Eureka!

en daarna

De economie stimuleren in Oost-Nederland:
een bloemlezing over 2009
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Eureka! en
Een duurzame airco en en biomarkers die depressies vroegtijdig
opsporen. Het zijn maar twee voorbeelden van prachtige, nieuwe
producten die in Oost-Nederland zijn bedacht.
Oost-Nederland heeft veel kennis en inventiviteit in huis. Drie
universiteiten zijn het vliegwiel in het onderzoek naar voedsel
(Wageningen), gezondheid (Nijmegen en Twente) en technologie
(Twente). De drie behoren tot de wereldtop en werken aan ‘De
Gezonde Mens’. De kennis van de universiteiten en ook de hogescholen trekt meer kennis en bedrijvigheid aan. Want dat is het
mooie van kennis. Die werkt als een magneet, helpt de economie
vooruit en schept hoogwaardige werkgelegenheid.
Innovatie en wetenschap inspireren. Nieuwe ontdekkingen en
uitvindingen staan voor vooruitgang: Eureka!, ik heb het gevonden.
Maar met een ontdekking ligt er nog geen product in het schap. De
weg van een innovatie naar een marktproduct of -dienst kan lang
zijn en vol obstakels.
Kennis omzetten in bedrijvigheid is niet eenvoudig. Wat flink helpt
is die kennis bundelen en partijen samenbrengen.
En dat is precies wat Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland
doet. Onze projectmanagers brengen mensen van verschillende
disciplines samen en dan gaan de ideeën bruisen. We draaien
projecten met wetenschappers en mkb’ers, zodat kennis praktische
toepassingen krijgt.
Maar Oost NV doet meer. We steken geld in kansrijke starters,
zodat die met hun innovatie de markt kunnen veroveren.

daarna
Ook moderniseren we samen met gemeenten en andere partijen
verouderde bedrijventerreinen, werven we nieuwe bedrijven voor
de regio en helpen bij bedrijfsuitbreidingen. Dagelijks brengen we
ondernemers in contact met andere ondernemers en onderzoekers. Zodat de motor van de kenniseconomie in Oost-Nederland
blijft draaien.
We kunnen dit allemaal doen dankzij forse steun van het ministerie
van Economische Zaken en beide provincies. Oost NV bouwt als
uitvoerder voort op het succesvolle economische beleid voor OostNederland, zoals het ministerie dat heeft geformuleerd.
Oost NV heeft een unieke rol in het stimuleren van de regionale
kenniseconomie. Concurrenten gaan meestal niet vanzelf samen
aan tafel openhartig over innovaties praten. Met een onafhankelijke intermediair als aanjager doen ze dat wel en dan gaan nieuwe
registers open. Juist de komende jaren kan Oost NV een cruciale
rol spelen in het aanmoedigen van vernieuwing. Niet alleen omdat
innovatie noodzaak is na een crisis, maar ook omdat de economische crisis heeft blootgelegd dat de markt niet alles alleen kan.
Overheden en intermediairs zijn nodig, omdat ze samenbinden.
Ze geven innovatieve bedrijvigheid net dat goede duwtje in de rug.
Dit boekje is een bloemlezing van Oost NV’s activiteiten in 2009.
Het geeft een beeld van ons veelzijdige werk van economische
stimulering.
Karin van Willigen, algemeen directeur Oost NV

5

ONTWIKKELING
&
I N N O VAT I E
Ontwikkeling & Innovatie
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland werkt aan een
toekomstgericht ondernemersklimaat. Oost NV organiseert
branche- en innovatieclusters zodat bedrijven en kennisinstituten optimaal kennis kunnen uitwisselen. Ook is de
ontwikkelingsmaatschappij betrokken bij het opzetten van
kenniscentra, het stimuleren van breedbandgebruik, het
initiëren en begeleiden van innovatieprojecten en het verder
versterken van de voedings-, gezondheids- en technologiesectoren in Gelderland en Overijssel.
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Gezocht:
privé investeerder
Het bezorgen van een poststuk in een ander land kan
soms wel twee weken duren. Colin de Vries bedacht
een unieke oplossing om brieven sneller én goedkoper
op hun verre bestemming te krijgen. Stuur het stuk via
de mail naar het land van bestemming, print het daar,
plak er een postzegel op en laat het lokaal bezorgen.
Een gat in de markt, dat wist De Vries zeker. Maar hoe
kom je aan geld om zo’n bedrijf op te zetten?
Na een rondgang langs verschillende investeerders
belandde De Vries met zijn startende onderneming
BlueMailCentral bij Meesters van de Toekomst. Hij kijkt
met plezier terug op de professionele begeleiding die
hij daar kreeg bij het voorbereiden van een pitch voor
aspirant-investeerders.
De pitch leverde een privé investeerder op en BlueMailCentral kon starten. Het bedrijf werkt nu inmiddels in
zeventig landen.
www.bluemailcentral.com

Meesters van de Toekomst, een initiatief van Oost NV, is
het trefpunt van informele investeerders en ondernemers in
Oost-Nederland. Meesters organiseert bijeenkomsten waar
ondernemers hun plannen kunnen presenteren aan potentiële investeerders en begeleidt ondernemers bij het vinden
van de juiste investeerder.
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Een duurzame airco
Koelingen en airco’s verbruiken nu al wereldwijd 15
procent van alle elektriciteit en het gebruik stijgt. Het
jonge bedrijf Cooll Sustainable Energy Solutions heeft
daar wat op gevonden: een duurzame airco op zonneenergie of restwarmte. Een airco die geen stroom
gebruikt en dus geen CO2 uitstoot.
Cooll, een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente, zit
met het product nog in de ontwikkelfase. “We bouwen
nu een demonstrator. Na de zomer doen we nog een
innovatieslag en gaan we richting prototype. In 2012
willen we dan de eerste hele kleine aantallen op de
markt brengen”, vertelt Cooll-initiatiefnemer Johannes
Burger.

IGNITION wil de Twentse high-tech maakindustrie versterken.
Het project staat (startende) ondernemers bij met het ontwikkelen van
innovaties op het gebied van materialen & high-tech systemen.
Het Innovatieplatform Twente ondersteunt het project. Oost NV voert
het projectmanagement. www.igniti-on.nl

Astronomische markt
Het bedrijf kreeg vorig jaar subsidie van IGNITION om
de bedrijfsstructuur op te zetten. Een business developer
helpt met alle niet technische zaken, want “hoewel de
markt voor airco’s astronomisch is, is dit een nieuw
concept. We gaan het dan ook niet alleen doen, maar
met strategische partners.”
www.cooll.eu
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Wietplantages van
veraf opsporen
Wietplantages opsporen vanuit een rijdende politiewagen. Het is geen fata morgana als een nieuw hooggevoelig systeem doorbreekt dat deeltjes en stoffen in
uiterst lage concentraties kan opsporen.
Steray, een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente,
heeft een technologie ontwikkeld met behulp van Ion
Mobility Spectrometry (IMS). Met hulp van deze IMStechnologie kunnen zeer kleine hoeveelheden van
een stof in de lucht worden gemeten. Het systeem is
honderd keer gevoeliger dan bestaande systemen en
kan bijvoorbeeld op een vliegveld sporen van explosieven of drugs opsporen. Ook kan het in een heel vroeg
stadium brand ontdekken en sigarettenrook van andere
rook onderscheiden.
www.steray.nl
Het project Business Accelerator Smart Devices and
Materials (BA-SDM) heeft Steray ondersteund met advies,
business development en het leggen van contacten met
andere bedrijven. BA-SDM, na drie projectjaren in 2009
afgesloten, inventariseerde kansrijke kennis op het terrein van
procestechnologie, mechatronica en robotica en hielp die
te vermarkten. Het project was een initiatief van Mechatronica Valley Twente en het UT instituut IMPACT, en werd
via Kennispark Twente mogelijk gemaakt door de gemeente
Enschede en de provincie Overijssel. Oost NV maakte deel
uit van het business development team.
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Grazen bij de buren

Grenzen
overschrijden

Het Europese programma Interreg 4a stimuleert grensoverschrijdende, innovatieve samenwerking tussen mkb-bedrijven en
kennisinstellingen in verschillende grensregio’s.

Kleine en middelgrote bedrijven in Oost-Nederland
kunnen veel profijt hebben van de kennis en kunde van
Duitse collega’s. Bijvoorbeeld bij het uitdokteren van
nieuwe producten. Maar vaak kennen bedrijven aan
weerszijden van de grens elkaar niet of onvoldoende.
Dat kwam naar voren tijdens drie bijeenkomsten over
Duits-Nederlandse samenwerking die Oost NV vorig
jaar organiseerde voor 26 ondernemers in de voedsel-,
gezondheids- en technologiesector in Oost-Nederland.
Het doel was kansrijke thema’s voor samenwerking met
Duitse collega’s in kaart brengen. “Ondernemers zijn
erop gebrand te weten wat er allemaal gebeurt over
de grens”, concludeert Oost NV-projectmanager Henri
Janssens.
Europese financiering
Uit de thema’s zijn projectideeën voortgerold voor
concrete samenwerking op het gebied van persoonsgerichte zorg, telegeneeskunde, telegezondheid, maar
ook op het vlak van microsystemen en duurzame
micro- en nanotechnologie zoals brandstofcellen en
fotovoltaïsche cellen. Ondernemers die de nieuwe
businesskansen samen oppakken kunnen in aanmerking
komen voor Europese financiering via het programma
Interreg 4a. Oost NV bereidt met de ondernemers
initiatieven voor.
www.deutschland-nederland.eu
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Leren scootmobielen
met de simulator
Een simulator die je leert te scootmobielen, een zelfmeetinstrument dat nierpatiënten helpt dialyse uit te
stellen, een zelfhulpmiddel bij luchtwegaandoeningen,
slimme ict-apparatuur die thuis licht dementerenden
ondersteunt. Het zijn enkele voorbeelden van succesvolle innovaties van Fieldlab.
In Twente werken 17 organisaties samen om zorginnovaties van de grond te trekken. De bevolking in
Nederland wordt steeds ouder. Slimme apparatuur kan
maken dat ouderen en chronisch zieken langer thuis
kunnen blijven wonen. Mensen willen dat niet alleen
zelf, het bespaart ook personeels- en zorgkosten.
Marktrijp maken
Fieldlab for Client Centered Care in Twente maakt zich
sterk voor het marktrijp maken en snel introduceren van
nieuwe zorgproducten en -diensten. “Als een verpleger
met een geniaal idee rondloopt om tillen minder zwaar
te maken, dan ligt er een kans voor een producent.
Maar dan moeten beide partijen elkaar wel weten te
vinden. Dat is wat Fieldlab aan toegevoegde waarde
brengt: vanuit het zorgsysteem – met begrip voor
elkaar – tot innovatie komen”, zegt Indes-directeur
Henk Janssen, een van de grondleggers van Fieldlab.
Oost NV voert het projectmanagement van Fieldlab.
www.fieldlab.eu
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Milieuvriendelijk
oefenen met explosies
Door de goede isolatie van gebouwen en het toenemend
gebruik van kunststof krijgen brandweerlieden bij
bluswerk steeds vaker te maken met levensgevaarlijke
steekvlammen (flashover) en explosies (backdraft).
Achterkamp Bedrijfsopleidingen, dat onder andere
brandweerlieden opleidt en traint, heeft een containercompex ontwikkeld waarin explosieve verbrandingen
met drukgolf levensecht worden nagebootst. “Een
zuurstofarme brand met dikke rook laten we met snelle
zuurstoftoevoeging weer ontsteken. Gevolg: een
explosieve verbranding”, zo schetst directeur Jan
Achterkamp de oefening met brandweerlieden.
De grote hoeveelheid rook die er in korte tijd door deze
oefening ontstaat, is met de bestaande apparatuur niet
goed af te vangen en te verbranden. Daarom nam
Achterkamp met een aantal partners het initiatief voor
de ontwikkeling van een speciale buffer met naverbrander die de rook milieuvriendelijk kan afvoeren. Om de
innovatie te kunnen financieren werd onder meer een
beroep gedaan op GELDerland voor Innovaties.
www.achterkamp.nl
Investeerders die geld willen steken in een mkb-innovatie kunnen
een borgstelling aanvragen bij GELDerland voor Innovaties. Als
de innovatie mislukt krijgen ze de helft van hun investering minus
rente terug, tot een maximum van € 25.000.
www.gelderlandvoorinnovaties.nl
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Advanced electronic
packages
Electronic packages zijn steeds belangrijker bij de
ontwikkeling, productie en toepassing van microelektronica. Zij verbinden verschillende microcomponenten (sensoren en chips) met elkaar in één minuscuul
systeem. Packages hebben daarnaast de cruciale functie
om micro-elektronica te beschermen tegen en tegelijkertijd te verbinden met de buitenwereld, ook onder extreme
omstandigheden (bijvoorbeeld een oliesensor in hete
motorolie).
Het Advanced Packaging Center (APC) is een onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling, prototyping,
kwalificatie en eerste productie van advanced electronic
packages aanbiedt. Het centrum in Duiven is opgericht
door Boschman Technologies, Nedcard, Maser
Engineering en Sempro Technologies.
www.bcsemi.nl
Het APC is een van de initiatieven van het Business Cluster
Semiconductors Oost-Nederland. Het cluster stimuleert
innovatie en samenwerking rond halfgeleiders en bundelt
(mkb-)initiatieven in de halfgeleiderindustrie. Oost-Nederland
heeft een sterke positie in het ontwikkelen en produceren van
halfgeleiders, MEMS en sensoren. Het netwerk van het
Business Cluster Semiconductors bestaat uit ongeveer
zeventig bedrijven, die zich vooral in Twente en de regio
Nijmegen bevinden. Oost NV voert het programmamanagement van het cluster.
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Onderzoek naar

thermoplasten
Hoe lichter een vliegtuig, hoe lager het kerosinegebruik.
Maar hoe bouw je een lichter vliegtuig? Mogelijk kan
dat in de toekomst met hulp van thermoplastische
composieten, met vezel versterkte kunststoffen die wel
vier tot zes keer lichter zijn dan bestaande materialen.
Thermoplasten hebben daarnaast een korte productietijd, roesten niet en kunnen worden gerecycled. Ze zijn
ook toepasbaar in andere producten, zoals auto’s. Het
materiaal van de toekomst?
Boeing, Koninklijke Ten Cate, Stork Fokker en de
Universiteit Twente zijn gezamenlijk onderzoek begonnen
naar de technologie van thermoplastische composieten.
De partijen hebben daarom vorig jaar het ThermoPlastic
composites Research Centre (TPRC) op de Universiteit
Twente opgericht.
Open innovatiecentrum
De provincie Overijssel, Regio Twente en het Europese
Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben vier miljoen
euro subsidie toegekend aan het open innovatiecentrum.
Het onderzoeksbudget komt aangevuld met privaat
geld op een totaal van ruim acht miljoen euro. Oost NV
en Kennispark Twente hebben de start van het project
in goede banen geleid. De subsidieaanvraag werd
mede ondersteund door het Innovatieplatform Twente.
www.tprc.nl
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Biomarker gaat depressieve
ouderen helpen
Depressiviteit onder ouderen is een groot en toenemend
maatschappelijk probleem. De ziekte wordt momenteel
vastgesteld via testen en gesprekken, maar bij ouderen
is het stellen van een diagnose lastig. Daar komt bij dat
de effectiviteit van antidepressiva pas na twee maanden
gebruik kan worden vastgesteld.
Biomarkers kunnen helpen ziektes vroegtijdig en beter
op te sporen. Biomarkers zijn lichaamsstoffen, bijvoorbeeld eiwitten, die fungeren als indicator voor een
ziekte. Ze kunnen bijdragen aan een set van testen,
die een vroege diagnostiek van psychische stoornissen
zoals depressie mogelijk maken. Biomarkers openen zo
ook de weg naar een veel persoonlijkere aanpak.
Interessante uitvinding
Brainlabs heeft een interessante uitvinding gedaan
waarmee het eenvoudig aantonen en monitoren van
depressie op basis van biomarkers mogelijk wordt. Het
bedrijf heeft patent aangevraagd en zal in samenwerking
met klinische partners uit Groningen en Gelderland de
uitvinding verder uitwerken en verfijnen. Brainlabs zal
de diagnostische tests uiteindelijk produceren en via
distributeurs verkopen.
Brainlabs is tot stand gekomen met hulp van Oost NV
en Health Valley.
www.brainlabs.nl
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Technostarters
krijgen steun in de rug
De website Culios helpt je bij het kiezen, kopen en
koken van eten. Maar dat niet alleen, het online netwerk
vergemakkelijkt tevens de planning en inkoop van je
maaltijden, zodat je minder voedsel verspilt terwijl je
toch lekker eet.
Culios is een Wagenings bedrijf dat bij de start steun
heeft gekregen van het Subsidieprogramma KennisExploitatie (SKE). SKE biedt technostarters hulp op het
gebied van kennis, octrooien, apparatuur, begeleiding
en financiering. Voor een beginnend bedrijf is het eerste
geld altijd het moeilijkst te krijgen. SKE geeft een
persoonlijke lening waarmee een technostarter zijn
eerste uitgaven kan doen.
SKE heeft in Wageningen vier jaar gedraaid en eindigt
in 2010. In die vier jaar zijn er rond honderd intakegesprekken gevoerd, zijn veertig starters begeleid bij de
oprichting van hun bedrijven en 34 vroege fase-leningen
en acht microkredieten verstrekt. Bij 16 bedrijven is er
sprake van vervolginvesteringen.

Beeld van de website van Culios

Partners van SKE zijn Stichting Food Valley, Biopartner
Center Wageningen, Wageningen Universiteit en
Research Centrum en Oost NV.
www.culios.nl
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BEDRIJFS
OMGEVING

Bedrijfsomgeving
Samen met gemeenten, het bedrijfsleven en andere
belanghebbenden coördineert Oost NV revitaliseringsprojecten voor bedrijventerreinen. Ook voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, kennisparken en
bedrijfsverzamelgebouwen kan een beroep worden
gedaan op de expertise van Oost NV.
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Werken aan

Parkmanagement
De gemeente Barneveld hecht aan een goed beheer
van haar bedrijventerreinen. Parkmanagement is hiervoor een prima middel. Naast de bestaande terreinen
ontwikkelt de gemeente met een private partner een
nieuw bedrijventerrein naast het huidige Harselaar,
Harselaar-Zuid.
Op Harselaar-Zuid wordt straks een parkmanagementorganisatie van eigenaren en gebruikers opgericht. Ook
op andere nieuwe en bestaande bedrijventerreinen wil
de gemeente de kwaliteit verbeteren door middel van
parkmanagement. Bedrijven werken met parkmanagement gezamenlijk aan een veilig, schoon en duurzaam
bedrijventerrein. “Zaken als de bewegwijzering, de
beveiliging en het beheer samen regelen biedt schaalvoordelen”, zegt parkmanager Etienne Schiffelers van
bedrijventerrein Puurveen in Kootwijkerbroek, dat deel
uitmaakt van de gemeente Barneveld.
Eén coöperatie
De Barneveldse ondernemers vinden één coöperatie
voor alle bedrijventerreinen in de gemeente een
interessante optie. Oost NV onderzoekt nu de haalbaarheid hiervan. De ontwikkelingsmaatschappij steunt
de gemeente en de ondernemers bij het opzetten en
invoeren van parkmanagement.
www.barneveld.nl
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Topregio voor voeding
De regio de Vallei is een samenballing van kennis over
voedsel. Marktpartijen en kennisinstellingen willen
dat de Vallei versneld uitgroeit tot een internationale
topregio voor innovaties op het gebied van gezonde
en duurzame voeding. Daarom hebben ze in 2009 een
toekomstperspectief uitgebracht: FoodValley Ambitie
2020. Stichting Food Valley, de Wageningen UR, Rabo,
Biopartner en Oost NV hebben daaraan bijgedragen.

Beeld van Food Valley in 2020

Met allure
Hoe kan Food Valley het tot een internationale topregio brengen? Door te zorgen voor een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat. Nodig zijn in ieder geval meer
bedrijvenlocaties met allure en goede woonlocaties
voor hooggekwalificeerd personeel. Maar ook starters
dienen passende faciliteiten te krijgen.
Tijdens de jaarlijkse Food Valley-conferentie, in oktober
2009, hebben 18 partijen hun handtekening gezet onder
een intentieverklaring om Food Valley door te laten
stoten tot de internationale top. De komende jaren gaan
de partners het gebied via talloze initiatieven en faciliteiten zo aantrekkelijk mogelijk maken voor starters en
internationale R&D-bedrijven uit de voedingsindustrie.
Oost NV blijft hierbij actief betrokken.
www.foodvalley.nl
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Duurzame versterking
bedrijventerreinen
Oost NV was in 2009 partner in de herstructurering van
bedrijventerreinen De Enk in Wijhe en de bedrijventerreinen De Mors, Kloppendijk/Sombeek en Echelpoel in
Dinkelland.
Groenplannen
Er zijn herstructureringsplannen opgesteld samen met
de betrokken gemeenten en ondernemers.
Verplaatsing van bedrijven, een betere bereikbaarheid,
groenplannen, stimuleringsbijdragen voor de private
ruimte en duurzaamheidsprojecten waren onderdeel
van de plannen.
De provincie Overijssel heeft in het najaar van 2009
€ 1 mln subsidie verstrekt aan de gemeente Olst-Wijhe
en € 1,5 mln aan Dinkelland.
www.dinkelland.nl
www.olst-wijhe.nl
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‘Een buitenstaander kan
objectief opereren’
“Bij het vernieuwen van een bedrijventerrein zijn er veel
partijen in beeld. Bedrijven, omwonenden, de gemeenteraad: ze hebben allemaal een eigen beleving van wat
er moet gebeuren en wie wat moet betalen.” Daarom
koos burgemeester Karel Loohuis van Haaksbergen in
2007 voor het inhuren van een onafhankelijke partij die
het opknappen van twee verouderde bedrijventerreinen
in zijn gemeente kon begeleiden. Dat werd Oost NV.
“Een buitenstaander kan objectief opereren en alle
partijen kritisch benaderen, dat is het grote voordeel.
Omdat iedereen in Haaksbergen kon leven met deze
externe partner kon Oost NV al snel het vernieuwingsproces op gang brengen, afspraken maken en daarna
het tempo erin houden”, aldus Loohuis.
Geld binnenhalen
Oost NV hielp ook met het over de streep trekken van
de gemeenteraad, het binnenhalen van geld en de
oprichting van een bedrijvenvereniging op een van de
terreinen.
Met de onthulling van een bouwbord op 2 november
2009 is de uitvoering gestart. Op de rol staan: wegdekverbetering, aanleg van fietspaden, openbare verlichting,
een camerabeveiligingssysteem, bewegwijzering en
breedbandaanleg. Kosten: een half miljoen, waarvan
bijna de helft van de provincie komt.
www.haaksbergen.nl
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A-team
maakt Duiven blij

Herstruc
turering

aanjagen

Het A-team heeft vorig jaar in twee maanden tijd een
vastgoedanalyse met projectplan opgesteld voor het
bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf, bekend van
Ikea. De gemeente Duiven was er ‘superblij’ mee, aldus
wethouder Nico Verlaan van Duiven.
Het A-team is het aanjaagteam herstructurering bedrijventerreinen van Oost NV en de provincie Gelderland.
Het kan snel werken. Na een inventarisatie ter plekke,
een fotoanalyse en gesprekken met vastgoedeigenaren
werd Duiven in twee maanden tijd een vastgoedanalyse
met projectplan aangeleverd. Op Centerpoort-Nieuwgraaf bleek tachtig procent van het vastgoed goed. Tien
procent kan beter en tien procent moet beter. In het
plan zijn verder projecten opgenomen ter verbetering
van de bereikbaarheid, de openbare ruimte, duurzaamheid en beheer.
Provinciale subsidie
Een vastgoedanalyse is nodig om voor provinciale
subsidie in aanmerking te komen. Het college van B&W
heeft vervolgens een subsidieaanvraag van € 1,885
miljoen ingediend bij de provincie, die op 30 maart 2010
werd goedgekeurd. Duiven, Lindus, ondernemers en
Oost NV starten in 2010 samen met de uitvoering van
het plan.
www.duiven.nl
www.lindus.nl
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Wereldberoemde

Fantastische innovaties

tak van sport
Samenwerking is een tak van sport waar Nederland zo
onderhand wereldberoemd om is. In Oost-Nederland
werkt het in ieder geval uitstekend, de samenwerking
tussen universiteiten, bedrijfsleven en overheid. Met
voedsel, gezondheid en technologie als toonaangevende
innovatiekrachten.

Oost-Nederland verovert de wereld met fantastische
innovaties. Neem de film Alice in Wonderland. Het
‘levensechte’ 3D bewegen van de digitale hoofdrolspelers in Alice is te danken aan het motion capture
systeem van Xsens, een zeer succesvolle spin-off van
de Universiteit Twente.

In Oost-Nederland waren de provincies Gelderland en
Overijssel mede-initiatiefnemers van deze drie clusters
van research en economische bedrijvigheid: Food, Health
en Technology. Oost NV helpt de provincies bij de uitvoering van dit beleid. Bijvoorbeeld met het creëren van
samenwerkingsverbanden, zodat bedrijven samen met
kennisinstellingen innoveren.

Het is maar één voorbeeld van de talloze OostNederlandse innovaties die we op wereldschaal tegenkomen. Onder impuls van de provincies Gelderland en
Overijssel is de afgelopen jaren gewerkt aan een gezond
innovatieklimaat in Oost-Nederland. Centraal staat ‘De
Gezonde Mens’ via Food, Health en Technology.

De provincies maken zich ook sterk voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Zo heeft Gelderland financiële middelen uitgetrokken om de negatieve effecten van de crisis
voor Gelderse bedrijven te verminderen. Ook investeert
de provincie via Oost NV in de herstructurering van bedrijventerreinen.
Oost-Nederland is een kennisregio van formaat, in trek
bij kleine en grotere bedrijven. Maar inspanningen blijven
nodig om het vliegwiel van innovaties gaande
te houden, want alleen dan kunnen bedrijven
en werkgelegenheid duurzaam blijven groeien.
Marijke van Haaren,
gedeputeerde Mobiliteit en Economie
provincie Gelderland

Het verbeteren van het innovatieklimaat gaat uitstekend,
hoewel het nog lang niet altijd tot een succesvol
vermarkten van innovaties komt. Daarom blijven we
hierin investeren, samen met Ontwikkelingsmaatschappij
Oost Nederland, want die speelt in het aanjagen van
innovaties een cruciale rol.
Het gaat erom dat bedrijven kansen moeten kunnen
verzilveren. Zodat ze de wereld veroveren én de
economische basis van Oost-Nederland duurzaam
versterken.

Carry Abbenhues,
gedeputeerde Economie,
Toerisme en Arbeidsmarkt
provincie Overijssel
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INVESTERINGS
BEVORDERING

Investeringsbevordering
Investeringsbevordering van Oost NV richt zich op het werven
van bedrijven van elders die een vestiging in Oost-Nederland
overwegen en ondersteunt bedrijven bij bedrijfsuitbreiding in
de regio. Daarnaast werkt Investeringsbevordering aan het
behoud van bedrijven voor de regio en kan bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar koppelen, zodat nieuwe lucratieve
samenwerkingsverbanden ontstaan.

INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING

Bereidingsapotheek
groeit als kool
Ze zetten ‘een heel moderne geoutilleerde fabriek neer’
en gingen in een half jaar tijd van nul naar vijftig werknemers. De centrale bereidingsapotheek Pharmaline
van Ad Wessels en Jan Verwaal in Oldenzaal maakte
vorig jaar een stormachtige groei door.
Pharmaline bereidt geneesmiddelen die een gemiddelde apotheek door strengere wetgeving rond
medicijnpreparatie of om bedrijfseconomische redenen
niet meer in eigen huis kan of wil maken. “Dat zijn
bijvoorbeeld geneesmiddelen op maat voor individuele
patiënten, maar ook grotere hoeveelheden medicijnen,
zoals geneesmiddelen die niet interessant genoeg zijn
om er een geregistreerd middel van te maken”, zegt
Verwaal.
Bacterievrije lucht
De fabriek van Pharmaline met clean rooms met gezuiverde, bacterievrije lucht en het personeel in Oldenzaal
staan garant voor een veilige fabricage van deze medicijnen. De centrale bereidingsapotheek levert de middelen aan onder meer de 230 apotheken van Mediq, waar
Verwaal eerder directielid was. Het bedrijf denkt snel
door te groeien naar tachtig medewerkers.
Investeringsbevordering hielp Pharmaline bij het zoeken
naar een locatie en introduceerde het bedrijf bij Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost).
PPM Oost nam een belang in het bedrijf, dat door de
kredietcrisis aanvankelijk moeite had aan voldoende
startkapitaal te komen.
www.pharmaline.nl
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Engineeringkantoor

Huisman
Huisman Equipment uit Schiedam is continue op
zoek naar goede technici, want het bedrijf blijft stevig
doorgroeien. Twentse ingenieurs zijn tevens vertegenwoordigd op het vijfhonderd man tellende Schiedamse
hoofdkantoor. Toen één van hen aankondigde terug te
willen naar Oost-Nederland, besloot de internationale
specialist in hijs-, boor- en pipelaysystemen te volgen
en een kantoor te openen in Enschede. “Twente, met
de Universiteit Twente als ankerpunt, heeft veel hoger
opgeleide technici en dat opent een nieuwe markt van
potentiële werknemers”, verklaart Marco Broer, manager
engineering bij Huisman.
Oost NV hielp Huisman met het vinden van een geschikte
locatie voor het engineeringkantoor in Enschede en
introduceerde Huisman bij de universiteit, hogeschool
Saxion en in ondernemersnetwerken. Huisman Twente
vestigde zich op het Business & Science Park in
Enschede. Daar werken nu enkele medewerkers in het
eerste ontwerpteam; Huisman verwacht einde 2010 te
groeien naar ongeveer vijftien medewerkers.
Het bedrijf werkt inmiddels nauw samen met de universiteit en Saxion, want het wil stage- en afstudeerplekken aanbieden. Broer: “We willen een interessante
werkgever zijn, waarbij het kantoor in Twente dezelfde
mooie complete ontwerpopdrachten uitvoert als dat in
Schiedam.”
www.huismanequipment.com
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Met ‘videowerken’
minder in de file
‘Een oplossing voor het fileprobleem’, zo beschrijft het
bedrijf Luminis Closure zijn nieuwe product voor werken
op afstand. Gedetacheerde IT’ers werken volgens het
concept slechts één dag per week bij hun opdrachtgever en houden de andere dagen grotendeels via
de digitale snelweg contact met door Luminis Closure
ontwikkelde technologieën.
“We gebruiken bijvoorbeeld videoverbindingen van
desktop naar desktop gecombineerd met schermdelen.
Zo bespreek je documenten en presentaties alsof je
naast elkaar zit”, zegt directeur Hans Keizer van het
vorig jaar gestarte bedrijf. “Ons idee leidt tot 80 procent
minder gebruik van de snelweg, een betere werk-/privéverhouding voor de IT-professionals en 15 procent
kostenbesparing voor onze klanten.”
Opstarten
Keizer en mede-initiatiefnemer Hans Wulferink kregen
bij het opstarten van het bedrijf hulp van Oost NV.
Oost NV adviseerde hen onder andere over het concept,
de financiering en bracht de twee in contact met het
Oost-Nederlandse ICT-netwerk. In Luminis werd een
investeerder en partner gevonden en zo startte het
bedrijf uiteindelijk als Luminis Closure BV in Hengelo.
www.closure.nl
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Nieuwe marktplaats voor
bloemen en planten
Plantion is een nieuwe, duurzaam gebouwde marktplaats in Ede voor dagverse bloemen en planten.
De coöperatie is ontstaan door een fusie van Veiling
Vleuten in Utrecht en Bloemenveiling Oost Nederland in
Bemmel.
Na de fusie zocht Plantion een nieuwe vestigingsplek.
Uiteindelijk is na een voorstudie en hulp van de gemeente
Ede een unieke locatie gevonden aan de A30.
Vanwege de goede contacten tussen de bloemenveiling in
Bemmel en Oost NV vroeg Plantion de ontwikkelingsmaatschappij in 2008 om ondersteuning bij de realisatie
en financiering van de nieuwbouw. Door de financiële
crisis verliep de financiering niet voorspoedig.
De betrokken partijen, waaronder het participatiebedrijf
van Oost NV, hebben uiteindelijk Plantion met een garantiestelling zo kunnen ondersteunen dat de realisatie
doorgang kon vinden.
Landingsplek
Met de verhuizing naar Ede in 2010 beschikt Plantion
nu over een moderne, complete marktplaats die goed
bereikbaar is voor aanvoerders en inkopers van bloemen
en planten. Ook is mede dankzij deze realisatie een
nieuwe landingsplek ontstaan voor branchegerelateerde partijen die kantoorruimte zoeken. De marktplaats
zal op termijn 400 directe en indirecte arbeidsplaatsen
opleveren.
www.plantion.nl
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Harde harsen
voor snelle ski’s
Weerbestendige windmolens. Roestvrije schepen.
Snelle ski’s. Met epoxyhars krijgen veel materialen pas
de hardheid en bescherming die ze nodig hebben.
Het jonge bedrijf Epocat ontwikkelt, produceert en
distribueert high tech epoxyharsen en bijbehorende
verharders. Vanwege verdere expansie was de Belgische
onderneming geïnteresseerd in een bedrijfslocatie in
Oost-Nederland om een distributie- en productiecentrum
op te zetten voor het verhandelen en mixen van de
producten, alsmede voor verdere ontwikkeling van deze
harsen.
Oost NV heeft ondersteuning geleverd met diverse
bidboeken en overzichten van mogelijke locaties. Ook
heeft Oost NV Epocat gewezen op financieringsmogelijkheden via Participatiemaatschappij Oost Nederland
(PPM Oost). Vervolgens heeft Investeringsbevordering
in tandem met PPM Oost naar locaties gezocht.
Resultaat: Epocat heeft het hoofdkantoor en de
productie- en onderzoeksorganisatie overgeplaatst naar
Barneveld. PPM Oost heeft een belang genomen in het
bedrijf.
www.epocat.nl
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Software voor lifestyle
en automotive
TASS software professionals is een software dienstverlener op het gebied van embedded software met
hoofdvestiging in Eindhoven. Om klanten in het Oosten
van het land beter te bedienen heeft TASS besloten om
in Oost-Nederland een kantoor te openen.
Oost NV heeft hulp geboden bij introducties in regionale
netwerken, met regio- en sectorinformatie en hen
geïntroduceerd bij een aantal bedrijven.
In Apeldoorn is ruimte gevonden in het gebouw van
Pink Roccade/GeTronics. Vanuit Apeldoorn richt TASS
zich onder andere op de automotive, healthcare, high
tech mechanics, consumer lifestyle en security branches.
www.tass.nl

Gelderland en Overijssel blijven bedrijven van elders
aantrekken, ook in crisisjaar 2009. Vooral kennisintensieve
bedrijven vestigen zich graag in Oost-Nederland of kiezen
voor uitbreiding op bestaande locaties in de regio. Nieuwe
samenwerkingsverbanden worden ook veel opgezet. In
2009 ging het in al deze categorieën om 30 bedrijven, goed
voor 829 nieuwe banen op termijn.

Beeld van de website van Tass
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Waarde creëren,
verspilling elimineren
Maruna, dienstverlener op het gebied van procesverbetering, is verhuisd naar Arnhems Buiten. Maruna was
sinds de start in 1994 gevestigd in Loosdrecht, maar
het succes en de groei van de organisatie maakten een
verhuizing noodzakelijk. De faciliteiten, de bereikbaarheid van het nieuwe pand en de unieke ligging ervan
maken de dienstverlening nog beter uit te voeren.
Maruna Process Improvement is een onafhankelijk
management consultancy bedrijf gespecialiseerd in
operationele verbeteringen. De focus ligt hierbij op
Process Excellence: het verbeteren van processen, het
elimineren van verspillingen, productiviteit- en kwaliteitverbetering, kostenreductie en het creëren van waarde
voor de klant. Maruna is sterk vertegenwoordigd in
zowel de industrie als dienstverlening.
Oost NV heeft samen met verschillende partners
Maruna geholpen met het zoeken naar een geschikte
locatie en zal Maruna assisteren op het gebied van PR.

www.maruna.nl

Beeld van de website van Maruna
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PARTICIPATIE

Participatie
Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost)
neemt met risicodragend vermogen deel in kansrijke innovatieve bedrijven in Gelderland en Overijssel. Het gaat
om bedrijven die voorloper of trekker zijn van de regionale
kenniseconomie.
PPM Oost investeert in starters, bedrijven in hun vroege
fase, expansie, brugfinanciering, bedrijfsopvolging, herstructurering en management buy out en buy in.
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High tech-navigatie
voor schepen
In de internationale wateren zijn al meer dan honderd
schepen en offshore-installaties uitgerust met Octopus,
een high tech-systeem voor veilige en efficiënte navigatie van schepen en planning van operaties op zee. Het
Octopus-systeem (een hard- en softwarecombinatie)
van het bedrijf Amarcon gebruikt onder meer informatie
over de huidige en te verwachten weersomstandigheden
waarop de kapitein, rederij of offshoremanager zijn
besluitvorming kan baseren. Ook de marine is inmiddels
klant van Amarcon.
Het Dalfsense Amarcon heeft als bijzondere expertise
dat ze het gedrag van schepen in golven kan interpreteren en voorspellen. Dankzij een scenariosimulatie kan
de kapitein zien wat zijn schip gaat doen in een wilde
zee en zijn route aanpassen dan wel een efficiëntere,
veiligere heading en snelheid gaan varen. Octopus
combineert alle informatie: het gedrag van het schip, de
weersomstandigheden, golven, stroming, de navigatiegegevens, gegevens van het schip zelf en de belading.
PPM Oost heeft een belang genomen in Amarcon BV.
Aangezien het steeds belangrijker wordt om schepen
efficiënt in te zetten, is groei in deze wereldwijde markt
reëel en is de verwachting dat dit innovatieve bedrijf
fors gaat groeien.
www.amarcon.nl
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Colleges volgen
op afstand
Bedrijven en onderwijsinstellingen maken steeds meer
gebruik van scholing en begeleiding (e-learning) via
het internet. Online trainen en leren is niet meer weg
te denken. Het bedrijf Learning Valley voegt daar iets
nieuws aan toe: Presentations2Go (P2G) en Reflect
Digitaal Portfolio (RDP).
Met P2G wordt videobeeld van een spreker automatisch
gekoppeld aan een presentatie, live uitgezonden en
opgeslagen voor hergebruik. De presentatie kan daarna
weer worden gekoppeld aan een andere powerpointpresentatie. Door de techniek kan iemand een presentatie geven zonder persoonlijk aanwezig te zijn. Het
programma maakt veel mogelijk, zoals colleges volgen
op afstand, videotoetsen, weblectures en gezamenlijk
opleidingen verzorgen. Ruimte en tijd doen er niet meer
toe. RDP is een flexibele methode voor het bijhouden
van een digitaal portfolio. Organisaties kunnen er hun
eigen methoden en procedures in ontwikkelen. Beide
programma’s zijn binnen de universiteit van Wageningen
ontwikkeld en beproefd.
Can-iT levert deze vernieuwende software en diensten
vanuit Learning Valley, gevestigd in Ede. PPM Oost
investeert in deze vernieuwende software voor de Europese onderwijs- en trainingsmarkt vanwege het innovatieve karakter en de groeipotentie van het bedrijf.
www.learningvalley.nl
www.presentations2go.eu
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Minder stress met
een e-coach
“Het programma gaf me extra inzichten in mezelf. Na
mijn eerste gesprek met mijn e-coach voel ik me nu al
minder gestrest.” Aldus een van de deelnemers aan
het youplus-programma. Vaak weten we wel dat we
eigenlijk niet goed omgaan met de stress van alledag,
wat meer zouden moeten bewegen of wat kilo’s kwijt
zouden moeten raken.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Het online coachprogramma youplus van het bedrijf
Health Impact Solutions motiveert en ondersteunt mensen
om zelf concrete stappen te zetten naar een betere
mentale en fysieke balans.
Interview
Youplus start met een online interview waarmee de
deelnemer ontdekt waar hij of zij staat. Op basis hiervan krijgt hij een persoonlijke rapportage en een plan
van aanpak aangeboden. Daarna ga je aan de slag
met interactieve modules met een bij jou passende
vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld een professionele
e-coach, buddy of online coachgroep. Hiermee maakt
youplus passende en betaalbare ondersteuning naar
meer vitaliteit mogelijk voor grote groepen mensen.
PPM Oost investeert in dit gezondheidsproduct.
www.youplus.nl
www.healthimpactsolutions.nl
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Algen zijn
allemansvrienden
Het bedrijf Ingrepro renewables gebruikt algen om
organische reststromen om te zetten in energie en
waardevolle biomassa. De algen vervullen hierbij de
rol van bioreactor. Wat overblijft, is zuurstof en schoon
water. De omzetting gebeurt in een ‘smart biomassacentrale’.
Overal worstelen fabrieken met de vraag hoe ze zo
verantwoord en goedkoop mogelijk van hun reststromen
kunnen afkomen. De algen van Ingrepro Renewables
zouden op die vraag wel eens het perfecte antwoord
kunnen zijn. Het Borculose bedrijf heeft een nieuwe
technologie onder de knie gekregen waarmee onder
geconditioneerde omstandigheden algen worden
gekweekt en geoogst. Om vervolgens te worden verwerkt tot bruikbare grondstof voor heel verschillende
sectoren; variërend van brandstof voor vliegtuigen tot
cosmetica.
De biomassacentrale is niet alleen interessant voor
fabrieken die hiermee hun hoge lozing- of afvoerkosten
kunnen reduceren maar ook voor gemeenten, zuiveringsschappen of andere organisaties die werken met water.
PPM Oost participeert in Ingrepro Renewables om
verdere ontwikkeling van dit innovatieve, duurzame
product mogelijk te maken.
www.ingrepro.nl
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Vliegtuigen en
helikopters
NedAero is een volledig gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor specifieke cockpitonderdelen van vliegtuigen en helikopters. NedAero werkt zowel voor de
civiele als de militaire luchtvaart. Het bedrijf is gevestigd
in Zevenaar, strategisch gelegen tussen Schiphol en
Düsseldorf Airport.
Innovatief
PPM Oost participeert in NedAero Holding vanwege
het innovatieve karakter van dit regionaal gevestigde
bedrijf. De investering maakt verdere expansie in de
wereldwijde markt mogelijk. Naast onderhoudswerkzaamheden produceert NedAero onder meer nieuwe
onderdelen voor toestellen als de F16, NH 90 en de
Tigre/Tiger. Zo produceert het onderhoudsbedrijf de
Remote Frequency Indicator voor de Tiger / NH 90.
NedAero heeft 25 medewerkers.
www.nedaero.nl
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Veilig drinkwater
Vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater is essentieel voor de stabiliteit van een samenleving. De zorg voor beveiliging en kwaliteit van het
drinkwater(net) is de laatste jaren bij de autoriteiten
sterk gegroeid. Het drinkwaternet fysiek beveiligen is
vanwege de omvang ervan onmogelijk.
Snelle detectie van moedwillige verontreinigingen en
een snelle reactie daarop kunnen het distributienet wel
beschermen. De huidige analysemethoden voorzien
daar niet in.
Prototypes
Optisense ontwikkelt een innovatieve detectiemethode
die verontreinigende stoffen in het water direct opspoort. Een methode die niet alleen sneller, maar ook
veel goedkoper is dan de huidige. PPM Oost investeert
in Optisense zodat de innovatieve protoypes kunnen
worden ontwikkeld tot producten. Die kunnen nu al op
veel internationale belangstelling rekenen. Optisense
werkt samen met gerenommeerde nationale en internationale marktpartijen waaronder diverse drinkwaterleidingmaatschappijen en universiteiten.
www.optisense.nl
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Thuistest
baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker is de tweede doodsoorzaak
van kanker bij vrouwen. Daarom worden in Nederland
vrouwen tussen de 30 en 60 jaar opgeroepen voor een
bevolkingsonderzoek.
Een vierde van hen doet niet mee aan de screening.
Delphi Bioscience BV (voorheen Pantarhei Devices) in
Scherpenzeel heeft een alternatief ontwikkeld dat de
drempel om zich te laten screenen wegneemt.
Delphi Bioscience heeft een gepatenteerde thuistest
ontwikkeld, waarmee vrouwen zelf een monster kunnen
nemen. Deze thuistest wordt opgestuurd naar een laboratorium waar getest wordt op HPV (Humaan Papilloma
Virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt). De test
is volledig gevalideerd en gecertificeerd.
Uit een eerste grootschalig onderzoek, uitgevoerd
door het VU medisch centrum, is gebleken dat bijna 30
procent van de niet-respondenten van het bevolkingsonderzoek wel gebruik maakt van deze methode.
PPM Oost participeert in de onderneming vanwege de
impact die de zelftest kan hebben op tijdige opsporing
van HPV en op de (kosten van de) gezondheidszorg.
www.delphibioscience.com
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Software voor controle

exportproducten
ProductIP is gespecialiseerd in het maken van een
compleet technisch dossier voor producten die vanuit
Azië naar Europa worden geëxporteerd. Controlerende
instanties, zoals bijvoorbeeld de voedsel- en warenautoriteit, moeten snel over goede en complete informatie kunnen beschikken om producten te kunnen
controleren op deugdelijkheid. Innovatieve software van
ProductIP maakt het mogelijk om technische dossiers
in een webomgeving in te zien, te beheren en te delen
met onder meer klant, toeleveranciers en overheid.
Uitrol op wereldmarkt
ProductIP is gevestigd in Ede met een supportoffice
in Shenzhen, China. Het bedrijf heeft inmiddels zowel
fabrikanten, importeurs als retailers als klant.
PPM Oost participeert in ProductIP vanwege de innovatieve mogelijkheden en de uitrol op de wereldmarkt.
Het technische dossier is zowel in het Chinees als
het Engels beschikbaar en slaat zo een brug tussen
twee markten. Onder andere Sligro, Hesdo en Intratuin
gebruiken ProductIP onder meer om de controle op de
kwaliteit van consumentenproducten te verhogen.
www.productip.com
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Geavanceerde chips
Recore Systems BV, gevestigd te Enschede, ontwikkelt
geavanceerde chips voor digitale signaalverwerking en
verleent licenties voor herconfigureerbare chiptechnologie. Deze technologie maakt zeer energie-efficiënte
digitale signaalverwerking mogelijk in producten zoals
mobiele telefoons, digitale radio’s en tv’s en multimediaen navigatiesystemen.
De onderneming is gespecialiseerd in herconfigureerbare multi-core ontwerpen die zich pijlsnel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en die een unieke
combinatie bieden van flexibiliteit, veel rekenkracht,
energiezuinigheid en lage kosten. Door schaalbaarheid
is de technologie geschikt voor zowel consumententoepassingen als veeleisende professionele toepassingen.
Recore biedt een totaaloplossing die bestaat uit hardware, ontwikkelomgevingen en embedded software.
De participatie van PPM Oost in Recore Systems kwam
in september 2009 tot stand in samenwerking met
onder meer Point-One Innovation Fund.
www.recoresystems.nl
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Oost NV in cijfers
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (afgekort
Oost NV) werkt aan een sterke economie in Gelderland
en Overijssel. Daartoe tilt Oost NV innovatieclusters
van de grond, ondersteunt bedrijven die zich in de regio
willen vestigen, verbetert bedrijventerreinen en steekt
geld in innovatieve starters en doorstarters. De laatste
activiteit is ondergebracht in Participatiemaatschappij
Oost Nederland NV. De resultaten over 2009:
Ontwikkeling & Innovatie zet als projectenbouwer
en procesmanager onder andere kennis- en innovatieclusters op met bedrijven en kennisinstellingen. Dat
leverde een R&D-impuls op van 109 miljoen euro.
Investeringsbevordering wierf 17 nieuwe bedrijven
voor Oost-Nederland, hielp bij drie bedrijfsuitbreidingen,
behield twee bedrijven voor de regio en zette acht samenwerkingsprojecten op. Die activiteiten leverden 829
nieuwe arbeidsplaatsen en 99 miljoen euro aan investeringen op voor de komende drie jaar.
Bedrijfsomgeving was betrokken bij de ontwikkeling
van ruim 300 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen
en bij de herstructurering van ruim 1.000 hectare aan
bestaande terreinen.
Participatiemaatschappij Oost Nederland NV investeerde voor € 13,4 miljoen euro in 19 nieuwe participaties
en 31 bestaande participaties. PPM Oost kreeg daar-

naast 14,9 miljoen euro aan kapitaaluitbreidingen en
een bedrag van 22,1 miljoen euro voor nieuwe fondsen.
Financieel
Oost NV sloot het jaar 2009 positief af met een winst
van € 979.000. Daar leverde PPM Oost met een positief
resultaat van € 860.000 een grote bijdrage aan. Zonder
PPM Oost zou er voor Oost NV vennootschappelijk
sprake zijn geweest van een positief resultaat van
€ 119.000.
De vermogenspositie van Oost NV is gezond. Het eigen
vermogen bedroeg eind 2009 ruim € 56 miljoen euro.
Organisatie
Oost NV had eind 2009 76 medewerkers in dienst - 43
mannen en 33 vrouwen -, van wie er 14 een flexibel
contract hebben. Daarnaast werken er nog enkele
mensen bij de organisatie via detachering.
Aandeelhouders
Oost NV werkt in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken (57,62 procent aandelen), de
provincie Gelderland (33,56 procent aandelen) en de
provincie Overijssel (8,82 procent aandelen).
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit de leden
drs. A. Verberk RA (voorzitter), prof.dr. W.H.M. Zijm,
drs. D.G. Brinkman MPC, drs. H.A. Doek en
J. Schepers.
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Concept en realisatie
Afdeling Marketing & Communicatie Oost NV
Fotografie
BVR, Elmos Advanced Packaging BV, Geert Vreeman
Fotografie, JdW Fotografie, Johan Ghijssels, John
Voermans, Minc Media, Stock.xchng, ©TenCate,
Wouter Borre
Drukwerk
Minc Media

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV)
Hengelosestraat 585
Postbus 5518
7500 GM Enschede
T 053 851 68 51
F 053 851 68 68

Meander 601
Postbus 5215
6802 EE Arnhem
T 026 384 42 22
F 026 384 42 44

info@oostnv.nl
www.oostnv.nl
www.oostnv.com

twitter.com/oostnv
youtube.com/oostnvtv
Linkedin-group Oost NV

