

steeds belangrijker. Dit draagt bij aan vermindering van 

stikstofemissies en de klimaatdoelstellingen en biedt nieuwe 

economische kansen. In het verleden was de eiwittransitie 

vooral gericht op de verschuiving van dierlijk naar 

plantaardig voedsel. Die transitie heeft inmiddels de wind in 

de zeilen en deze kunnen we verder opschalen. Bijvoorbeeld 

door buitenlandse spelers te verleiden om zich hier te 

vestigen om te profiteren van het aanwezige ecosysteem.  

In 2023 komt daarnaast meer aandacht voor de eiwittransitie 

in diervoeding. Zowel van plantaardige (local sourcing) als 

dierlijke bron (insecten). En bij humane voeding is in dit 

kader meer aandacht voor kweekvlees.

Voedseltechnologie
Het is belangrijk dat eten gezonder wordt, lekker is en steeds 

meer past bij de wens van diverse consumentengroepen. 

Meerdere hoogwaardige technologieën kunnen worden 

omgezet in belangrijke innovaties. Denk aan bio-raffinage 

van plantaardige eiwitten als nieuw veganistisch 

ingrediënt en de inzet van multispectrale metingen 

voor kwaliteitsbepaling. Ook de digitalisering van 

voedselproductie en innovaties voor milde conservering en 

het personaliseren van voeding passen binnen dit speerpunt. 

Daarnaast zijn er legio kansen voor proposities met een 

gezondheidsclaim. Gepersonaliseerd voedsel staat nog maar 

aan het begin van zijn ontwikkeling en vezels zijn de nieuwe 

vitamine waarin we vele start up en scale-ups helpen om 

deze nieuwe vezels te ontwikkelen samen met stakeholders 

die samenwerken binnen StartLife op dit gebied. 

Agro-Tech/Smart Farming
Vanuit het thema Ag&Food tech is focus op technieken 

gericht op emissiearm produceren met een optimaal gebruik 

van grondstoffen, arbeid en energie. Maar wel in combinatie 

met maximalisatie van de productie. Want voedselzekerheid 

(strategische autonomie) gaat gelijk op met ambities rond 

klimaat en stikstof. Immers op de crossovers van high 

tech en agrifood biedt Oost-Nederland veel kennis en veel 

innovatieve (maak) bedrijven in wereldwijd opgebouwde 

productniches. Verdere stappen waar we aan werken in de 

digitale transitie in agri- en foodsystemen zijn regionaal 

gebundeld in het programma ‘Data-driven Transition 

in Food’. Door slimme algoritmes, verbeterde sensor-

technologie en autonome machines ontstaan veel nieuwe 

toepassingen. Denk aan precisielandbouw en bijvoorbeeld 

autonome kassen. Onder andere de bundeling van bedrijven 

vanuit de voedingsmachine- en apparatenindustrie, het bij 

elkaar brengen en uitwerken van nieuwe toepassingen leidt 

tot nieuwe producten en toepassingen op dit gebied.

Slim en duurzaam voedsel produceren
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Ecosysteemontwikkeling op gebied van slimme 
decentrale energiesystemen (Smart Energy Hubs), 
Opwek en opslag van duurzame energie (o.a. 
batterijen, waterstof), Circulaire kunststoffen,  
textiel en maakindustrie (metalelectro).

Per ecosysteem zijn andere interventies vanuit Innoveren 

nodig zoals clustervorming, innovatiesamenwerking 

vormgeven, en leiderschap proberen te organiseren in 

allianties. Vanuit International is de proactieve acquisitie 

met de verschillende ROM's en NFIA gezamenlijk ingericht en 

staat ten dienste aan de verschillende energie en circulaire 

thema's (Batterijtechnologie, Waterstof, Smart Mobility en 

Circulair). Hiervoor stellen deze organisaties een focus team 

samen die de Nederlandse themapropositie wereldwijd 

uitrollen. Vanuit enkele ecosysteemanalyses blijkt het 

financieringsinstrumentarium van Oost NL nog onvoldoende 

aan te sluiten bij de behoefte (zoals voor circulair). Daar gaan 

we een goed passend instrument voor ontwikkelen. Tevens 

biedt Oost NL een veelheid aan ondersteuningsprogramma's 

(market- en investor readiness programma’s, start- en 

groeiversneller, en dergelijke). Deze kunnen leads genereren 

maar ook ondersteunen bij venture building. Doel is  

om in 2023 deze programma's geïntegreerd aan te bieden  

en gezamenlijk portfoliomanagement binnen Oost NL  

op te pakken.

Circulair maken van de bouw & infra, textiel, 
kunststoffen en maakindustrie

De bouw is de grootste producent van afval en reststoffen. 

De bouw staat voor een aantal grote uitdagingen. Er is een 

tekort aan geschikte woningen, er is teveel stikstofuitstoot, 

alle gebouwen in Nederland moeten van het aardgas af en alle 

bestaande woningen moeten worden verduurzaamd.  

De circulaire transitie komt daar nog bovenop, maar biedt 

tegelijk een kans om deze uitdagingen te versnellen. 

Digitalisering en robotisering zijn hierbij onmisbaar. 

 > Juist doordat textiel een grote footprint kent, biedt dit 

kansen voor Oost-Nederland in de transitie naar circulair 

textiel. De kennis en capaciteit op het gebied  

van mechanisch en chemisch recyclen, is aanwezig in  

Oost-Nederland en ontwikkelt zich in hoog tempo. 

 > Tevens beschikt Oost-Nederland over de kennis voor 

de ontwikkeling van nieuwe, minder milieubelastende 

grondstoffen – en over de knowhow om die toe te passen 

in het ontwerpen van nieuwe kunstofproducten.

 > Met het programma CESI-ON gaan we samen met onze 

stakeholders en de maakindustriebedrijven kijken hoe we 

die innovaties kunnen realiseren en genoemde potentiële 

opbrengsten kunnen verzilveren. De maakindustrie in 

Oost-Nederland heeft de potentie om deze slimme,  

circulaire toegevoegde waarde te creëren. 

In de vier cases Circulair Kunststoffen, Textiel en Bouw 

ondersteunen we nieuw te vestigen bedrijven of bedrijven 

die hun activiteiten uitbreiden. Integraal vanuit meerdere 

kernactiviteiten wordt een actieve ondersteunende rol 

gespeeld waarmee aantoonbaar vermindering van gebruik van 

virgin grondstoffen wordt gerealiseerd en tevens een bijdrage 

aan de verbetering van het ecosysteem wordt geleverd. 

Sterke Batterij- en Waterstofcluster 
We breiden hiervoor de samenwerking uit met topcentra 

in Duitsland rondom batterijtechnologie. Tegelijk werken 

we aan grootschalige productiemethodes voor alternatieve 

energiedragers als waterstof. En bereiden we samen met 

andere partijen in Nederland een NGF aanvraag voor gericht 

op batterijen en -materialen. Hierbij kijken we ook met de 

andere ROM’s en NFIA/RVO naar het nationale acquisitieteam 

op dit thema waarmee proposities internationaal uitgerold 

worden en proactieve acquisitie gedaan wordt, met het doel 

internationale en bovenregionale bedrijven in dit energie-

ecosysteem te laten landen. Dit met een vestiging  

of samenwerking met kennisinstellingen en/of bedrijven in 

Oost-Nederland.

Decentrale Energy-systems 
Oost-Nederland werkt aan decentrale geïntegreerde energie-

oplossingen die goed zijn ingepast in de omgeving. De 

specifieke technologieën die hier voor nodig zijn betreffen 

systeemintegratie, energieopslag en dito management, 

aandrijf en warmtesystemen en energietechniek. Deze 

technieken passen we geïntegreerd toe in een aantal 

grootschalige projecten/programma’s en vormt de kern van 

onze inzet op de ontwikkeling van Smart Energy Hubs - van 

enkele innovatiecentra voor Energie én opschaling van de 

regionaal sterke energietechnologieën. In 2023 wordt door 

Oost NL integraal een team samengesteld om minimaal 

daadwerkelijk één bedrijventerrein te hebben getransformeerd 

naar een smart energy hub. Vervolgens stellen we een 

“best practice” op aan de hand van dit voorbeeld dat kan 

dienen als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in het 

oosten van het land en mogelijk ook daarbuiten. Ambitie 

is om in nu reeds te starten met de verduurzaming van een 

bedrijventerrein en eind 2025 minimaal 5 bedrijventerreinen 

te hebben verduurzaamd met echt impact op de 

energieneutraliteit Oost-Nederland en een deel-)oplossing  

is voor de netcongestie.

Smart Energy & Clean en Circulair
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Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is er 

de noodzaak om talent vast te houden en aan te trekken 

(als onderdeel van de versterking van ecosystemen). 

In de arbeidsregio's zijn reeds vele partijen actief om 

dit onderwerp bij de kop te pakken. Daar waar we het 

gesprek hierover in deze regio's kunnen faciliteren, 

zijn we graag bereid om hieraan bij te dragen. Wij zien 

een majeure rol voor Oost NL in het faciliteren van de 

‘human capital’ agenda door met name vanuit innovatie, 

bedrijven te helpen te moderniseren met name gericht 

op digitaliseren en robotiseren. 

Voor Oost NL staat de samenwerking met 
de ondernemers en de bedrijven in 
Oost-Nederland centraal! Hierin opereert 
Oost NL ook samen met haar stakeholders 
om vernieuwende activiteiten van 
ondernemers en verbeteringen in de 
ecosystemen te bewerkstelligen. 

Hierbij gaat het om samenwerking met Kennispoort, 

Novel-T, FoodvalleyNL, Health Valley, Kiemt en RCT 

Gelderland, oftewel de midden structuur. Maar 

ook wordt steeds nadrukkelijker de samenwerking 

gezocht met de branche-organisaties binnen 

Boost waaronder de Metaal Unie, FME, VMO maar 

ook VNO-NCW. Andere belangrijke partners zijn 

de acht triple helix Economic Boards in Oost-

Nederland. Maar ook de samenwerking met de 

kennisinstellingen is van groot belang.  

Het betreft onder meer de hogescholen Saxion, 

Windesheim en HAN en de universiteiten WUR,  

UT, RU en RUMC en de daaraan gelieerde instituten 

zoals One Planet en Fraunhofer. Ook is aandacht 

gevraagd voor de ROC’s. 

Ongetwijfeld hebben we hier tal van organisaties 

niet genoemd waar we in tal van projecten en 

programma’s mee samen werken. Stakeholders 

hebben bij het opstellen van het activiteitenplan 

2023 duidelijk aangegeven de hierboven genoemde 

thema’s zeer relevant te vinden. Daarbij hebben 

ze ook nadrukkelijk aangeven om bij voorkeur 

geen nieuwe organisaties op te bouwen maar juist 

gebruik te maken van de bestaande infrastructuur 

in de uitvoering. Hierbij zagen ze een duidelijke 

voortrekkersrol voor Oost NL vanuit haar 

organiserend vermogen. 

Samen met partners
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Organisatie 
ontwikkeling 2023 

5.
Nieuwe balans

Sinds het einde van de lockdowns is er bij Oost NL een balans 

ontstaan tussen werken op kantoor en thuiswerken. Dit kunnen 

we technisch en logistiek binnen onze organisatie heel goed 

realiseren. Het streven is om maximaal twee dagen thuis te 

werken en tenminste drie dagen op kantoor of op locatie bij 

relaties. Hiervoor hebben we een extra ruimte beschikbaar 

gemaakt op ons kantoor in Apeldoorn, zodat (project)teams 

elkaar veilig fysiek kunnen ontmoeten. Met name voor de 

sociale cohesie en het creatieve proces van Oost NL is het van 

toegevoegde waarde om als collega’s individueel en in teams 

elkaar regelmatig fysiek te ontmoeten. We willen ook in onze 

relaties met externen de mogelijkheid faciliteren om elkaar 

fysiek te ontmoeten voor de bedrijvigheid en de business. 

Vooral kennismaking, moeilijke gesprekken, het creatieve proces 

hebben met een fysieke ontmoeting naar ons idee meerwaarde. 

Diversiteit
Bij Oost NL zijn wij ervan overtuigd dat diversiteit in geslacht, 

leeftijd en achtergrond bijdraagt aan een gezonde, leuke en 

effectieve organisatie. Door het aantrekken en begeleiden van 

trainees in 2023 halen we niet alleen jong talent binnen met 

verfrissende ideeën, maar bieden we deze jonge vrouwen en 

mannen ook de kans om zinvolle eerste werkervaring op te doen 

waardoor het gemakkelijker wordt om door te stromen op de 

arbeidsmarkt. We zagen de balans tussen vrouwen en mannen, 

en medewerkers met verschillende achtergrond, al verbeteren en 

willen dit ook volgend jaar doorzetten. 
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Complexiteit 
Helder is dat Oost NL een dynamische organisatie is die veel 

te maken heeft met aanpassingen en veranderingen in haar 

omgeving en dus ook van haar activiteiten. Voorbeelden 

hiervan zijn onze activiteiten in het recente verleden in 

het kader van geopolitieke wijzigingen, economische 

ontwikkelingen, het Nationaal Groeifonds en diverse EU 

programma’s. De complexiteit in dergelijke programma’s 

om projecten goed te ontwikkelen is enorm toegenomen en 

dit vraagt veel senioriteit, ervaring en deskundigheid, om 

deze projectontwikkeling en dito uitvoering ook in 2023 tot 

een goed einde te brengen. Hierbij zien we in de praktijk dat 

het integraal toepassen van onze kernactiviteiten ook tot 

meer impact leidt in de ontwikkeling van het betreffende 

ecosysteem. Ook zien we daarin dat de vernieuwing van 

ecosystemen meer en sneller tot wasdom komen in het 

benutten van de crossovers tussen de vijf thema’s van Oost-

Nederland. Mooie voorbeelden zijn hiervan technologie en 

landbouw, digitalisering en zorg, energie en materialen en 

energie en maakindustrie. Het snel in kunnen spelen dwars 

door de organisatie heen vergt ook in 2023, naast omgaan 

met complexe omgevingen ook flexibiliteit van onze mensen 

in het zoeken naar nieuwe oplossingen. De toenemende 

complexiteit en adaptiviteit van de werkzaamheden van 

Oost NL stellen ook steeds hogere eisen aan de backoffice 

in termen van risicobeheersing, juridische aspecten, ict-

bedrijfsvoering, communicatie en financiële huishouding. 

Hierop heeft de organisatie zich versterkt. Al met al vraagt dit 

aan de andere kant ook van onze opdrachtgevers een heldere 

kijk op een integrale inzet van Oost NL op de beleidskeuzes 

die door de drie subsidiënten worden gemaakt 

en adaptiviteit in het opdrachtgeverschap in het aanpassen 

aan gewijzigde omstandigheden.

Competenties
De extra verwachte activiteiten rond Europese programma’s 

rond duurzaamheid en digitalisering, het Groeifonds, 

het Samenhangend Investeren programma Rijk- Regio, 

Provinciale programma’s en regiodeals bijvoorbeeld, vragen 

zeker ook aandacht in de competentie-ontwikkeling 

van onze medewerkers op onze ambachten Innoveren, 

Internationaliseren en Investeren. Daarbij is het de vraag 

hoe de krappe arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen. Oost NL 

slaagt tot op heden nog steeds in het aantrekken van goede 

mensen ook al merken wij dat de spoeling dunner wordt en 

er ook zeker meer moeite voor moet worden gedaan. Naast 

het bieden van goede passende arbeidsvoorwaarden merken 

we dat het voor nieuwe medewerkers naast het stimuleren 

van het verdienvermogen van bedrijven in Oost-Nederland, 

het erg belangrijk is om geëngageerd te zijn in het bijdragen 

aan het oplossen van maatschappelijke vraagtukken.
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Resultaten 2023

�.
Outputs en outcomes

Voor de kernactiviteiten van het ontwikkelingsbedrijf 

verwachten we in 2023 de volgende resultaten te realiseren:

>  € 62,5 miljoen aan uitgelokte R&D investeringen, resulterend 

in 5.500 R&D- gerelateerde arbeidsjaren (direct en indirect);

>  250 (business-)cases waarvan 50 afgerond en 50 in consortia 

van samenwerkende bedrijven;

>  50 nieuwe bedrijfsvestigingen (of complexe 

bedrijfsuitbreidingen), resulterend in 1.100 additionele 

directe arbeidsplaatsen en € 100M aan bedrijfsinvesteringen; 

waarbij tenminste 50% van de nieuwe bedrijven in de regio 

valt in de categorie ‘high value’¹;

>  2 inkomende missies en 15 uitgaande missies gericht op 

versterking van de exportposities van het regionale mkb;

De KPI’s met betrekking tot arbeidsplaatsen willen we niet 

afschrijven maar wel graag aanvullen met KPI’s die meer 

zeggen over de kwaliteit van de toegevoegde waarde van 

onze interventies en minder gericht zijn op alleen kwantiteit. 

Samen met onze subsidienten, de andere ROM’s en partners in 

netwerken als Invest in Holland en Trade & Innovate NL willen 

we in 2023 inzetten op de ontwikkeling van deze nieuwe KPI’s.

1  Criteria voor ‘high value’ projecten en de bijpassende service niveaus worden 
momenteel ontwikkeld samen met de Invest in Holland partners (NFIA, ROM’s, grote 
steden) en zullen voor eind 2022 vastgesteld worden.
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Dit pakken we samen op met de subsidienten en de 

andere ROM’s. Echter dit is geen eenvoudige optelsom van 

mogelijke effecten van onze activiteiten. Om toch zicht te 

krijgen op onze maatschappelijke impact op de sustainable 

development goals, beschrijft Oost NL voor ieder project dat 

we hebben gerealiseerd (in maximaal 140 leestekens) wat 

de inhoudelijke impact is van het project op- c.q. bijdraagt 

aan het oplossen van maatschappelijke vraagstellingen. 

Deze impactbeschrijvingen per project zijn terug te 

vinden in de ‘kubus’ van de elektronische versie van de 

kwartaalrapportages. 

Tot slot is voor het in beeld brengen van de impact op de 

robuustheid en tegelijkertijd de veerkracht van de economie, 

het monitoren van de versterking van de ecosystemen 

van belang. In de loop van 2023 gaat Oost NL samen met 

de andere ROM’s en onze subsidienten, de Provincies 

en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 

deze kwalitatieve monitoring opzetten vergelijkbaar 

zoals deze in de evaluatie 2016-2020 van de ROM’s is 

uitgevoerd. Daarnaast zijn de universiteit van Utrecht, 

Rathenau instituut en de hogeschool van Den Haag een 

onderzoeksprogramma gestart in de periode 2022-2025 

om een model te ontwikkelen voor het meten van de 

ontwikkeling van een ecosysteem in kwantitatieve termen. 

Alle ROM’s hebben zich gecommitteerd, samen met de 

genoemde onderzoeksinstellingen, hierin op te trekken om 

het model in de praktijk te kunnen valideren. 

Impact

Naast de KPI’s op investeringen en banen zien 

we dat het verhelderen van de impact van onze 

activiteiten op de economische strategische 

doelstellingen van onze aandeelhouders steeds 

belangrijker wordt. 

>  Wat is onze impact op de brede welvaart  

met in de kern het verdienvermogen van  

Oost-Nederland 

>  Welke impact hebben onze economische 

activiteiten op het bijdragen aan de oplossingen 

voor onze maatschappelijke uitdagingen

>  En hoe dragen onze activiteiten bij aan het 

robuuster maken van onze economie op  

de langere termijn en tegelijkertijd  

veerkrachtig om snel op nieuwe uitdagingen 

in te kunnen spelen? 

Om de impact duidelijk te maken op versterking 

van ons verdien vermogen is het van belang om 

naast geld en banen te werken aan nieuwe inzichten 

en mogelijk nieuwe indicatoren die deze impact 

goed kunnen verbeelden. We zijn al langer aan het 

onderzoeken hoe we de Sustainable Development 

Goals (SDGs) zoals bijvoorbeeld het reduceren van 

CO2 uitstoot, voedselveiligheid, gezond leven, 

kunnen monitoren op de impact die wij realiseren. 



22 Activiteitenplan Oost NL 2023

Begroting 2023

7.
De begroting van 2023 is opgesteld voor de subsidieaanvraag 

van Oost NL voor de activiteiten Innoveren en 

Internationaliseren en om die reden is niet de kernactiviteit 

Investeren opgenomen. Belangrijke inkomsten voor de 

activiteiten Innoveren en Internationaliseren zijn de bijdragen 

vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de 

provincie Overijssel en de provincie Gelderland. In de begroting 

zijn ook overige opbrengsten opgenomen voor de uitvoering 

van (lopende) programma’s en projectactiviteiten. Daarnaast is 

voor een deel een inschatting van verwachtte opbrengsten uit 

de activiteiten rondom de groeifondsaanvragen meegenomen, 

omdat wij hier als organisatie capaciteit op inzetten en daarmee 

samenhangend kosten maken. 

De kosten voor 2023, zoals uit het overzicht blijkt, bestaan 

voornamelijk uit de personeelskosten. Oost NL volgt de CAO van 

het Rijk, waardoor er in 2023 sprake is van een kostenstijging 

van ongeveer 6%. De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op 

de cijfers van de voorgaande jaren en waar nodig gecorrigeerd, 

waarbij wij ook te maken hebben met stijgende inflatie. Deze 

kostenstijgingen werken door in het begroot resultaat, wat op 

dit moment naar verwachting negatief zal zijn. Het integrale 

kostprijstarief komt uit op € 995 per dag. 
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Ontwikkelingsbedrijf

Opbrengsten

Basissubsidie 5.480

Overige opbrengsten 7.125

Transactieresultaat

Opbrengst marktfondsen

Dividend participaties

Rentebaten participaties

Opbrengst beheervergoeding

Totaal Opbrengsten 12.605

Directe kosten

Directe projectkosten 150

Directe participatiekosten

Totaal directe kosten 150

Bedrijfskosten

Personeelskosten 11.155

Overige personeelskosten 280

Reiskosten 295

Huisvesting 360

Automatisering 410

Promotiekosten 25

Afschrijving 40

Algemene kosten 375

Totaal bedrijfskosten 12.940

Rente lasten

Netto resultaat -/- 485

Begroting 2023 Bedragen * € 1.000
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Bijlage
Acties en output 2023
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In deze bijlage geeft Oost NL een meer gedetailleerd 

overzicht van haar activiteiten-pakket in 2023. In een aantal 

van de genoemde activiteiten wordt direct ingespeeld op 

nieuwe ontwikkelingen in de economie als gevolg van de 

naweeën van de COVID-19 pandemie, klimaat-ontwikkelingen 

en geopolitieke ontwikkelingen en in het beleid van onze 

subsidiënten: de provincie Overijssel, de provincie Gelderland 

en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Helder is dat Oost NL een uitbreiding van haar activiteiten 

heeft gekregen in de afgelopen jaren. Leidend hierin zijn 

de vier thema’s van de Kracht van Oost 2.0 namelijk Food, 

Health, Tech (High Tech & Maakindustrie) en Energy (Energie 

& Circulair). Ook logistiek als verbindende schakel is in het 

verleden aan het activiteitenpakket toegevoegd. Echter 

thans wordt een onderzoek uitgevoerd op welke wijze we 

hier in volgend jaar mogelijk een vervolg aan kunnen geven. 

Daarnaast zien we een toenemende vraag om bedrijven te 

faciliteren in het gebruik maken van Europese middelen. 

Gelderland en Overijssel zetten ook in op de verdere 

samenwerking met het Rijk verwoord in de concept nota 

Samenhangend Investeren. 

Inleiding

1.
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Ook zien we dat met het nieuwe industriebeleid nadrukkelijk 

aansluit op onze sterke maakindustrie en tevens oog heeft 

voor strategische economische autonomie waaronder 

de chipindustrie en fotonica in Oost-Nederland. Ook de 

maatschappelijke missies door EZK aangegeven, worden 

gerelateerd aan het nieuwe industriebeleid. Overijssel en 

Gelderland verbinden zich nadrukkelijk met deze missies  

in casu de Kennis & Innovatie agenda’s (KIA’s). Aan ons 

wordt gevraagd om bedrijven te helpen om zo goed mogelijk 

op deze KIA’s te laten aansluiten. Ook zien we het besef 

groeien dat Oost-Nederland optimaal wil inspelen op de 

mogelijkheden van onder meer het Nationale Groeifond en 

diverse Europese fondsen die inspelen op de digitalisering-, 

duurzaamheids- en energietransitie. Voor een verdere 

uiteenzetting over de aansluiting van het EZK beleid en  

ons activiteitenplan wordt verwezen naar hoofdstuk zes 

in deze bijlage. 

Ook zetten de provincies in op samenwerken in en tussen 

de Gelderse regio’s respectievelijk de Overijsselse regio’s. 

De regiodeals in de komende jaren kunnen hier een centrale 

rol in vervullen. In de praktijk zal dit van Oost NL aandacht 

vragen om een goede balans samen met regionale actoren 

te vinden tussen enerzijds activiteiten in de regio en 

activiteiten die van belang zijn voor de regio maar juist 

gekoppeld, meerwaarde kunnen hebben op provinciaal, 

nationaal en/of Europees schaalniveau. 

Groei in aantal medewerkers binnen de organisatie is 

voor Oost NL geen doel. Wel inspelen op de vraag van 

onze subsidienten om gezamenlijk kansen pakken die 

voorbijkomen, om de veerkracht van Oost-Nederland en  

haar bedrijven te versterken en te kunnen anticiperen op  

de maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen 

waarmee we worden geconfronteerd. Hiervoor versterken  

we de ecosystemen in Oost-Nederland verder de komende 

jaren vanuit onze kerncompetenties: innoveren, investeren 

en internationaliseren. 

In hoofdstuk twee geven we een overzicht van activiteiten 

rond de thema’s Food, Health, Tech, (High Tech & 

Maakindustrie) en Energy (Energie & Circulair). We sluiten 

dit hoofdstuk af in paragraaf 2.7 met een overzicht van de 

fondsen die door Oost NL ingezet kunnen worden voor  

Oost-Nederland. De uitvoeringskosten van deze fondsen 

maken onderdeel uit van de fondsplannen en zijn daarom 

niet opgenomen in de toelichting.

In hoofdstuk drie is een overzicht weergegeven van de 

capaciteit die voor de diverse activiteiten is begroot. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk vier nog ingegaan op de 

prestatie-indicatoren voor innoveren en internationaliseren 

ten behoeve van de subsidieaanvraag en daarna wordt in 

hoofdstuk vijf een toelichting gegeven op de begroting. Tot 

slot wordt in hoofdstuk zes ingegaan op de samenhang van 

onze activiteiten met het beleid van EZK. 
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Overzicht 
activiteiten

2. De prioriteiten in onze activiteiten innoveren, 

internationaliseren en investeren, ter versterking van 

de ecosystemen, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Voor een overzicht van de activiteiten vanuit onze drie 

kerncompetenties in 2023 zie de overzichten op de 

thema's Energy, Food, Health en Tech. Daarnaast is in het 

overzicht ook aandacht besteed aan de activiteiten die 

samenvallen met crossovers over de vier kernthema's 

en het onderwerp vestigingsklimaat. En tevens is 

een overzichtstabel van de fondsen binnen Oost NL 

opgenomen.

We gebruiken de volgende kleurcodering in relatie tot onze 

financiering van de activiteiten:

  Zwart:  basisfinanciering

  Rood:  inbesteding 

  Blauw:  additionele financiering vanuit EU-projecten.
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Overzichtstabel 1: Energy 

Smart Energy en Clean & Circulair

Vanuit de sector Smart Energy en Clean & Circular dragen we bij aan CO2 neutraliteit zodat we onze wereld leefbaar kunnen houden. We werken aan een vruchtbaar klimaat voor 

innovatieve ondernemers die bijdragen aan een duurzame toekomst en een versnelling van de klimaattransities (energie en materialen). Wij doen dit vanuit de kracht en schoonheid 

van Oost-Nederland.

Onze speerpunten liggen op het ontwikkelen, investeren en internationaliseren van bedrijven, clusters en netwerken in de volgende ecosystemen 

> Slimme decentrale energiesystemen (Smart Energy Hubs)

> Opwek en opslag van duurzame energie (o.a. batterijen, waterstof)

> Circulaire kunststoffen, textiel en maakindustrie (metalelectro)

Beleid Ontwikkelingen

Focus CE op bouw, kunststoffen, textiel, maakindustrie en voedselverspilling  > Reshoring en return logistics, recycling plastics, -textiel 

 > CE verdienmodellen en financiering nog uitdaging

 > Decentrale energiesystemen (warmte/koude én elektriciteit)

 > Digitalisering energiesystemen: smartgrid en energiemanagement

 > Ketensamenwerking in CE en samenwerking van vele stakeholders  

in Energie projecten essentieel voor goede oplossingen 

 > Druk op energiesysteem is enorm groot

Ketensamenwerking essentieel voor CE

Energietransitie en reductie CO2 en NOx moet meer en sneller (bestaande technologie)

Innovatie in energie ook hard nodig en economische kans (opslag, waterstof, batterijen, 

decentrale integrale energiesystemen)
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Startup mkb Scale-up Systeembedrijven

Innoveren  > Programma ontwikkeling: Ecosysteem Smart Energy Hubs Oost-Nederland en laten aansluiten op nationale en Europese programma’s

 > Open Innovatiecentra, Fieldlabs & Pilotplants Energie-innovatie: Connectr in Arnhem en New Energy Garden, Green Box Hengelo en H2Hub Almelo,  

fieldlab waterstof, batterijen en integrale systemen, fieldlab CE voor de Maakindustrie, Dutch CIrcular Polymer Valley

 > Businesscases, start-ups, scale-ups: Orion, Gelderland Valoriseert, Generation E & Investor Readiness en creëer daarbij circulaire businesscases  

en breng deze onder de aandacht bij financiers

 > Toekomstbestendige bedrijventerreinen Gelderland: Energy, klimaatadaptatie en circulaire economie 

 > CE: Ontwikkelen en uitvoeren projecten voortbordurend op thema’s kunststoffen, textiel, maakindustrie en industriële bouw Overijssel

 > CE: Ontwikkeling en uitvoering Ketensamenwerking kunststoffen (Ov) 

 > Innovatieprojecten Energie Gelderland: Connectr, De Groeiversneller GV Demo

 > Innovatieprojecten Energie Overijssel, support team energie innovatie, alliantievorming voor EFRO en REACT

 > CE: Circulaire Economie Overijssel innovatie- en ketensamenwerking in textiel, kunststoffen en industriële bouw 

 > CESI-ON: Ketensamenwerking circulaire economie maakindustrie (Overijssel en Gelderland) 

 > Di-Plast verbetering gebruik van gerecycled plastic in combinatie met digitale tools

 > Steps gericht testen van energie innovatie van energieopslagsystemen in landen in Nord West Europe

Internationaliseren  > Proactieve acquisitie gericht op versterking van de clusters energieopslag in waterstof en batterijopslag. Focuslanden voor acquisitie: VS, Canada, VK, Japan en Zuid-

Afrika; in het bijzonder VS en Japan voor proactieve acquisitie op energieopslag en waterstof

 > Handelsbevordering: Ondersteunen mkb bij (intensiveren) van internationale handel Focusland voor handelsbevordering: Duitsland (batterij opslag, waterstof en 

circulair) 

 > Uitvoering ‘Investor Relations’ en ‘Trade Relations’ programma’s

 > Internationale matchmaking in het kader van Enterprise Europe Network (EEN)

Investeren  > Focus de investeringen op enerzijds uitrol energieopwekking met bestaande technologie en anderzijds op innovatieve bedrijven op energie technologie 

 > Creëer startup en POC-fondsen voor financieringsketen: startups, scale-ups en mkb-energy

Integraal en crossovers 3  > Informal investor netwerk Oost-Nederland 

 > Innovatiestimulering: Groeiversnellers, Startversnellers, innovatievouchers energie MIT, EFRO, REACT-EU, Europese middelen voor Oost-Nederland onderdeel energy en 

circulair 

 > Market- en Investor readiness programma's, CIRCO-Tracks

 > Perspectieffonds Gelderland 
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Input Output Impact op maatschappelijke uitdagingen

 > Innoveren: Inzet # fte 

 > Internationaliseren: inzet # fte

 > Aantal cases: # (1)

 > Aantal vestigingen/uitbreiding: # (2)

 > Duurzame energie en CO2 en NOx reductie 

 > Circulaire economie & grondstoffen kringlopen sluiten

 > Watermanagement

(1)  Innoveren gemiddelde innovatie impuls: voor een innovatieproject is dat 0,4 - 0,5 miljoen en 4 

arbeidsplaatsen en voor een gemiddelde business development case is dat 0,2 – 0,25 miljoen en 

2 arbeidsplaatsen en 80 (indirecte) arbeidsjaren per 1 miljoen aan innovatie-investeringen.
(2)  Internationaliseren gemiddelde impuls per nieuwe bedrijfsvestiging of uitbreiding: 2 miljoen 

aan bedrijfsinvesteringen en 22 arbeidsplaatsen na drie jaar.

3. Integraal en cros overs zijn activiteiten die op alle thema’s van toepassing zijn dus 
naast Energy ook op Food, Health, High Tech & Maakindustrie en vestigingsklimaat.
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Overzichtstabel 2: Food

Slim & duurzaam voedsel produceren 

Vanuit de sector food dragen we bij aan kwalitatief hoogwaardig, gezond en duurzaam voedsel met de nieuwste technologieën en innovatieve businessmodellen.  

Daarbij richten we ons op:

a) Agritech en Foodtech, kunstmatige intelligentie, hardware en software om de transitie naar circulaire landbouw en vermindering van voedselverspilling te ondersteunen.

b) Eiwittransitie, hergebruik en verwaarden van reststromen en nieuwe bronnen van eiwitten voor food en feed.

c) Voeding en gezondheid, waaronder hoogwaardige functionele en/of gepersonaliseerde voedingsingrediënten.

Beleid Ontwikkelingen

Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn vier missies voor Oost-Nederland 

meest relevant: 

 > Kringlooplandbouw; 

 > Klimaat neutrale landbouw en voedselproductie; 

 > Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied; 

 > Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel; 

Nationaal Groeifonds

 > Verduurzaming: Kringlooplandbouw;

 > Voedselverspilling;

 > Klimaatadaptatie & stikstof problematiek;

 > Digitalisering & artificial Intelligence:Precisie landbouw;

 > Voedsel en gezondheid;

 > Eiwittransitie; 

 > Nieuwe businessmodellen: Personalised Food;

 > Artificial intelligence en robotisering

 > Geopolitiek: Oekraïne Oorlog Foodvalley 2030; OnePlanet research centre 

EU innovatieprofiel Oost-Nederland (RIS)

EU beleid van Farm to Fork
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Startup mkb Scale-up Systeembedrijven

Innoveren  > Programma-ontwikkeling Food: Samen met Food Valley 2030 & OnePlanet research centre bedrijven ondersteunen in innovatie- en business case-ontwikkeling 

 > Uitbouwen cluster een open Innovatie/fieldlab Proteincentre & Pilotplants: 

 > Programma ontwikkeling: KIA Landbouw, Voedsel en Water

 > Innovatieprojecten Stimuleren innovatie MKB Food-Tech, Voeding en Gezondheid en Food Chain Management. Make AI work food 

 > Voedselwaarde: Business Innovation Programma Food 

 > Ontwikkeling business cases StartLife & investor readiness programma 

 > Ontwikkeling innovatieprogramma Vitaal platteland Overijssel 

 > Ontwikkeling innovatieprogramma Vitaal platteland Gelderland 

 > Blockchain in de voedselketen

 > Ontwikkelen nieuw INTERREG A-project als opvolger Food2020

Internationaliseren  > Strategische acquisitie Oost NL in samenwerking met World Food Center en Wageningen Campus als hotspots en FoodvalleyNL als netwerkorganisatie; focuslanden 

voor acquisitie: VS, Canada, VK, Japan en Zuid Afrika, in het bijzonder VS (IFT) en Canada voor pro-actieve acquisitie op eiwittransitie;

 > Handelsbevordering: Ondersteunen mkb bij (intensiveren) van internationale handel; focuslanden voor handelsbevordering: Duitsland (eiwittransitie, agritech), 

Canada (eiwittransitie), VS (voeding & gezondheid), Japan (agritech), VK (agritech en voeding & gezondheid)

 > Uitvoering ‘Investor Relations’ programma en ‘Trade Relations’ programma

 > Detachering bij Global Coordinating Secretariat / World Economic Forum / Food Innovation Hubs

 > Internationale matchmaking in het kader van Enterprise Europe Network (EEN)

Investeren 

 

 > Focus op investeringen in de sector Food waarbij in de analyse van bedrijven ook de bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken wordt meegenomen 

 > Creëer startup en POC-fondsen voor financieringsketen: startups, scale-ups en mkb-food

Integraal en crossovers  > Informal investor netwerk Oost-Nederland 

 > Innovatiestimulering Groeiversneller, Startversneller en MIT 

 > Europese middelen voor Oost-Nederland onderdeel Food

 > Investor Readiness- en Market readiness programma, 

 > Perspectieffonds Gelderland 
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Input Output Impact op maatschappelijke uitdagingen

Innoveren: Inzet # fte 

Internationaliseren: inzet # fte

Aantal cases: # (1)

Aantal vestigingen/uitbreiding: # (2)

 >  Gezond duurzaam geproduceerd voedsel 

 >  Watermanagement

 > Duurzame energie en CO2-reductie 

(1)  Innoveren gemiddelde innovatie impuls voor cases: voor een project is dat 0,4 - 0,5 miljoen 

en 4 arbeidsplaatsen en gemiddelde business development case is dat 0,2 – 0,25 miljoen en 2 

arbeidsplaatsen en 80 (indirecte) arbeidsjaren per 1 miljoen aan innovatie-investeringen 
(2)  Internationaliseren gemiddelde impuls per nieuwe bedrijfsvestiging of uitbreiding: 2 miljoen aan 

bedrijfsinvesteringen en 22 arbeidsplaatsen na drie jaar
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Overzichtstabel 3: Health

Prevention & Medtech en Drugdiscovery

Vanuit de sector prevention en medtech dragen we bij aan betaalbare gezondheidszorg waarbij we ons richten op 

> door Preventie voor de gezonde of revaliderende mens, 

> door Med Tech technologie het verhoging van de levenskwaliteit. 

> Versterken van biotech en drugsdiscovery en development. 

Echte verbindingen tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen geeft een lange termijn voorsprong. Een campus biedt daarvoor een unieke infrastructuur. Met voldoende 

labruimtes op de betreffende campussen. Wij denken ook dat de juiste verbinding tussen de farma bedrijven in Oss en de kennis van de Radboud (Universiteit en UMC) bijdraagt aan 

een enorme versterking van het ecosysteem. Dit vraagt om grens-ontkennend samenwerken tussen ROM’s, provincies en financiers.

Beleid Ontwikkelingen

Missie gedreven: KIA Health

De centrale missie richt zich op langer in goede gezondheid leven, waarbij de 

gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status 

verkleind worden.

 

De andere missies dragen bij aan deze centrale missie via veranderingen van de 

leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen 

met chronische ziekten en dementie. De missies hebben een tijdshorizon tot aan 2040 toe.

1. Vergrijzing en kosten gezondheidszorg nemen toe.

2. Van zorg naar kwaliteit van leven.

3. Nieuwe samenwerkingsverbanden in de zorg.

4. Tekort aan zorgpersoneel.

5. Client wordt kritische zorgconsument.

6. Toename preventieve zorg.

7. Zorg vaker thuis verleend.

8. Artificial intelligence en robotisering.

9. Pandemic care 

10. Van standaard aanpak naar op maat voor de patiënt..
Slimme specialisatiestrategie (RIS3) Oost-Nederland 2021-2027:

Kansen voor innovatie en crossovers zijn:

 > Innovaties voor preventie

 > Medtech & Connected Health

 > Personalized Health & Nutrition

EU innovation profile:

Flagship Concepts for Healthy Life
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Startup mkb Scale-up Systeembedrijven

Innoveren  >  Ontwikkeling Strategische Programma’s Med-tech Twente, Med Tech Bridge en regio en provinciegrensoverschrijdende samenwerking stimuleren 

 > Innovatieprojecten personalized health: Scouting & screening innovatie health toepassingen gelieerd aan maatschappelijke uitdagingen en gekoppeld aan 

programma’s en clusters zoals Topfit, ICMS, Digital Health Nijmegen, Connected care Isala, MedTech Twente en Oneplanet Research Center; 

 > Business Cases Health & Investor Readiness Programma in samenwerking met Red Med Tech Ventures en IMEC.ISTART.

 > Europese programma gericht op ontwikkeling & toepassing medische innovaties: HealthChain 

 > Europese programma gericht op ontwikkeling & toepassing medische innovaties: EUVECA 

Internationaliseren  > Pro-actieve acquisitie inzetten op medtech (devices en digital health) en op farma, hotspots: Nijmegen en Enschede; focuslanden voor pro-actieve acquisitie: VS, 

Canada, VK, Japan en focus op acquisitie farma-bedrijven in relatie tot EMA A’dam

 > Handelsbevordering: Ondersteunen mkb bij (intensiveren) van internationale handel; focuslanden voor handelsbevordering: Duitsland (medtech), Canada (medtech)

 > Uitvoering ‘Investor Relations’ programma en ‘Trade Relations’ programma

 > Internationale matchmaking in het kader van Enterprise Europe Network (EEN)

Investeren  > Investeringsfocus aansluiten bij missiegedreven innovaties en slimme specialisatiestrategie 

 > Creëer startup en POC-fondsen voor financieringsketen: startups, scale-ups en mkb-health

Integraal en crossovers  > Informal investor netwerk Oost-Nederland 

 > Innovatiestimulering Groeiversneller, Startversneller en MIT 

 > Europese middelen voor Oost-Nederland onderdeel Health

 > Investor Readiness- en Market Readiness Programma, 

 > Perspectieffonds Gelderland 
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Input Output Impact op maatschappelijke uitdagingen

Innoveren: Inzet # fte 

Internationaliseren: inzet # fte

Aantal cases: # (1)

Aantal vestigingen/uitbreiding: # (2)

 > Effectievere zorg

 >  Toename gezondheid en/of kwaliteit  

van leven van bevolking

(1)  Innoveren gemiddelde innovatie impuls voor cases: voor een project is dat 0,4 - 0,5 miljoen 

en 4 arbeidsplaatsen en gemiddelde business development case is dat 0,2 – 0,25 miljoen en 2 

arbeidsplaatsen en 80 (indirecte) arbeidsjaren per 1 miljoen aan innovatie-investeringen 
(2) Internationaliseren gemiddelde impuls per nieuwe bedrijfsvestiging of uitbreiding: 2 miljoen 

aan bedrijfsinvesteringen en 22 arbeidsplaatsen na drie jaar
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Overzichtstabel 4: Tech

Digital Economy & Industry

Oost NL draagt bij aan het versnellen van de digitalisering van de toekomstbestendige industrie en het versterken van Oost-Nederland op perspectiefvolle technologieproposities. 

Hierbij worden we voorbeeldregio voor digitalisering van het MKB in de maakindustrie en creëren we vernieuwende business modellen op het snijvlak van productie en 

dienstverlening en toepassingen van nieuwe technologieën. De focus ligt primair op regionale bedrijven met ontwikkel- en groeiambities. Daarnaast zetten wij in op versterking/

doorontwikkeling van regionale, nationale en Europese netwerken. Hierbij wordt ook gekeken naar nieuwe, veelal complexe, multistakeholderprogramma’s, -projecten en business 

cases om open innovatie omgevingen aan kracht en impact te laten winnen.

Beleid Ontwikkelingen

Key Enabling Technology Europa en Regeerakkoord missie gedreven  

innovatiebeleid vier technologieclusters:

• Fotonica en lichttechnologieën (zoals geïntegreerde fotonica)

• Nanotechnologieën (bijvoorbeeld nanomaterialen)

• Quantumtechnologieën (zoals quantum computing)

• High Tech, nader onderverdeeld in vijf categorieën: 

• Digitale technologieën (zoals artificial intelligence, cyber physical systems en 

security)

• Geavanceerde materialen (zoals composieten en coatings)

• Chemische technologieën (zoals katalytische technologie)

• Life science-technologieën (zoals industriële biotechnologie)

• Engineering- en fabricagetechnologieën (zoals robotica, nano en micro-elektronica 

en fotonica). 

 > Innovatie: verbeteren van producten en materials productieprocessen  

ten behoeve van functionaliteit en toepassing.

 > Digitalisering: AI, deep/machine learning, IOT, cyber security,  

RF, digital twins, blockchain, Big Data.

 > Servitization: veranderende businessmodellen.

 > R&D- en development in open innovatiecentra, fieldlabs  

en campus-ontwikkelingen waaronder fotonica.

 > Missiegedreven (nationaal en Europees) innovatiebeleid:  

energietransitie, klimaat, inclusieve maatschappij.

High Tech-Innovatieve Maakindustrie enabler voor maatschappelijk missiegedreven 

innovatiebeleid Health, Food, Energy, Veiligheid en de Key Enabling Technology en 

aansluitend op beleid provincies en Kracht van Oost 2.0 en RIS. 

Integratie van Topsectoren en innovatie maakindustrie in: Smart Industry (Boost) en 

Flagship Smart and Sustainable Industries, aansluitend op Industriebeleid Europa en 

Nederland.
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Startup mkb Scale-up Systeembedrijven

Innoveren  > Advanced Manufacturing: Focus op ecosysteemontwikkeling, ketensamenhang en innovatieprojecten rondom thema’s als recourcing,  

reshoring, robotica/mechatronica, in samenwerking met relevante clusters, Boost en Business Cluster Semiconductors NL.

 > Advanced Materials: Focus op ecosysteemontwikkeling, ketensamenhang en innovatieprojecten rondom thema’s als advanced materials, kunststoffenrecycling, 

composieten op de gekozen thema’s in samenwerking met relevante clusters, bijvoorbeeld Polymer Science Park en TPRC.

 > Robotica: rondom Robotica/Mechatronica. Waarin we zijn gestart met de Smart Industry en daarin relaties gelegd met Duitsland en andere EU-regio’s 

via Th!nk East Netherlands (bijvoorbeeld Vanguard en INTERREG). 

 > En de uitvoering samen met andere organisaties van het het internationaal EDIH- ecosysteem programma, aansluitend bij de EDIH voor Oost-Nederland rond 

robotisering en sensing in de thema's food, health en tech. Oost NL neemt onderdelen financieringen en international ecosystems en networking voor haar rekening 

 > Digitalisering: programma Digital Industries Oost-Nederland gericht op het versnellen van de digitaliseringscapabilities (balans productietechnologie, digitalisering 

en business modelling) van de industriële frontrunners, early adapters en followers, in relatie tot de EDIH, Boost en Th!nk East Netherlands. Daarbinnen ontwikkeling 

en uitvoeren van mkb-relevante innovatie-programma’s waaronder de mogelijke opvolger van ondermeer Digipro. Ook aandacht voor de Digitale Werkplaatsen en 

Connecting the Digital Dots om vraag en aanbod te matchen valt hierin en daarmee ook oog voor het brede mkb.

 > Artifical Intelligence: Ontwikkelen AI-hub Oost-Nederland samen met UT, Saxion, Universiteit Twente, Radboud UMC en WUR/OnePlanet gericht op 

kennisontwikkeling, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en met koppeling naar nationale- (onder andere de EDIH voor verbinding met de 

maakindustrie) en Europese netwerken en ondersteunen bedrijven in het ontwikkelingen van applicatiekennis;

 > Centrum voor Digitalisering en Veiligheid, gericht op de digitale competenties in het veiligheidsdomein, defensie en dienstverlening.

 > Integraal: business case & Investor- en Market Readiness Programma: Breed toegankelijk programma voor bedrijven die een volgende stap  

in de ontwikkeling van hun bedrijf willen maken.

 > De Kien Stadscampus, gericht op digitalisering van de fysieke leefomgeving met aandacht voor de ondergrond, openbare ruimte en gebouwen 

 > Programma-ontwikkeling Geïntegreerde Fotonica & Nano: Ontwikkelen Strategic Business Development samen met UT, Saxion, Fraunhofer InnovationPlatform for 

Advanced Manufacturing en de industrie rond fotonica en nano in samenwerking met PhotonDelta en cluster rond Nijmegen en Eindhoven en met koppeling naar 

Europese netwerken. Belangrijkste samenwerkingsverbanden binnen dit domein zijn PhotonDelta, andere ROM’s, PhotonicsNL en Hollland High Tech Semiconductors.

 > Liaison Officer Th!nk East Netherlands: Projectenontwikkeling Tech op crossovers met Th!nk East Netherlands rond Food, Health en Energy (RIS thema’s) waaronder 

bijvoorbeeld Energietransitie & Opslag, Waterstof, FoodTech en Medtech. 

Internationaliseren  >  Proactief acquireren op maakindustrie en innovatieve bedrijvigheid met betrekking tot advanced materials, robotica, nanotechnologie, semicon, fotonica, smart 

industry (IT-VR AI) en technologiebedrijven rond hergebruik grondstoffen met ook focus op acquisitie maakbedrijven en aanpalende logistiek in het kader van de 

Brexit; focuslanden voor proactieve acquisitie: VS, Canada, Zuid-Afrika, VK en Japan.

 > Handelsbevordering: Ondersteunen mkb bij (intensiveren) van internationale handel; focuslanden voor handelsbevordering: Duitsland (advanced materials, digital 

industries, AI), Japan (robotica, digital industries, AI), VK (advanced materials).

 > Uitvoering ‘Investor Relations’ en ‘Trade Relations’ programma’s.

 > Internationale matchmaking in het kader van Enterprise Europe Network (EEN)
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Investeren  >  Ontwikkelen vernieuwend mkb-financieringsinstrument voor snelle doorgroei.

 >  Fondsen Oost NL en Topfonds Gelderland en Overijssel.

 >  Creëer startup en POC-fondsen voor financieringsketen: startups, scale-ups en mkb-tech

Integraal en crossovers  > Informal investor netwerk Oost-Nederland.

 > Innovatiestimulering Groeiversneller, Startversneller en MIT.

 > Europese middelen voor Oost-Nederland onderdeel Tech en het EU-programma Digital Europe.

 > Investor Readiness Program en Market Readiness Program.

 > Perspectieffonds Gelderland.

Input Output Impact op maatschappelijke uitdagingen

Innoveren: Inzet # fte 

Internationaliseren: inzet # fte

Aantal cases: # (1)

Aantal vestigingen/uitbreiding: # (2)

 > Duurzame energie en CO2-reductie

 > Watermanagement en aanpassing aan 

klimaatverandering

 > Circulaire economie, maximalisatie circulair gebruik 

grondstoffen

 > Schoon, veilig efficiënt vervoer & transport

 > De veilige samenleving

 >  Gezond duurzaam geproduceerd voedsel 

 > Toename gezondheid en effectieve zorg 

(1)  Innoveren gemiddelde innovatie impuls: voor een innovatieproject is dat 0,4 - 0,5 miljoen en 4 

arbeidsplaatsen en voor een gemiddelde business development case is dat 0,2 - 0,25 miljoen en 

2 arbeidsplaatsen en 80 (indirecte) arbeidsjaren per 1 miljoen aan innovatie-investeringen.
(2)  Internationaliseren gemiddelde impuls per nieuwe bedrijfsvestiging of uitbreiding: 2 miljoen 

aan bedrijfsinvesteringen en 2 arbeidsplaatsen na drie jaar.
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Overzichtstabel 5: Vestigingsklimaat Bedrijventerreinen (OHG) en Logistiek 

Vestigingsklimaat: Bedrijventerreinen (OHG) en Logistiek

We kijken vanuit een breder perspectief (en niet alleen case-by-case) naar de ontwikkeling van het ecosysteem en het vestigingsklimaat in een gebied. De aanwezigheid van een 

duurzame ruimtelijke structuur in, om en nabij bestaande stedelijke gebieden, gebouwen en/of woon en werklocaties (waaronder beeldbepalende economische activiteiten, 

(bedrijfs-)gebouwen laboratoria, kennisinstellingen en talent) en voldoende energie, water maakt een regio en/of campus aantrekkelijk. Hiermee ontstaat er regionale economische 

ontwikkeling met een multipliereffect en dat bijdraagt aan de visie van Vestigingsklimaat.

Beleid Ontwikkelingen

Regeerakkoord: Herstructurering gebouwen en gebieden, adaptief plannen, 

biodiversiteit 

 > Verduurzaming werklocaties 

 > Vraag naar grootschalige distributiecentra, passend binnen het ruimtelijke beleid 

 > Elektrificatie vervoer en last mile, logistieke multi-modaliteit

 > Nieuwe corridors Zijderoute, Rhine-Alps, Rhine Skandinavie

 > Mobiliteit as a service en autonoom rijden

 > Digitalisering logistics

 > Parkeren

 > Nieuwe financiële modellen 

Omgevingsvisie adaptief/ en in zones programmeren 

Toekomstbestendige bedrijventerreinen beleid in Gelderland gericht op energy, 

klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Verduurzaming (water, energie), mobiliteit, biodiversiteit 
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Startup mkb Scale-up Systeembedrijven

Innoveren  >  Herstructurering van bedrijventerreinen (OHG) en beeldbepalende locaties: Met het OHG wil de provincie fysieke knelpunten  

op bedrijventerreinen en beeldbepalende locaties in Gelderland oplossen respectievelijk aanpakken. 

 >  Ontwikkeling van Duurzaam bedrijventerreinen programma (Oost-) Nederland 

 >  Logistic Valley ontwikkelen: Samenwerking tussen de Gelderse logistieke hotspots bevorderen op het gebied van arbeidsmarkt, promotie, innovatie en infrastructuur 

met aandacht voor onder meer ketenmanagement en verduurzaming transport, e-commerce, retour logistics en schaalvergroting DC’s; 

 >  Gebiedsontwikkelingen waaronder Novio Tech Campus (NTC), FoodValley 2030, in het kader van OHG en het Perspectieffonds Gelderland.

Internationaliseren  >  Proactieve acquisitie gericht op duurzame logistieke operaties ten dienste van de maakindustrie, reshoring en de transitie naar e-mobility

 >  Actieve samenwerking met NDL

 > Uitvoering ‘Investor Relations’ en ‘Trade Relations’ programma’s 

 > Internationale matchmaking in het kader van Enterprise Europe Network (EEN)

Investeren  > Investering in gebouwde omgeving. Mogelijk ook aan energie-opgave koppelen 

Integraal en crossovers (2)  >  Informal investor netwerk Oost-Nederland 

 >  Innovatiestimulering Groeiversneller, Startversneller en MIT 

 >  Europese middelen voor Oost-Nederland onderdeel Bedrijfsomgeving 

 >  Investor Readiness- en Market readiness programma, 

 > Perspectieffonds Gelderland 
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Input Output Impact op maatschappelijke uitdagingen

Innoveren: Inzet # fte 

Internationaliseren: inzet # fte

Aantal cases: # (1) (2)

Aantal vestigingen/uitbreiding: # (3)

 >  Schoon, veilig, efficiënt Vervoer & Transport 

 >  Duurzame energie en CO2-reductie 

 >  Inclusieve innovatieve samenleving

(1) Investering in gemiddelde infrastructuurproject: voor een project is dat 1,0, - 2,5 miljoen met 10-25 directe arbeidsplaatsen en 20-50 (indirecte) arbeidsjaren per 1 miljoen 

aan infrastructuur investeringen. Investeringsprojecten die wel van de grond komen door interventie vanuit Oost NL maar geen kapitaalbehoefte nodig hebben uit de OHG 

tellen ook als resultaat;
(2) Innoveren gemiddelde innovatie impuls voor cases: voor een project is dat 0,4 - 0,5 miljoen en 4 arbeidsplaatsen en gemiddelde business development case is dat 0,2 - 

0,25 miljoen en 2 arbeidsplaatsen en 80 (indirecte) arbeidsjaren per 1 miljoen aan innovatie-investeringen
(3) Internationaliseren gemiddelde impuls per nieuwe bedrijfsvestiging of uitbreiding: 2 miljoen aan bedrijfsinvesteringen en 2 arbeidsplaatsen na drie jaar
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Overzicht 6: Integrale en cross-overs activiteiten in Oost-Nederlandse speerpunten 

Een aantal activiteiten wordt integraal ingezet op alle 

centrale thema’s waar de regio Oost-Nederland zich 

op focust namelijk Energy, Food, Health en Tech. Deze 

activiteiten worden hieronder kort toegelicht. Voor een 

toelichting op beleidsvelden en marktontwikkeling en de 

toepassing naar de diverse bedrijvendoelgroepen wordt 

verwezen naar de tabellen bij food, health, energy en tech in 

de voorgaande paragrafen.

Midden- en kleinbedrijf in Topsectoren (MIT)
Validatie van de innovatie van de MIT-

haalbaarheidsonderzoeken van bedrijven uit Oost-Nederland.

Informal Investors Netwerk Oost-Nederland
Oost NL onderhoudt het Informal Investors Netwerk 

Oost-Nederland. Het netwerk brengt Business Angels en 

ondernemers bij elkaar. In het komende jaar wordt bezien 

hoe we ons informal investor netwerk weer verder kunnen 

inzetten voor cases in onze kernactiviteiten innoveren en 

investeren. 

De Groeiversneller 
Oogmerk is dat veel stuwende Energy, Food, Health en 

Technology bedrijvigheid, snel groeien en daarmee in 

potentie veel banen kunnen creëren. Welke oplossingen 

moeten worden gevonden om de groei van het bedrijf vol te 

houden. Oost NL helpt de ondernemer in de vraagarticulatie. 

Specifieke aanvullend instrument is de groeivouchers. 

Met dit instrument kan specifieke kennis in de markt 

worden benut om het bedrijf te faciliteren in haar groei. 

Andere aanvullende activiteiten betreffen onder meer: 

voorlichting, een pool van deskundigen en al het andere dat 

snelheid brengt in het benutten van het (potentieel) van 

snelgroeiende mkb-ondernemingen.

De Startversneller 
Samen met de provincie Gelderland en Overijssel wordt hard 

gewerkt een laagdrempelig programma uit te voeren met 

vouchers om mensen met het idee een steuntje in de rug 

te geven om het bedrijf te starten. Met de voucher kan een 

specialist ingehuurd worden dan wel een training worden 

gevolgd om de kennis en expertise voor de start van een 

bedrijf te verbeteren.

Europese middelen voor Oost-Nederland
Door de provincies wordt aan Oost NL gevraagd het 

bedrijfsleven in de Food, Health, Tech en Energy, aan EU-

mogelijkheden te verbinden via (internationale) projecten. 

We voeren hier het gesprek nog over met de provincies en al 

naar gelang het resultaat kunnen we hier activiteiten voor 

gaan ontplooien.

 >  Het betreft het innovatieprofiel Th!nk East Netherlands 

bestaande uit de Kracht van Oost en RIS thema’s waarmee 

Oost-Nederland op nationaal en internationaal niveau 

verder aan de weg wil timmeren en verbinden met andere 

EU regio’s door de EU-Liaison Officer. 

 >  Wij faciliteren de provincies en bedrijven in Overijssel en 

Gelderland om optimaal gebruik te maken van het EFRO-

programma Oost, kortweg OP-Oost. 

 >  Wij faciliteren de overheden en de bedrijven om ook 

optimaal aan te sluiten INTERREG-programma VI-A,VI-B 

en VI-C. Activiteiten zijn gericht op zoeken naar relevante 

EU-samenwerkingspartners, consortiavorming en het 

ontwikkelen van INTERREG-aanvragen zowel  

inhoudelijk als procedureel. 

 >  De bedrijvigheid binnen Food, Health, Energy en Tech 

clusters in Oost-Nederland zijn onderdeel geworden van 

een EU-breed bedrijvennetwerk in Europa. Denk onder meer 

aan het Vanguard Initiative en Manunet II. Wij faciliteren 

en coachen bedrijven en overheden bij het aansluiting 

vinden bij die EU-consortia en bij calls for proposals van de 

EU, in casu Horizon Europe. Wij doen dit in samenwerking 

met RVO en het EEN netwerk. Het identificeren van 

cascade funding calls en het matchen daarvan met 

mkb-ondernemingen daarvan in Oost-Nederland is een 

belangrijk middel om van deze abstracte programma’s 

concrete instrumenten te maken voor ons innovatief mkb. 

Investor Readiness Programma, Market Readiness 
Programma en Business Innovation Programma 
Food 

Deze programma’s zijn gericht om bedrijven die al even 

onderweg zijn gestructureerd verder te helpen in hun 

oriëntatiefase om het bedrijf verder te ontwikkelen. Diverse 

onderdelen van het bedrijf moeten door de ondernemers 

onder de loep worden genomen. Centraal in alle drie de 

programma’s staat de marktvalidatie. Na afronding van 

het programma kan de ondernemer veelal met een sterk 

verbeterd plan mogelijk financiering ophalen. Met deze 

financiering kan hij de implementatie van het businessmodel 

ter hand nemen en daarvoor marktpartijen inschakelen. 
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Investor Relations (IR) en Trade Relations (TR) 
Net als de andere partners binnen de Invest in Holland en 

Trade & Innovate NL netwerken, voert Oost NL constant 

gesprekken met bedrijven in de regio die een buitenlandse 

moeder hebben (‘investor relations’ gesprekken) en 

met bedrijven die zaken (willen) doen in het buitenland 

(‘trade relations’ gesprekken). Het vestigings- en 

investeringsklimaat krijgt daarbij veel aandacht, net 

zoals kansen en beperkingen bij het zakendoen over 

de grens. De gesprekken leiden regelmatig tot nieuwe 

uitbreidingsprojecten en tot nieuwe deelnemers aan 

handelsmissies en beursbezoeken. Bevindingen koppelen we 

zo nodig terug naar de relevante overheden. De financiering 

voor 2023 van het succesvolle Trade Relations Programma is 

momenteel onderwerp van gesprek tussen de ministeries van 

EZK en Buitenlandse Zaken.

Kennismanagement 
Oost NL zet in om in toenemende mate data driven, business 

intelligence te ontwikkelen waarmee we onze subsidienten 

kunnen voeden in hun beleidsontwikkeling en onszelf in het 

ontwikkelen van programma’s. 
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Overzichtstabel 7: Fondsen 

Voor de kerntaak Investeren zijn er verschillende fondsen beschikbaar met verschillende 
voorwaarden. Navolgend worden deze fondsen kort benoemd. Tevens is aangegeven welke 
middelen binnen deze fondsen vrij beschikbaar zijn voor 2023 (status medio 2022).

Fondsen
Fondsomvang 
in € 1 miljoen

Vrij beschikbaar  
in € 1 miljoen

Participatiefonds 131 68

Onder management (voor derden)

Topfonds Gelderland 48 5

Perspectieffonds Gelderland 200 191

Innovatie- en Energiefonds Gelderland 109 49

Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland 18 7

MKB Kredietfaciliteit Gelderland 6 0

Invest Internationaal - -

Gelderland voor Innovaties - -

Innovatiefonds Overijssel I 25 11

Innovatiefonds Overijssel II 16 0

Innovatiefonds Twente 12 0

InnovatieFonds Oost-Nederland (ION+) 8 1

Innovatiefonds Oost-Nederland2 (ION+2) 5 4

Corona Overbruggingslening 39 0

Vroege Fase Financiering Gelderland 5 5

Vroege Fase Financiering Overijssel 5 5

Start Up Fonds Gelderland 2,5 Wordt uitgebreid

Subtotaal 496 278

Totaal Capital plus onder management 627 346

Voor ieder fonds zijn afspraken gemaakt met de 

opdrachtgever en in een beheerovereenkomst vastgelegd. 

Conform deze beheerovereenkomst worden de verschillende 

fondsen in de markt gezet en vindt het beheer van de 

fondsen plaats. Betaling van de inzet van de capaciteit wordt 

zoals gebruikelijk uit de fondsen zelf betaald. Vandaar dat de 

werkzaamheden van de business unit Investeren niet terug 

zijn te vinden in het overzicht ‘inzet van de capaciteit’  

in het volgende hoofdstuk. 
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Inzet van 
capaciteit 2023

3.
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Aard financiële inzet:
Herkomst financiële inzet

Budget Inbestedingen EU

Gld. Ov. EZK Gld. Ov. EU
Business Development

Basiscapaciteit

1 Programma- en ecosysteem ontwikkeling SIIA thema Energy en Innovaties en businesscases

2 Programma- en ecosysteemontwikkeling SIIA thema Circulaire economie en innovaties en business cases

3 Programma- en ecosysteemontwikkeling SIIA thema Digital Industries & High Tech en innovaties en business cases

4 Programma- en ecosysteemontwikkeling SIIA thema Health en medtech en innovaties en business cases

5 Programma- en ecosysteemontwikkeling SIIA thema Food en innovaties en business cases 

6 Integral en cross overs: Business Angels & Investor, Market, Digital en Food Readiness Programma's

Subtotaal 6 6 4

7 Uitvoering De Groeiversneller Gelderland (DGV) 5

8 Uitvoering De Startversneller Gelderland en Overijssel 1,25 1,25

9 Energietransitie Gelderland met DGV Energie 1

10 Perspectieffonds Gelderland Innovatie ontwikkelkracht 5

11 Geïntegreerde Fotonica (NGF Foton Delta) 0,5 0,5

12 Semicon (NGF Next Next Gen High Tech) 0,5 0,5

13 AI Hub Oost-Nederland NGF Artificial Intelligence) 0,5 0,5

14 Vitaal Platteland Overijssel 1,0

15 Business cases ontwikkeling OHG 1

16 Programmamanagement en Beheer OHG (fonds) 1,5

17 Energie-innovatie Overijssel 1

18 Fotonica Overijssel 1

19 EU-Liaison Officer Flagships 0,5 0,5

20 Innovatiestimulering mkb EFRO OOST 0,5 0,5

21 Innovatiestimulering Horizon 2020 (inclusief ManuNet en Vanguard) 1,25 1,25 

22 Innovatiestimulering mkb INTERREG 0,5 0,5

23 Coördinator Logistics Valley Gelderland 1,0

24 Mkb in Topsectoren (MIT) 0,25 0,25

25 Start Up Fonds Gelderland 0,5

26 VFF Gelderland en Overijssel 0,25 0,25

27 CESI ON en CIROTracks 0,5 0,5

Subtotaal 21,5 9,5
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Vervolg tabel

Aard financiële inzet:
Herkomst financiële inzet

Budget Inbestedingen EU

Gld. Ov. EZK Gld. Ov. EU

Europese Capaciteit

28 Blockstart food (blockchain technologie) 0,2

29 DigiPro 0,2

30 Energy EUSTEPS 0,4

31 Di Plast 0,4

32 Health Chain 0,6

33 Euvaca 0,2

34 EDIH 1,0

Subtotaal 3,0

Totaal Business Development 6,0 6,0 4,0 21,5 9,5 3,0
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Aard financiële inzet:
Herkomst financiële inzet

Budget Inbestedingen EU

Gld. Ov. EZK Gld. Ov. EU

International

Europese Capaciteit

32 Acquisitie 5,9 4,4 2,5

Subtotaal 5,9 4,4 2,5

33 Acquisitie Gelderland Logistiek 0,8

34 Acquisitie Twente 0,8

35 Acquisitie Regio Zwolle 1,0

36 Acquisitie Brexit 0,7

37 Inzet WEF/GCS 0,6 0,4

Subtotaal 1,4 2,9

38 Internationale Handel / GO4EXPORT 1,0 1,0 0,8

39 Food / Tech Makelaar 0,6 0,6

40 Trade Relations Programme 0,3

41 Enterprise Europe Network 1,2

42 Brexit Adjustment Reserve 0,5

Subtotaal 1,6 1,4 1,7

Totaal International 5,9 5,4 2,8 3,0 4,3 1,7
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Prestatie-indicatoren 
2023

4.
4.1 Inleiding

IJkpunt voor Gelderland, Overijssel en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat zijn de afspraken die 

vastliggen in de betreffende beleidsplannen in termen van 

uitgelokte investeringen bij innoveren en voorgenomen 

investeringen bij internationaliseren. Tevens wordt 

gevraagd om met de investeringen gepaard gaande 

werkgelegenheidseffecten bij te houden. Zo wordt gesproken 

over arbeidsjaren en voorgenomen arbeidsplaatsen. Deze 

indicatoren worden door de subsidienten en Oost NL 

gebruikt om wederzijds inzicht te krijgen in het toepassen 

van het ontwikkelde instrumentarium. Indien indicatoren 

niet scoren, is daar altijd een (economische) reden voor en 

juist die zijn belangrijk om te onderkennen. De subsidiënten 

geven expliciet aan dat met het vaststellen van de 

indicatoren er geen afrekencultuur dient te ontstaan tussen 

beide partijen. Gezamenlijk zijn de volgende prestatie-

indicatoren voor de basisfinanciering afgesproken om Oost-

Nederlandse mkb-ondernemingen sneller te laten groeien. 
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4.2 Toelichting 
Internationaliseren

Oost NL zet in op circa 50 projecten in 2023 gericht 

op bedrijfsvestiging of complexe bedrijfsuitbreiding. 

Deze projecten moeten gezamenlijk circa 1.100 nieuwe 

arbeidsplaatsen opleveren en circa € 100 miljoen aan 

bedrijfsinvesteringen door buitenlandse en Nederlandse 

ondernemingen. Dit is een ambitieus doel. Afhankelijk 

 van de economische ontwikkelingen zullen we deze ambitie 

naar beneden moeten bijstellen in de loop van 2023.  

We zetten in op tenminste 50% ‘high value’ projecten.  

De ‘high value’ projecten betreffen bedrijven die  

aantoonbaar in zeer hoge mate bijdragen aan de  

versterking van prioritaire ecosystemen. 

Samen met de andere partners binnen Invest in Holland 

werken we nog aan de operationalisering van het concept 

‘high value’. Dat gebeurt grotendeels binnen de Invest 

in Holland sectorteams en focusteams waar Oost NL 

een actieve rol in speelt. We realiseren ons dat pro-

actief acquireren op ‘high value’ veel capaciteitsinzet 

vraagt. Dat betekent dat we soms ook vestigings- of 

uitbreidingsprojecten moeten afwijzen. In dergelijke gevallen 

zullen we actief doorverwijzen naar publieke en private 

dienstverleners. We verwachten geen inzet meer te plegen 

in de ‘traditionele’ logistiek (distributiecentra). 

Verder bestaat de kans dat we projecten afwijzen op 

grond van economische veiligheid. Er zijn in beperkte 

mate operationele criteria op nationaal niveau om 

acquisitieprojecten te beoordelen ten aanzien van 

economische veiligheid. Als Oost NL maken wij een 

afwegingen waarbij we adviezen vanuit RVO en de AIVD 

Subindicatoren International Projecten Arbeidsplaatsen Investeringen

Gld. Ov. Gld. Ov. Gld. Ov.

Boekjaarsubsidie 

Acquisitie 19 17 450 350 40 40

Additionele financiering

Acquisitie Gelderland Logistiek 3 100 5

Acquistie Twente 3 60 5

Acquisitie Regio Zwolle 4 70 5

Acquisitie Brexit 4 70 5

zwaar laten meewegen. Uiteraard informeren wij  

relevante Invest in Holland partners wanneer we projecten 

op basis van economische veiligheid afwijzen. Onze 

reisagenda’s voor het buitenland stemmen wij goed  

af met de NFIA buitenkantoren.

Op het terrein van internationale handel voorzien wij  

2 inkomende missies en 15 uitgaande missies gericht  

op versterking van de exportposities van regionale  

mkb-ondernemingen. Deze activiteiten voeren wij samen 

met publieke en private partners uit in het kader van het 

GO4Export programma. Samen met de andere partners 

binnen Trade & Innovate NL werken wij aan matchmaking  

in het kader van het Europe Enterprise Netwerk (EEN).  

Verder zijn wij met RVO en de ROM’s betrokken in de 

uitvoering van handelsbevorderingsprojecten vanuit  

de Brexit Adjustment Reserve (BAR). 

Ook het Trade Relations Programma voeren wij uit in 

samenwerking met RVO en de ROM’s. Dit programma wordt 

positief gewaardeerd door de deelnemende ondernemers.  

De financiering voor 2023 van het Trade Relations Programma 

is momenteel onderwerp van gesprek tussen de ministeries 

van EZK en Buitenlandse Zaken.
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4.3 Toelichting Innoveren

In termen van innovatie-investeringen fungeren de publieke 

investeringen als belangrijk hulpmiddel, die leiden tot privaat 

uitgelokte investeringen. De innovatie-investeringen hebben 

dan betrekking op innovatieprojecten. Hier zien we vooral 

reeds langer bestaande bedrijven terug die ook de middelen 

hebben om te kunnen investeren c.q. kunnen co-financieren 

in R&D waar de overheid veelal in de vorm van subsidies de 

financiering ter beschikking stelt. Dit in tegenstelling tot 

nieuwe/jonge- vaak ook startup-bedrijven die in de praktijk 

vooral gebruik moeten maken van publieke en of private 

leningen of deelnemingen. 

Naast deze prestatie-indicatoren zijn er per inbesteding en 

ieder EU-project aparte afspraken over de te leveren prestaties. 

Deze zijn thans geïnventariseerd en hier aangegeven. Ze 

omvatten samen naar verwachting een vergelijkbaar bedrag 

aan innovatie-investeringen als voor de basisfinanciering.

De omvang van de jaarlijks KPI  innovatie-investeringen 

(62,5 mio) wordt dus voor een grote mate bepaald door de 

hoeveelheid middelen die de Provincies en het Rijk beschikbaar 

stellen in haar stimuleringsprogramma’s. Op basis van deze 

programma’s en beschikbaar gestelde middelen realiseert 

Oost NL de hefboom voor het lostrekken van de innovatie-

investeringen bij bedrijven. Hierbij speelt natuurlijk ook 

het goed benutten van met name EU programma’s. Hierbij 

realiseert Oost NL eerst met succes het indienen van 

programma’s een overheidshefboom. Na het binnenhalen van 

deze overheidsinnovatie investeringen kan Oost NL de hefboom 

voor innovatie investeringen van bedrijven bewerkstelligen. 

Deze laatste categorie wordt door een educated guess bepaald 

op basis van resultaten uit het verleden. 

Innoveren Ministerie van EZK

Gld. Ov.

Innovatie-investeringen: projectvolume in miljoenen publieke investeringen (subsidies of 

leningen) Basis

6,25 6,25

Innovatie-investeringen: projectvolume in miljoenen private investeringen 

(cofinanciering subsidies of leningen) Basis

5 5

Innovatie-investeringen: projectvolume in miljoenen publieke investeringen 

(cofinanciering subsidies of leningen) inbestedingen/instrumenten

10 10

Innovatie-investeringen: projectvolume in miljoenen private investeringen 

(cofinanciering subsidies of leningen) inbestedingen/instrumenten 

10 10

De volgende vier kwantitatieve indicatoren houdt Oost NL 

zelf bij én op verzoek van de provincies om meer grip te 

krijgen op het meten van de economische impact van de  

BU Innoveren activiteiten.

Aantal onderhanden (business-) cases 250

Aantal consortia   50

Aantal directe arbeidsplaatsen   550

Aantal (in-)directe arbeidsjaren  5500

Het aantal consortia heeft niet alleen betrekking op consortia 

van grote programma’s zoals Artificial Intelligence maar ook 

op consortia van proeftuinen/fieldlabs en consortia nodig om 

innovatieprojecten van de grond te krijgen.
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4.4 Ontwikkeling nieuwe 
kwalitatieve indicatoren  
Oost NL

Mijlpalen 
Naast de kwantitatieve indicatoren ontstaat een duidelijke 

behoefte bij de provincies, Rijk en Oost NL om ook in 

onder meer de programma-ontwikkeling en mogelijk ook 

bij de ontwikkeling van innovatieprojecten te werken 

met kwalitatieve mijlpalen. Immers de inzet voor een 

programma-ontwikkeling dan wel een innovatieproject 

leidt vaak pas vele jaren later tot concreet meetbare 

kwantitatieve resultaten, waaronder innovatie-investeringen 

en werkgelegenheidseffecten. Om toch de inspanningen 

van Oost NL zichtbaar te maken is in het afgelopen jaar een 

andere invulling voorzien van kwalitatieve mijlpalen bij 

dergelijke activiteiten van Oost NL. In 2023 gaan we deze 

systematiek verder toepassen. 

In ontwikkeling meting Impact op: Sustainable 
Development Goals 

Naast de kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren 

wordt er meer en meer belang gehecht aan de impact 

die je met je acties weet te bewerkstelligen. Niet alleen 

met een economische bril op bekeken maar ook met een 

maatschappelijke bril op. Dat is geen sinecure. Kunnen we 

de impact rond energy nog uitdrukken in een rekeneenheid 

(Joules of Kwh) bij Health of Food activiteiten wordt dat al 

weer veel moeilijker omdat deze niet één op één bij elkaar 

zijn op te tellen. Storytelling is de enige wijze waarop je de 

impact van activiteiten op de thema’s food, health, tech en 

in een aantal gevallen ook bij energy in beeld kunt brengen 

en die aansluiten op de Sustainable Development Goals van 

de VN. Om toch zicht te krijgen op onze maatschappelijke 

impact zijn we als Oost NL begonnen om voor ieder project 

dat we gerealiseerd hebben kort te beschrijven in maximaal 

140 leestekens wat de inhoudelijke impact is van het project 

op c.q. bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke 

vraagstellingen. Deze impactbeschrijvingen per project zijn 

terug te vinden in de ‘kubus’ van de elektronische versie 

van de kwartaalrapportages. Hier moeten nog wel de juiste 

formats voor worden ontwikkeld. 

In ontwikkeling meting Impact robuustheid & 
veerkracht economie: Ecosysteemontwikkeling 

Voor het in beeld brengen van de impact op de robuustheid 

en tegelijkertijd de veerkracht van de economie, is het het 

monitoren van de versterking van de ecosystemen van 

belang. In de loop van 2023 gaat Oost NL samen met de 

andere ROM’s en onze aandeelhouders, de Provincies en 

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, deze 

monitoring opzetten waarbij tevens samengewerkt wordt 

met diverse kennisinstellingen, om het model te kunnen 

valideren. Hierbij maken we ook gebruik van het Model 

van Eric Stam over Innovatie ecosystemen waarin diverse 

onderwerpen staan die van belang zijn voor de ontwikkeling 

van een omgeving waarin een onderneming optimaal  

zich kan ontwikkelen. 

Schaalsprong Oost-Nederland: 50-100 miljoen 
additionele output gemiddeld per jaar 

Bovenstaand resultaten zijn gebaseerd op het doorlopen 

van de reguliere middelen en programma’s zoals we ook 

in de afgelopen jaren hier gebruik van hebben gemaakt. 

De extrapolatie kan echter sterk in positieve zin beïnvloed 

worden door de enorme hoeveelheden middelen die door 

Europa en het Rijk beschikbaar zijn gesteld om in te spelen 

om versneld een aantal transities te kunnen ontwikkelen. 

Voorbeelden zijn diverse EU fondsen en op nationaal heeft 

dat betrekking op onder meer het Nationale Groeifonds. 

Daarmee kunnen additionele resultaten worden gerealiseerd 

van 50 miljoen tot 100 miljoen euro gemiddeld per jaar over 

de komende 4-7 jaar. Veel hangt af of het Rijk gezamenlijk 

met de provincies bereid is te investeren in de capaciteit om 

deze additionele investeringsimpuls voor de Regio’s  

ook mogelijk te maken. 
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Financiën

5.
De onderstaande begroting van 2023 heeft alleen 
betrekking op de business units Business 
Development en International, samen het 
Ontwikkelingsbedrijf van Oost NL.

  

5.1 Opbrengsten

Basissubsidie
Ministerie van Economische Zaken

Vooralsnog gaan we uit van € 1.3 miljoen exploitatiesubsidie, 

een kleine stijging t.o.v vorig jaar.

Provincie Overijssel en provincie Gelderland

Een bedrag van € 2.0 miljoen is opgenomen vanuit de 

Provincie Overijssel. De subsidie is gelijk aan 2022. 

Provincie Gelderland heeft het beschikbare subsidiebedrag 

reeds doorgegeven en dat komt uit op € 2.2 miljoen.

Financiering

Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat

1.297

Provincie Overijssel 1.982

Provincie Gelderland 2.201

Totaal 5.480



55

Omzet overige opbrengsten
In de begroting hebben we € 7,1 miljoen opgenomen 

voor de uitvoering van (lopende) programma’s en 

projectactiviteiten. Daarnaast is voor een deel een 

inschatting van verwachtte opbrengsten uit de activiteiten 

rondom de groeifondsaanvragen meegenomen, omdat 

wij hier als organisatie capaciteit op inzetten en daarmee 

samenhangend kosten maken.

Opbrengsten Capital
Deze vallen buiten de scope van de  

subsidieaanvraag voor Oost NL.

5.2 Kosten

Directe kosten
Directe project- en participatiekosten

Directe projectkosten betreffen out of pocket kosten.

Bedrijfskosten
Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2023 gebaseerd op de  

aanwezige capaciteit. 

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op de cijfers van het 

voorgaande jaar en op de historie van de voorgaande jaren. 

Ze zijn waar nodig gecorrigeerd. 

5.3 Integrale Kostprijs 

Het dagtarief voor 2023 is € 995. 

De integrale kostprijs is gestegen t.o.v. 2022 ( € 945 ). 

Belangrijkste oorzaken zijn de uitwerking van de CAO Rijk 

waardoor de personeelskosten zijn gestegen. 

Begroting 2023 
Bedragen * € 1.000

Ontwikkelingsbedrijf

Opbrengsten

Basissubsidie 5.480

Overige opbrengsten 7.125

Transactieresultaat

Opbrengst marktfondsen

Dividend participaties

Rentebaten participaties

Opbrengst beheervergoeding

Totaal Opbrengsten 12.605

Directe kosten

Directe projectkosten 150

Directe participatiekosten

Totaal directe kosten 150

Bedrijfskosten

Personeelskosten 11.155

Overige personeelskosten 280

Reiskosten 295

Huisvesting 360

Automatisering 410

Promotiekosten 25

Afschrijving 40

Algemene kosten 375

Totaal bedrijfskosten 12.940

Rente lasten

Netto resultaat -/-485

5.4 Concept begroting Oost NL 2023
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Samenhang Oost NL 
activiteiten 2023 met 
EZK beleidsagenda’s 

6.
Het ministerie van EZK heeft een aantal 
beleidsagenda’s die leidend zijn voor haar 
activiteiten. Het Activiteitenplan 2023 van  
Oost NL sluit daar op een aantal relevante 
gebieden op aan. 

Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact
Het Ministerie bereidt een kamerbrief voor in het najaar  

voor een neiwue programmaperiode voor de vier thema’s 

in het missie gedreven innovatiebeleid . Vooruitlopend  

hierop geven we nu al een beeld hoe we op deze missies  

vanuit Oost Nl zijn aangesloten:

 > Landbouw, water & voedsel: vanuit Oost NL werken we aan 

innovaties om een hogere efficiëntie in de voedselproductie, 

onder andere door smart farming. Vanuit Food Valley 2030, 

OnePlanet en de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) ligt de 

focus op onder meer efficiënt omgaan met grondstoffen 

en productie in landbouw en industrie. Het project 

voedselwaarde wordt samen met de andere ROM’s in  

het kader van efficiënt omgaan met grondstoffen en 

productie opgezet en uitgevoerd. 

 > Energietransitie en duurzaamheid: er loopt een aantal 

projectlijnen. Vanuit Oost NL wordt geïnvesteerd in 

de energietransitie van vandaag (uitrol bestaande 

technologie) en de energietransitie van morgen (innovatie). 

Denk aan het Europese programma STEP dat zich richt 

op de marktontwikkeling voor batterijsystemen. Maar 

ook de ontwikkeling van het batterijcluster en ook het 

waterstofcluster in (Oost-) Nederland zijn daar goede 

voorbeelden van. Daarnaast worden in 2023 vanuit Oost 

NL innovatieprojecten verder uitgevoerd om circulaire 

economie met name via de ontwikkeling van ketens in de 

kunststofrecycling en - hergebruik te versterken. Ook de 

circulariteit in de maakindustrie (schaarse grondstoffen 
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bijvoorbeeld) krijgt nadrukkelijk aandacht (Cesi-ON). 

 > Aan de missie Gezondheid en zorg draagt Oost NL 

bij valorisatie activiteiten te ondersteunen van voor 

de programma’s TopFit, ICMS en OnePlanet en het 

cluster TechMed. Ook in het kader van Digital Health 

voortbouwend op Rockstart en Health Bytes wordt  

verder inzet gepleegd. 

 > Veiligheid en ICT: hier gaat het met name over digitale 

veiligheid met lopende projecten rondom de fieldlab ‘the 

Next Garden’ en Garden of Kairos. Een ander voorbeeld 

is de cyber security hub in Apeldoorn waarin overheid, 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven de krachten 

bundelen om op dit relatief nieuwe werkveld, nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk te maken voor een veilige  

digitale leefwereld. 

De onderscheiden sleuteltechnologieën zijn fotonica/nano, 

quantumtechnologie, ICT en smart materialen.

 > Wat de ontwikkeling van sleuteltechnologie Fotonica/Nano 

betreft is Oost NL partner in PhotonDelta in het aanjagen 

van het ecosysteem rond geïntegreerde fotonica, samen 

met Brainport Development en de BOM en zetten we in  

op het ontwikkelen van het cluster en investeren we in 

fotonica bedrijven.

 > Ook de NGF Next Gen High Tech speelt ook in op het thema 

semicon wat door Oost NL wordt getrokken. 

 > Bij smart materials staat de clusterontwikkeling van 

een NGF aanvragen centraal rond elektrisch vliegen en 

membranen technologie voor NGF aanvraag rond water. 

De hierboven genoemde thema’s worden door Oost NL ook 

ondersteund met het acquireren van relevante bedrijven. 

Oost NL acquireert in samenwerking met NFIA en speelt 

een prominente rol in het Invest in Holland netwerk. 

Een deel van deze thema’s wordt ook geadresseerd via 

handelsbevorderende activiteiten. 

Op het terrein van handelsbevordering werkt Oost NL 

nauw samen met RVO. Oost NL speelt een zeer actieve 

rol in het Trade & Innovate NL netwerk. Tenslotte worden 

ook de fondsen ingezet om beloftevolle ondernemingen 

in deze thema’s te financieren. Hierbij worden afspraken 

gemaakt samen met Invest-NL om op het juiste moment de 

estafettestok over te nemen in de financieringsketen om te 

komen tot een internationale doorbraak van de scale-up.

Groeifonds 
Met het instellen van het Groeifonds slaat de rijksoverheid 

twee vliegen in een klap. Enerzijds blijft de rijksoverheid 

investeren om versenlling in de transities te krijgen en 

anderzijds werken we aan een structurele verbetering van 

het verdienvermogen van ons bedrijfsleven. Oost NL is direct 

betrokken bij de volgende programma’s die in aanmerking 

komen voor het Groeifonds en in 2023 verder ontwikkeld en 

geïmplementeerd gaan worden: Artificial Intelligence, NXT 

Gen High Tech equipment, Watertech, geïntegreerde fotonica. 

Tevens wordt gekeken welke bijdrage de ROM’s inclusief Oost 

NL, kunnen leveren aan het opwerken van departementale 

Groeifondsaanvragen en mogelijk directe indieningen van 

voorstellen voor de derde ronde in 2023.

Valorisatie :
Valorisatie is een belangrijke activiteit om nieuwe 

innovatieve bedrijvigheid te creëren ook in 2023 en 

deze in relatie te brengen met de hierboven beschreven 

sleuteltechnologieën en missie gedreven innovatie 

beleidsclusters. In het najaar zal ook in een Kamerbrief 

vanuit EZK hier een verdere verfijning plaatsvinden van 

activiteiten rond valorisatie waar Oost NL op in gaat spelen. 

De huidige activiteiten rond valorisatie betreffen:

 > Oost NL is een van samenwerkingspartners van EZK voor 

het instrument Vroege Fase Financiering. Naast Capital is 

Oost NL ook vanuit Business development betrokken bij 

deze jonge ondernemers.

 > Oost NL is een van de partners in het instrument one singel 

hub voor Start Up Community in Nederland.

 > Oost NL is actief rond startup Twente en fondsbeheerder 

van het Twente fonds dat na opstart deze groeibedrijven 

mogelijk vanuit dat fonds verder financiert. 

 > Oost NL is partner in de drie valorisatieprogramma’s 

StartLife, Gelderland Valoriseert! en RedMedTech Ventures. 

In 2023 wordt vanuit een krachtenbundeling van deze 

programma’s verder samengewerkt in Start Up Gelderland. 

Naast Business Development is Oost NL ook vanuit Capital 

betrokken bij deze jonge ondernemers. 

Mkb-Actieplan
Het Mkb-Actieplan wordt op een aantal manieren 

ondersteund: 

 > Het mkb wordt ingeschakeld om nieuwe technologie 

te ontwikkelen die het innovatiebeleid ondersteunt. 

Hiervoor wordt volop gebruik gemaakt van regionale EU-

programma’s in casu EFRO, INTERREG en Horizon Europe. 

Het betreft diverse projecten waar onder DigiPro en Rocket 

Reloaded, beide voor Maakindustrie en digitalisering, 

Healthchain voor health en Blockstart voor agrofood, Steps 

en Di-plast voor energy respectievelijk circulaire economie.
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 > Daarnaast zal Oost NL kijken hoe het in 2023 kan bijdragen 

aan het instrument: Regio-Deals. 

 > De verschillende fondsen van (of onder beheer van) Oost 

NL financieren (innovatieve) mkb-ondernemingen dan 

wel worden subsidie’s gekoppeld aan MKB bedrijven voor 

innovatie. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap 

heeft een advies uitgebracht dat door de minister van 

EZK is overgenomen om de toeleiding van publiek en 

privaat kapitaal naar het midden en kleinbedrijf meer te 

stroomlijnen. Hierbij wordt gekeken aan de publieke zijde 

aan de samenwerking tussen Kamer van Koophandel RVO 

en de ROM’s in Nederland aan de ene kant en de banken  

en private equity aan de private kant. De activiteiten rond  

de financieringstafel Zuidelijk Gelderland spelen hier 

concreet op in. 

 > Tevens worden via het programma How to Finance, 

bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal gekoppeld aan 

mogelijke financiers en subsidieverstrekkers (zogenaamde 

financieringstafel).

 > Tevens worden via het programma Informal Invest Netwerk 

Oost-Nederland, bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal 

gekoppeld aan mogelijke financiers die tevens een coach rol 

op zich nemen (ook wel slim kapitaal genoemd).

 > Ook is Oost NL samen met de andere ROM’s aan het werk 

om het Investor Readiness Programma voor bedrijven verder 

in het komend jaar uit te voeren en met behulp van de 

geslaagde one single hub aanvraag, verder te verbeteren  

en te verdiepen.

 > Oost NL is vergelijkbaar met de andere ROM’s ook de 

exclusieve partner in Oost-Nederland van de Netherlands 

Foreign Investment Agency (NFIA) in het kader van het 

‘Invest in Holland’ netwerk.  

 > Oost NL ondersteunt de landing van internationale 

bedrijven in Nederland, samen met NFIA, en draagt  

zo bij aan de structurele versterking van de  

Nederlandse economie.

 > Daarnaast zet Oost NL sterk in op ICT/digitalisering 

stimulering van het mkb (zie hier onder).

 > Wat internationalisering betreft werkt Oost NL ook aan 

handelsbevordering met als doel om via voorlichting, 

matchmaking en vouchers bedrijven te enthousiasmeren 

deel te nemen aan buitenlandse missies. Deze activiteiten 

zijn ingebed in de door RVO gecoördineerde Trade 

& Innovate NL activiteiten van de ROM’s en andere 

publieke partners. Oost NL ondersteunt via de activiteit 

handelsbevordering de actielijn ‘markttoegang en  

Brexit’ en de actielijn ‘excellente dienstverlening voor  

het mkb en startups’. 

Digitaliseringsstrategie
De digitaliseringsstrategie van het mkb wordt  

met projecten ondersteund. 

 > Een aantal voorbeelden is reeds genoemd waaronder  

de vier digitale werkplaatsen, de drie digitale 

innnovatiehubs en de huidige in ontwikkeling) en  

de Artificial Intelligence Hub East-NL. 

 > Ook de ontwikkeling en uitvoering van de Europese digitale 

innovatie hub EDIH in 2023 past hierin waarin Oost NL zich 

richt op de onderwerpen financieringen en international 

ecosystem and networking. 

 > Ook heeft Oost NL samen met IQ een pilotproject gedraaid 

in casu Connecting the Dots, waarin juist ook wordt 

gekeken hoe we de verschillende digitale hubs met elkaar 

kunnen verbinden en betrokken bedrijven die daar gebruik 

van maken meer van de hubs en van elkaar kunnen leren. 

Tevens wordt vraag en aanbod van digitale kennis bij elkaar 

gebracht. Op basis van de evaluatie wordt bezien welke 

activiteiten in 2023 alsnog mogelijk gaan plaatsvinden  

als vervolg hierop.

 > Op basis van de INTERREG-projecten DigiPro continued 

en Rocket Reloaded wordt in 2023 gewerkt aan een follow 

up om actief het mkb verder te helpen in de digitalisering 

van productieproces en producttechnologie. Tevens wordt 

in 2023 het EU-project Blockstart, voor toepassing van 

blockchain-technologie in de foodsector, verder uitgevoerd.

 > Oost NL heeft in het afgelopen jaar een start gemaakt om 

te kijken naar de ontwikkeling van ICT in het mkb. In 2023 

zet Oost NL zich in om ook de andere kant van de medaille 

van digitalisering namelijk business modelling verder kan 

worden ontwikkeld. Denk hierbij aan het vormgeven van 

maintenance, servitization, digital readiness programma 

en nieuwe verdienmodellen.

Samenwerking RIJK REGIO 
Als gevolg van de pandemie hebben het Rijk en de Regio 

de handen in een geslagen om na te denken over het 

geven van een impuls ter stimulering van de economie. 

We zien dat het Rijk samen met de provincies (IPO) en de 

gemeenten (VNG) daarvoor drie onderwerpen bij de kop 

pakken namelijk Innovatie, Vestigingsklimaat in termen 

van binnensteden en bedrijventerreinen en arbeidsmarkt. 

Rond het thema innoveren is een innovatieboek gemaakt 

met tal van projectfiches uit de regio's verzameld door de 

provincies en de ROM's. Vervolgens is met het Rijk, Provincies 

en de ROM's, gewerkt om het begrip programmeertafel 

als mogelijk nieuw instrument, verder handen en voeten 

te geven. Programmeren om diverse initiatieven in de 

verschillende regio's van Nederland met elkaar (horizontaal) 
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te verbinden en deze ook verticaal te verbinden tussen Rijk 

en Regio. Hieraan wordt ook een vervolg gegeven onder 

de titel “Samenhangend Investeren”. Afstemming over de 

MIT is daar ook een voorbeeld van. Voor vestigingsklimaat 

en arbeidsmarkt zijn plannen en daaraan gekoppelde 

activiteiten in ontwikkeling. Of we daar een rol in te 

vervullen hebben is afhankelijk hoe deze plannen er 

uiteindelijk concreet uit gaan zien. 

Tot slot Nieuw Industriebeleid 
Tot slot heeft het Ministerie van EZK recent in het 

afgelopen jaar het industriebeleid weer vorm en inhoud 

gegeven. Geopolitieke ontwikkelingen maar ook vanuit 

het missiegedreven innovatiebeleid is een sterke behoefte 

aan economische autonomie ontstaan waarbij diverse 

sectoren specifiek ondersteund en beschermd mogen worden 

tegen concurrentie en of overnames uit het buitenland. 

Naast innovatie- en valorisatiebeleid zien we ook dat 

randvoorwaarden vanuit het vestigingsklimaat nadrukkelijk 

aandacht krijgen in het nieuwe industriebeleid. Met het 

vormgeven en verder ontwikkelen van het industrienetwerk 

BOOST in Oost-Nederland weet Oost NL zich gesterkt door 

het nieuwe industriebeleid en heeft al ingespeeld op diverse 

instrumenten zoals de aanvragen AI, Next Gen High Tech 

en Fotonica vanuit het NGF en zal het ook in de toekomst 

inspelen op nieuwe instrumenten op dit terrein. Ook in 

het licht van het vestigingsklimaat in het industriebeleid 

zet Oost NL zich met het OHG fonds in om onder meer op 

het gebied van bedrijventerreinen het vestigingsklimaat 

te verbeteren. Ook zet Oost NL zich in met diverse 

instrumenten om bedrijventerreinen verder te verduurzamen. 
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