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Bruisende prestaties voor

Nederland kennisland

Natuurlijk, kennisbedrijven doen aan onderzoek. Zij vermeerderen
hun kennis, maar lukt het ze ook om die kennis snel naar de markt
te brengen? Wie helpt ze aan contacten, netwerken, samenwerking, leningen of investeerders? Wie helpt ze hun activiteiten te
internationaliseren? En wie helpt ze aan de kennis en ervaring van
internationaal opererende bedrijven die zich in (Oost-)Nederland
vestigen?

Het vliegwiel van deze ontwikkelingen vormt het MKB in OostNederland, in nauwe onderlinge samenwerking met ondermeer de
drie universiteiten in Wageningen, Nijmegen en Twente. De kennis
van deze universiteiten trekt op haar beurt ook weer bedrijvigheid
aan. Kennis werkt als een magneet, helpt de economie vooruit,
schept werkgelegenheid. Toch is het verzilveren van kennis geen
sine cure. Dit is het “vak” van Oost NV.

Om tot bruisende prestaties te komen vragen ondernemers om een
betrouwbare, onpartijdige bondgenoot die ze helpt met antwoorden.
Zo brengen zij via ons netwerk en infrastructuur hun ideeën tot
bloei, verzilveren hun kennis: “van kennis tot kunde” en “van kassa
tot cash”.

Onze passie en kerncompetenties

Topsectoren
Het bruist van innoverende prestaties in Oost-Nederland. De topsectoren Agrofood, Life Sciences en High Tech ontwikkelen zich tot
de levensaders van de economie in Nederland. Innoveren, investeren, internationaliseren zijn sleutels tot succes. In het verlengde
hiervan staat Oost NV voor de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Bruisende prestaties
Complexe componenten voor de productie van medicijnen tegen
kanker of de duurzame productie van “slanke” frites. Dit zijn slechts
voorbeelden van nuttige, nieuwe producten die Oost-Nederland
voortbrengt. Oost-Nederland heeft veel kennis in huis. Niet voor
niets kreeg de “Kipper” de innovatieprijs voor de ontwikkeling van
een kunststof laadbak: lichter, stiller, goedkoper en duurzamer dan
de traditionele metalen variant.

“Kennis bundelen en relevante partijen samen - tot innovatie brengen” is onze roeping. We begeleiden processen en projecten
met wetenschappers en ondernemers om kennis naar de markt te
brengen, als praktische toepassingen. We steken geld in kansrijke
starters en laten ze met hun innovaties internationale markten
veroveren.
Onze kerncompetenties vormen de meerwaarde van Oost NV:
• Infrastructuur
• Innoveren
• Investeren
• Internationaliseren
Dit is geen optelsom, maar een “i” tot de macht vier. Wij geloven
immers dat wie niet kan delen, ook niet kan vermenigvuldigen.
Dit boekje geeft een beeld van de meest aansprekende prestaties binnen de topsectoren in Oost-Nederland. Deze voorbeelden
geven een samenhangend beeld van de veelzijdige activiteiten van
Oost NV in 2010. Onze ambitie is een gezamenlijke inspanning
voor de stimulering van de economie, met als doel: “Nederland in
de Top 5 van kennislanden in Europa”.

Karin van Willigen, algemeen directeur Oost NV
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Triangle

De Gouden Driehoek
“De onderlinge samenwerking tussen de topsectoren en de
versterking van clusters” - dat is het doel van het project
Triangle. Focus is de valorisatie van kennis door de integrale
verbetering van infrastructuur, vestigings- en ondernemingscondities. “Food, Health en Technology” vormen de Gouden
Driehoek. Rond deze thema’s bundelt Oost NV de krachten
van universiteiten, kennisinstellingen, provincies en ondernemers via de netwerkorganisaties: Stichting Food Valley,
Stichting Health Valley en Innovatieplatform Twente.
Deze organisaties zorgen binnen hun regio’s voor verdere
krachtenbundeling, als kraamkamers van ideeën. Oost NV
zorgt vervolgens voor de onderlinge samenwerking tussen
clusters van bedrijven en kennisinstellingen. Oost NV versterkt deze clusters door inhoudelijke projectbegeleiding,
marktontwikkeling, consortiumvorming, participaties en het
vinden van private investeerders. Daarnaast biedt Oost NV
procesbegeleiding bij subsidieaanvraag of cofinanciering.
Topsectoren beperken zich echter niet tot geïsoleerde
regio’s. Zo vind je nanotechnologie in Twente, Nijmegen
en Wageningen. Health Valley verbindt zich met Eindhoven
via de medisch-technische “Red Med Tech Highway” vanuit
Twente en Nijmegen. Oost NV ontwikkelt ook verbindingen
met Groningen via Zwolle en staat voor de “cross-overs” van
activiteiten: de samenwerking tussen de topsectoren, clusters
en regio’s binnen (Oost-)Nederland en daarbuiten.

www.triangle.nl
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Food Valley

Innovatie in Agrofood
De stichting Food Valley stimuleert doelgericht innovatie in
de Nederlandse agrofoodsector, gebaseerd op de behoefte
van het bedrijfsleven. Food Valley werkt met Oost NV samen,
in het kennis- en innovatiecluster Food, om bedrijven en
kennisinstituten optimaal te laten profiteren van de rijkdom
aan food expertise die Oost-Nederland kent. Daarnaast
halen wij innovatieve bedrijven naar Oost-Nederland en
stimuleren bedrijfsuitbreidingen.
Een voorbeeld van deze samenwerking is het project TIVO
(Traceerbaarheid en Identificatie van Varkens in de Organische keten). TIVO illustreert de duurzame en innovatieve
productie van biologisch varkensvlees in Oost-Nederland.
Dankzij TIVO kunnen bedrijven in de keten hun processen
verbeteren, kosten beperken en garanties geven aan klanten
over de herkomst van vlees. Samenwerkingspartners zijn
De Groene Weg, Wageningen UR, Nedap en IPG (Institute
for Pig Genetics). TIVO duurt drie jaar en maakt gebruik
van bijdragen van de Provincie Gelderland en het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Stimulering topsector Agrofood
Food Valley bracht kennisinstellingen in contact met bedrijven. Oost NV verzorgde de cofinanciering en subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van een technische en organisatorische infrastructuur van DNA-profilering en elektronische
identificatie.

www.foodvalley.nl
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Health Valley

Red Med Tech Highway

Nieuwe bedrijven en producten voor een betere gezondheidszorg? Health Valley is betrokken bij meer dan 100 business
voorstellen en projecten die hiertoe leiden. “Kennis en kansen
koppelen op het snijvlak van gezondheid en technologie”, dat
is het doel van Health Valley.
Dit platform van bedrijven, overheden, kennis- en gezondheidszorginstellingen is ontstaan in nauwe samenwerking
met Oost NV, Syntens en de provincies. In 2010 groeide
dit netwerk tot meer dan 150 leden, met een substantiële
bijdrage aan de economische groei in Oost-Nederland.
Moleculaire diagnostiek en therapie, devices, monitoring en
robotica zijn speerpunten van Health Valley. Deze thema’s
kom je vooral tegen langs de as van Enschede - Nijmegen
- Oss - Eindhoven. De verbindingsas ‘Red Med Tech Highway’ bundelt alle noodzakelijke kennis, kunde en ondernemerskracht voor innovatie en bedrijvigheid in de healthsector. Dit is een gebied van topspelers in de zorg, wetenschap, technologie en business die staat voor de integratie
van Health & Technology.

Partners in innovatie
De samenwerking met Oost NV is een belangrijke factor in
het succes van Health Valley. Oost NV speelt onder andere
een cruciale rol bij de ontwikkeling van nieuwe projecten
en initiatieven, projectmanagement, cofinanciering en het
aantrekken van investeerders.  

www.health-valley.nl
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Innovatieplatform Twente
Samen werken aan innovatie

Samen werken aan innovatie is de sleutel voor toekomstig
succes. Zo kunnen bedrijven en kennisinstellingen adequaat
reageren op de mondiale, snel veranderende markt.
Het Innovatieplatform Twente (IPT) omarmt deze uitdaging
en laat zich daarbij inspireren door maatschappelijke
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen geven immers aan
waar toekomstige markten ontstaan, waar specifieke kansen
zich voordoen en welke drempels te verwachten zijn.
Regionale kansen worden gecreëerd door samen deze
trends te analyseren en te vertalen in strategische keuzes.
De missie van het Innovatieplatform Twente is het versnellen
van bestaande innovatieprocessen bij ondernemingen,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen met activerende steun
van de overheid. Het ontwikkelen van een strategische
agenda en het bevorderen van samenwerking tussen deze
vier O’s zijn belangrijke taken van het IPT. Dit moet leiden
tot ‘verrassende’ verbindingen en ecosystemen ten behoeve
van nieuw economisch elan.

Samenwerking in technologieclusters
Oost NV is een vertrouwde samenwerkingspartner voor
het Innovatieplatform Twente. Zij ondersteunt in de projectontwikkeling, voorziet in analyses en faciliteert bij de concretisering van projecten. Samen met Oost NV heeft IPT de
afgelopen drie jaar ruim 50 projecten ondersteund met een
volume van meer dan 200 miljoen euro.

www.innovatieplatformtwente.nl
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Prestatie
Indicatoren

De visie van Oost NV is eenduidig: “Nederland behoort in
2015 tot de Top 5 kennislanden van Europa.” Topsectoren,
waaronder Agrofood, Life Sciences en High Tech ontwikkelen
zich in (inter)nationaal opererende clusters. Oost NV is de
aanjager van deze activiteiten en stimuleert hiermee de groei
van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.
De resultaten van zijn inspanningen meet Oost NV continu
op de volgende indicatoren:
Prestatie-indicatoren
(Bedragen in € mln.)

Nieuwe participaties PPM Oost

Resultaten
2010

Resultaten
2007-2010

16

74

Investeringen PPM Oost

€ 14

€ 51

Investering in innovaties

€ 83

€ 322

Investering in nieuwe bedrijven

€ 132

€ 537

Nieuwe arbeidsplaatsen

1.014

5.444

Revitalisatie bestaande
bedrijventerreinen

388 ha

2.973 ha

In 2011 en later blijft Oost NV de aangewezen partner bij de
uitvoering van het innovatiebeleid van zowel de provincies
als de rijksoverheid. De vorm waarin de activiteiten van
Oost NV worden ingezet zal waarschijnlijk geleidelijk veranderen. Het doel blijft echter hetzelfde: het ondersteunen van
innovatieve bedrijven in Oost-Nederland, om Nederland in
de Top 5 van de kenniseconomieën te brengen en te houden.

15

ONTWIKKELING
&
INNOVATIE
Ontwikkeling & Innovatie

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland werkt aan een
toekomstgericht ondernemersklimaat. Oost NV organiseert
branche-/innovatieclusters en consortia 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 Agrofood, Life Sciences en
High Tech sectoren in Gelderland en Overijssel.

ONTWIKKELING & INNOVATIE
ONTWIKKELING & INNOVATIE
ONTWIKKELING & INNOVATIE
ONTWIKKELING & INNOVATIE
ONTWIKKELING & INNOVATIE

Internationale R&D

High Tech

Diamant

Klein, kleiner, kleinst. De toepassing van nano- en microsysteemtechnologie maakt de ontwikkeling mogelijk
van zonnecellen met een hoger rendement, mobiele
gasanalysesystemen, apparatuur voor het testen van
medicijnen, miniatuur bloeddrukmeters voor continu
meting en draagbare apparatuur voor dichtheidsmetingen van grondlagen.
De ontwikkeling van deze producten start de komende
jaren in DIAMANT, een grootschalig Europees innovatieproject: “Development and Innovations in Advanced
Microsystems and Nanotechnology”. Binnen DIAMANT
combineren Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen hun competenties op het gebied van miniaturisering en energiebesparing voor onderzoek en ontwikkeling in verschillende projecten. De samenwerking in
deze projecten leidt niet alleen tot innovatieve producten,
maar ook tot intensieve, vaak langdurige zakelijke relaties tussen de partners.

Nederlands-Duitse samenwerking

Miniaturisering en
energiebesparing

Oost NV heeft DIAMANT georganiseerd in opdracht van
het Ministerie van EL&I, in nauwe samenwerking met
de Duitse partners “NanoMikro+Werkstoffe NordRheinWestfalen” en “Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen”. Oost NV stelde het consortium samen en
deed de begeleiding richting EU. Hiermee namen wij
tijdrovend werk uit handen van 16 consortia van Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen. Hiervan
zijn zeven kansrijke deelprojecten uitgewerkt met 23
projectdeelnemers. Totale begroting: 8 miljoen euro.

www.deutschland-nederland.eu
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Investeerders nu ook in Overijssel

Kennisintensieve bedrijven, starters en doorstarters
hebben behoefte aan risicokapitaal. Kunnen zij niet
terecht bij een bank of een Venture Capitalist, dan
zijn zij op informele investeerders aangewezen.
Meesters van de Toekomst is een netwerk van private
investeerders dat jonge bedrijven helpt bij het vinden
van risicokapitaal. Meesters van de Toekomst verzorgt
de dealflow tussen investeerders en ondernemers.

Agrofood - Life Sciences - High Tech

Meesters van de Toekomst

Meesters van de Toekomst bestaat uit 200 investeerders.
In Gelderland is dit netwerk al jaren actief. Voor Twente
en Zwolle is dit betrekkelijk nieuw. “In een omgeving
waarin veel kennisintensieve bedrijven ontstaan, mag
een informal investment-netwerk voor financiering niet
ontbreken” vertelt directeur Kees Eijkel van Kennispark
Twente. “Ons doel is om de vraag naar en het aanbod
aan informeel kapitaal bij elkaar te brengen”.

Netwerk voor risicokapitaal
Oost NV voert alle activiteiten uit voor het Business
Angels Netwerk ‘Meesters van de Toekomst’.
De Twentse tak is een initiatief van Oost NV en
Kennispark Twente. In Zwolle werkt Oost NV samen
met Kennispoort Zwolle.

www.meestersvandetoekomst.nl

Jonge bedrijven geholpen
aan risicokapitaal
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Waterkwaliteitsmeting ook in Canada

High Tech

Water Insight

De zinderende zomerhitte nodigt menigeen uit voor een
duik in een meertje. Maar hoe zit het met de waterkwaliteit? Voorheen was de kwaliteitsmeting van oppervlaktewateren tijdrovend complex. Natuurwatergebieden
bleven vaak lang gesloten voor vissers en zwemmer.
Dankzij Water Insight  behoort dit nu tot het verleden.
Draagbare spectrometers meten de waterkwaliteit. Een
combinatie van sensoren zorgt voor de opsporing van
blauwalgen die een verstoord ecosysteem doen vermoeden. Een minuut later volgt de uitslag. De meting is
snel, voordelig en efficiënt. Waterbeheerders kunnen zo
snel gepaste maatregelen nemen.
Kan dit ook op grote schaal? WaterInsight doet een
jaarlijkse meting voor Rijkswaterstaat op de Noordzee,
via satellietbeelden. In Canada heeft Water Insight
onlangs partners gevonden om de productie verder te
commercialiseren. Indianenreservaten, ondergelopen
mijnen en de vele vastgoedeigenaren aan de Canadese meren bieden een gigantische afzetmarkt.

Internationalisering

Betere waterkwaliteit

Oost NV begeleidde de aanvraag voor een achtergestelde starterslening van 50.000 euro uit het SKEfonds. Vervolgens bracht Oost NV het bedrijf in contact
met onze Canadese partners. Het resultaat is een jointventure voor de grootschalige productie van apparatuur
met de bijbehorende internationalisering en schaalvergroting van Water Insight.

www.waterinsight.com
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Slank met frites

Agrofood

Aviko

Frieten gemaakt van ambachtelijk gesneden aardappelen.
In de friteuse gebakken, heerlijk krokant en goudgeel.
Proef de lekkere volle smaak… “Maar kan dat ook
gebakken in ongeharde vetten, in bijvoorbeeld zonnebloemolie? Hoe kunnen wij hierbij minder fossiele
brandstoffen gebruiken en het gebruik van grondstoffen,
zoals aardappelen en vetten terugdringen? Hoe maak
je een patatje ‘groen’: slank, duurzaam en gezond?”
Dit waren de vragen die Aviko nader wilde onderzoeken
om duurzame frites op de markt te kunnen brengen.
Met alternatieve, nieuwe productietechnieken wil het
bedrijf nog meer energie en vet besparen in het productieproces voor frites. Het project ‘Low Energy and Fat’
(LEAF) draait om het optimaliseren van het verwerkingsproces van grondstof tot eindproduct, om duurzamer te
produceren en gezondere producten te maken voor de
gezonde mens. Door inefficiënties op te heffen in het
productieproces, zetten Aviko en anderen zich hiermee
op de kaart als duurzame fritesbakkers.

Duurzame voedingsproductie
Oost NV heeft Aviko ondersteund en begeleid bij een
EFRO aanvraag: Europees Fonds voor (duurzame)
Regionale Ontwikkeling. Het project is opgezet in
samenwerking met Baltes Machinefabriek, Van Lente
Elektrotechniek en Wageningen UR.

Duurzame voedingsproductie

www.aviko.nl
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Stille, duurzame laadbak

High Tech

Kipper

Een metalen kiepbare laadbak is meestal groot, zwaar,
maakt veel lawaai en kost bij gebruik veel brandstof.
Kan dit ook anders? De kunststof ‘Kipper Fiby’ is de
helft stiller, lichter, sterker en veel energiezuiniger dan
de gebruikelijke metalen versie.
Een groep Overijsselse bedrijven heeft een wereldprimeur met de ontwikkeling van deze composieten
kiepbare laadbak voor de transportsector. Composieten
van TenCate zijn met vezel versterkte kunststoffen die
tot zes keer sterker zijn dan bestaande metalen materialen. Het samenwerkingsverband heeft naast het
gebruik van ‘dit materiaal van de toekomst’ ook een
verbeterde kieptechniek ontwikkeld. Dit zorgt voor een
optimale as-lastverdeling. De Kipper biedt ruimte aan
twee ton extra lading los te storten producten, zoals
asfalt, grind, zand, gebroken puin en landbouwgewassen. Hij verbruikt tijdens het transport veel minder
brandstof dan voertuigen met de bestaande metalen
variant. De nieuwe composieten laadbak kan de huidige
metalen kipper op termijn grotendeels vervangen.

Snelle productontwikkeling

Composieten laadbak voor
de transportsector

Deze ontwikkeling is gerealiseerd in een samenwerkingsverband van tien bedrijven, onderzoekscentra en
kennisinstellingen met hulp van Oost NV, Kennispoort
Zwolle en de Provincie Overijssel. Oost NV heeft het
consortium samengesteld en helpt deze uitvinding
snel seriematig te laten produceren in een volledig
geautomatiseerde fabriek.

www.compositetruck.com

27

Afgedankt textiel, duurzame kans

High Tech

Texperium

Afgedankt textiel hergebruiken als nieuwe hoogwaardige
producten is momenteel niet gebruikelijk in de textielketen. Daar brengt Texperium verandering in.
Dit kenniscentrum laat bedrijven, kennisinstellingen en
de overheid samenwerken aan het onderzoek naar
recycling én hoogwaardig hergebruik van textiel.
Afgedankte cabinekleding van KLM verdwijnt zo niet
langer in de verbrandingsoven, maar wordt toegepast
in nieuwe textiele producten. Weggegooide vitrage en
rolhorren krijgen een mooi tweede leven als wandbekleding.
Texperium geeft een flinke impuls aan de ontwikkeling
van unieke technologie voor recycling en productontwikkeling met herwonnen vezels om niet alleen isolatiemateriaal, maar ook hoogwaardige textielproducten te
maken. Texperium en haar partners ontwikkelen bijvoorbeeld een innovatieve sorteermethode op kleur en
samenstelling. Texperium brengt sorteerders en hergebruikers samen. Zo kunnen sorteerders vezels op maat
leveren voor het maken van specifieke textielproducten.
Dit maakt de textielketen niet alleen duurzaam, maar
biedt ook nieuwe marktkansen.

Innovatiecentrum textielrecycling

Textiel krijgt tweede leven

Oost NV heeft het consortium ‘Texperium’ samengesteld
en begeleid samen met Kennispark Twente, Provincie
Overijssel, Innovatieplatform Twente en Regio Twente.
Het nieuwe centrum in Haaksbergen levert per jaar
85 extra arbeidsplaatsen op bij bedrijven in de regio
Twente.

www.texperium.eu
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Smart TV-diensten

Nederland vergrijst in rap tempo. Ouderen vragen om
meer zorg, terwijl er onvoldoende mankracht is om aan
deze vraag te voldoen. Een TV-platform biedt 65+‘ers
de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven
wonen en het aantal zorgvragen te verminderen.

Life Sciences - High Tech

Mens en Omgeving

Smart TV is toegankelijk via een bedieningsmodule bij
de klant thuis. Via een gebruikersvriendelijke afstandsbediening is het systeem eenvoudig te bedienen. Smart
TV maakt zorgdiensten laagdrempelig. Gekoppeld
aan een bestaande TV, kiezen ouderen zelf de (zorg)
applicaties die zij willen gebruiken. Naast de korte
lijnen tussen consument en zorgverlener, voorziet het
systeem ook in de onderlinge communicatie tussen
ouderen om vereenzaming te voorkomen.
Het project ‘Mens en Omgeving’ (MeO) heeft Oost NV
in het leven geroepen om dit soort innovatieve productconcepten te ontwikkelen, in extreem korte tijd. De
kracht van het project ligt in de samenwerking van
ondernemers met studenten, kennisinstituten en andere
ondernemers uit verschillende branches.

Conceptontwikkeling

TV-platform voor 65+’ers

Het concept ‘Smart TV’ is ontwikkeld door ondernemers
van Brimos, Dekatel, Delta, Bureau Oscar en Invincible
Products, in samenwerking met Windesheim/Industrial
Design. Als initiatiefnemer verzorgde Oost NV de procesbegeleiding van dit gezamenlijk project.

www.kennispoortzwolle.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 doen ondernemersverenigingen een beroep op de expertise van Oost NV.

BEDRIJFSOMGEVING
BEDRIJFSOMGEVING
BEDRIJFSOMGEVING
BEDRIJFSOMGEVING
BEDRIJFSOMGEVING

Stimuleringsregeling private investeringen

High Tech

De Mors Rijssen

Bedrijventerrein De Mors in Rijssen functioneerde nog
redelijk, maar het vastgoed en de openbare ruimte oogden gedateerd. Na klachten van ondernemers werd het
tijd voor een revitaliseringplan. Voor private investeerders is een stimuleringsregeling in het leven geroepen.
Ondernemers kregen een eenmalige subsidie voor de
investeringskosten voor verbetering van hun bedrijfspand. De riolering is vervangen. Een tunnel is aangelegd. Zichtbare resultaten waren de snelle verbetering
van de uitstraling van het bedrijventerrein en de gestegen vastgoedwaarde.
In drie jaar tijd hebben elf bedrijven gebruik gemaakt
van de stimuleringsregeling. De gemeente RijssenHolten heeft 100.000 euro bijgedragen. De bedrijven
investeerden in totaal 3,5 miljoen euro. Twintig bedrijven hebben verbeteringen aan hun pand aangebracht,
zonder gebruik te maken van de regeling.

Introductie, invoering en resultaten

Oost NV heeft de stimuleringsregeling geïntroduceerd
en actief meegewerkt aan de uitvoering ervan in samenwerking met ondernemers en de gemeente. In 2010
evalueerde Oost NV de regeling: ondernemers investeren meer en vaker in zowel hun vastgoed als de
buitenruimte. Dit verbetert de uitstraling van het terrein,
verhoogt de vastgoedwaarde en verbetert de samenwerking tussen bedrijven en de gemeente.

Metamorfose bedrijfspanden

www.rijssen.nl
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Duurzame herstructurering

High Tech

Centerpoort-Nieuwgraaf
Het verbeteren van de bereikbaarheid en de infrastructuur waren de beweegredenen om CenterpoortNieuwgraaf te revitaliseren. Duurzaamheid was één
van de overige aandachtspunten. Een werkgroep heeft
een collectieve energiescan van het terrein gemaakt
en bij een aantal bedrijven een behoefte-inventarisatie
uitgevoerd.
Een collectieve WKK-installatie voor gezamenlijke
opwekking van elektriciteit en warmte is niet alleen
wenselijk, maar ook financieel erg interessant. Het gebruik van biomassa en biogas is vooral kansrijk, omdat
hiervoor de noodzakelijke lokale bronnen aanwezig zijn.
Zo komt er een groencomposteerder op het bedrijventerrein Roelofshoeve 2. De rioolwaterzuivering staat
bovendien garant voor de productie van RWZI biogas.
Verder is er zo’n 100.000 m2 dakoppervlakte beschikbaar voor de plaatsing van zonnecelpanelen, hoewel dit
zonder rijkssubsidie financieel erg lastig te realiseren
is. De lokale opwekking van elektriciteit leidt tot maximaal 60% reductie van CO2. Zowel de gemeente als de
ondernemers zijn enthousiast. Zij werken de mogelijkheden verder uit.

Bereikbare subsidies

Verbetering infrastructuur

Oost NV heeft een vastgoedanalyse gemaakt van
Centerpoort-Nieuwgraaf en vervolgens voor de revitalisering een projectplan met subsidieaanvraag ingediend
bij de Provincie Gelderland. Oost NV bleef na de toekenning van de subsidie als procesbegeleider betrokken bij de uitvoering van de herstructurering.

www.duiven.nl / www.lindus.nl
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Camerabeveiliging op glasvezel

High Tech

‘t Varck Haaksbergen
Er ligt een glasvezelnetwerk voor breedbandcommunicatie en de ondernemers willen het terrein met camera’s
beveiligen. 1 + 1 = 3: de camera’s koppelen wij op de
glasvezelinfrastructuur en we hebben een toekomstvast
internet, communicatie- en beveiligingssysteem opgezet.
Toch?
Toch blijkt de praktijk weerbarstig: waar de cameramasten
komen, ligt niet overal glasvezel. Ook de elektriciteit
voor de camera’s moet soms ergens anders vandaan
komen. Voor je het weet zit je met vijf partijen aan tafel
om de keten gesloten te krijgen. Als je ervoor kiest om
alles opnieuw aan te leggen, rijzen de kosten weer
tot hoogtes die ondernemers tot hoogtevrees dwingen.
TReNT is de aangewezen partij om een werkend
beveiligingssysteem op te leveren, gekoppeld aan de
aanwezige glasvezelinfrastructuur. Voor TReNT is dit
een nieuw businessmodel dat als voorbeeld dient voor
meerdere terreinen in Oost-Nederland. Haaksbergen is
de “pilot”.

Point of view

Nieuw businessmodel
voor TReNT

Oost NV heeft contacten gelegd met TReNT en hiermee zowel TReNT als de ondernemersvereniging tot
vernieuwend denken aangezet. Oost NV heeft de ondernemersvereniging ondersteund bij het beperken van
de exploitatiekosten door de toepassing van specifieke
rekenmodellen voor camerabeveiliging. De Rabobank
financiert mee; door de camerabewaking krijgen ondernemers forse korting op hun verzekeringen.

www.trentglasvezel.nl / www.haaksbergen.nl
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Bedrijventerrein Pannenhuis

High Tech

Gemeente Lingewaard
Het bedrijventerrein Pannenhuis I, centraal gelegen in
de Gelderse gemeente Lingewaard, dateert uit de jaren
‘70. De matige ruimtelijke uitstraling en gebrekkige
infrastructuur vraagt dringend om versterking van de
ruimtelijke structuur. Daarnaast is de bereikbaarheid
van het terrein verre van optimaal. De gefaseerde
ontwikkeling van het terrein sinds 1970, resulteerde in
onduidelijk aangegeven kruisingen, verbindingswegen
en het ontbreken van nadrukkelijk onderscheiden
toegangswegen als verkeersaders.
Om in deze situatie verandering te brengen, heeft
Oost NV een herstructureringsplan voor Pannenhuis I
opgesteld, in nauwe samenwerking met de gemeente
en de ondernemersvereniging VERON. Dit plan richt
zich op het verbeteren van het ondernemersklimaat
voor de bedrijven die op het terrein gevestigd zijn, om
nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. De speerpunten
van het plan vormen de intensivering van het ruimtegebruik, verkeersveiligheid en de verbetering van de
bereikbaarheid en uitstraling van het terrein.

Regiefunctie herstructurering

Intensivering ruimtegebruik

In 2010 ondersteunde Oost NV de gemeente en ondernemersvereniging bij het opstellen van het herstructureringsplan dat inmiddels door de provincie is goedgekeurd. Zo heeft de Gemeente Lingewaard een subsidie
verworven van maximaal € 500.000 voor de uitvoering
van het revitaliseringsplan.

www.lingewaard.nl
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INVESTERINGS
BEVORDERING

Investeringsbevordering

Investeringsbevordering van Oost NV richt zich op het werven
van bedrijven 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 koppelt bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar, zodat nieuwe lucratieve samenwerkingsverbanden ontstaan: regionaal, nationaal, maar vooral ook
internationaal.

INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING
INVESTERINGSBEVORDERING

Matchmaking Medical Devices
Hoe koppel je Koreaanse ondernemers aan Nederland?
De Medica-beurs in Düsseldorf biedt uitkomst; Medica
is dé beurs voor fabrikanten en ondernemers, gespecialiseerd in medische en laboratiumapparatuur. Op het
programma stonden seminars voor het leggen van zakelijke contacten die mogelijk tot samenwerking leiden.

Life Sciences - High Tech

Medica beurs

Het seminar heeft volop aandacht besteed aan de
mogelijkheden van Koreaanse bedrijven om zaken
te doen in Nederland. De regelgeving voor medische
apparaten is in Nederland overzichtelijk. Daardoor is
Nederland een ideale ‘proeftuin’ voor buitenlandse
bedrijven die de Europese gezondheidsmarkt betreden.  
Een Koreaanse fabrikant van echo-apparatuur sprak
over zijn ervaringen in Nederland. Hij besloot zijn
Europese hoofdkantoor in Nederland te vestigen.
Hoofdreden: de goede internationale positie van
Nederland op het gebied van logistiek. Zijn ervaringen
met ondernemers, werknemers en de openheid van
Nederlanders zijn positief. Toch heeft hij als ondernemer
moeten leren omgaan met grote cultuurverschillen.

Sales leads

Proeftuin voor
buitenlandse bedrijven

Oost NV heeft deze matchmaking georganiseerd met
ondersteuning van de Kamer van Koophandel OostNederland. Ondernemers hebben concrete ‘sales leads’
verworven om Koreaanse producten op de markt te
zetten in Nederland.

www.kvk.nl
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Internationale landingsplaats

Agrofood

Food Valley Experience
Jonge buitenlandse ondernemingen, maar ook gevestigde internationale bedrijven willen hun mogelijkheden
eerst ter plekke onderzoeken, voordat ze de sprong
in het diepe wagen. Food Valley is een aantrekkelijke
locatie en laagdrempelige landingsplek voor internationaal opererende Food bedrijven. “Laat ze dat dan ook
zelf ervaren!” Dit was het uitgangspunt bij het opzetten
van de Food Valley Experience.
Food Valley Experience Center biedt uitwisselingsmogelijkheden voor kennis en ervaring “on the spot”.
Internationale bedrijven kunnen fysiek terecht in één
van de vleugels van Nizo Food Research, gelegen in
het hart van Food Valley. Vanuit deze locatie ervaren zij
de voordelen en mogelijkheden van de regio. Oost NV
en Stichting Food Valley staan ze bij met een passende
begeleiding.  
Het verblijf in Food Valley is flexibel van opzet. Naast
de gebruikelijke kantoorruimte kan men ook gebruik
maken van labruimte en pilotplant faciliteiten. Op deze
locatie huist immers de grootste pilotplant van Europa.

Internationalisering Food Valley

Uitwisselingsmogelijkheden
kennis en ervaring ‘on the spot’

Food Valley Experience is opgezet door Oost NV en
Stichting Food Valley in nauwe samenwerking met Nizo
Food Research. Oost NV begeleidt internationaal opererende bedrijven bij hun intensieve kennismaking met
de voordelen van Food Valley.

www.foodvalley.nl
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Trainingssysteem voor thuis

Patiënten met een chronische longaandoening (COPD)
hebben baat bij veel lichamelijke beweging. Toch leidt
inspanning vaak tot benauwdheid van de patiënten. Om
uit deze vicieuze cirkel te komen helpt alleen de vergroting van hun longcapaciteit.

Life Sciences

MobiHealth BV - Lode BV

MobiHealth BV (Enschede) en Lode BV (Groningen)
ontwikkelen samen een hometrainer voor deze patiënten. De patiënt bouwt conditie op door thuis te fietsen
en tegelijkertijd enkele belangrijke lichamelijke gegevens te meten, zoals het zuurstofgehalte in het bloed
en hartslag. Zo kan hij/zij de intensiteit van de inspanning ter plekke aanpassen aan de lichaamsfuncties en
de gegevens draadloos doorsturen naar de fysiotherapeut die op basis daarvan een trainingsschema maakt
of aanpast.

Samenwerking
Oost NV heeft samen met Kennispark Twente de twee
partijen bij elkaar gebracht. MobiHealth maakt gebruik
van het Europees innovatiefonds Interreg 4A-subsidie
‘Mechatronica voor MKB’.

www.mobihealth.nl
www.lode.nl

Therapie en monitoring in één
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High Tech chips en systemen

High Tech

Aemics BV

Innovatieve geïntegreerde maatwerkoplossingen?
“Shrink to fit”: gestript van elke overbodigheid, voorzien
van alle noodzakelijkheid? Voor AEMICS is technologie
het ultieme creatief instrument bij de ontwikkeling en
productie van complexe “custom” chips en geïntegreerde elektronische systemen. AEMICS levert maatwerkoplossingen in alle fasen van het productieproces, van
ontwikkeling, test, productie tot en met distributie.
Klanten kunnen bij AEMICS terecht voor een totaaloplossing, maar ook voor een specifiek deel van een
project. AEMICS denkt mee met haar klanten.
Bestaat de oplossing voor een opdracht nog niet?
Dan ontwikkelt AEMICS die zelf.
AEMICS ontwikkelt en produceert geavanceerde elektronica. Vanaf klantspecificatie tot en met de levering
van een “embedded” elektronica product. AEMICS
heeft expertise op het gebied van signal processing,
motion control, sensoren, meet- en regelsystemen.
Hiervoor maakt AEMICS gebruik van ASIC, FPGA,
DSP en microprocessor technologie. AEMICS beschikt
over alle faciltieiten voor de assemblage van elektronicaonderdelen voor zowel prototypen als series elektronicaproducten.

Groei

Geavanceerde elektronica

De groei van het bedrijf dwong AEMICS naar een groter
pand te verhuizen. Het personeelsbestand groeide en
ook het machinepark voor het assembleren van printpanelen werd uitgebreid. Oost NV heeft AEMICS geholpen hiervoor een geschikt pand te vinden.

www.aemics.nl

51

R&D center Wageningen

Agrofood

FrieslandCampina

Nieuwe zuivelproducten ontwikkelen? In het hart van
Food Valley, op het campusterrein van de Wageningen
UR concentreert FrieslandCampina al haar onderzoeksfaciliteiten, laboratoria en R&D kantoren in Nederland.
Hiermee wordt Wageningen het wereld-wijde kennis- en
innovatiecentrum voor Friesland/Campina. Begin 2013
zullen hier ruim 350 mensen samenwerken met lokale
ontwikkelcentra en marketing-afdelingen in de verschillende markten van Europa, Azië, Afrika en Amerika.
Het 17.000m2 nieuwbouwterrein biedt o.a. plaats voor
circa 3.300 m2 laboratoria,1.700 m2 proeffabriek en
-bakkerij en 4.300 m2 kantoren. In het onderzoekscomplex wordt een Experience Centre ondergerbacht, waar
smaaktesten plaatsvinden. Hier kunnen speciale consumentenpannels nieuwe producten proeven, ruiken,
voelen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de
ontwikkeling van nieuwbouw.

Locatiekeuze
Oost NV hielp FrieslandCampina bij de locatiekeuze.
Hurks Vastgoedontwikkeling verzorgt de nieuwbouwontwikkeling naar een ontwerp van OZ&P Architecten.
Fokkema & Partners Architecten is verantwoordelijk
voor het interieurontwep. Het fijnmazig netwerk van
Oost NV in de regio heeft een ondersteunende bijdrage
geleverd bij de keuze voor de locatie.

Experience Centre voor
smaaktesten

www.frieslandcampina.com
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Onderbeenprotheses

Stel dat je na een auto-ongeluk je onderbeen moet
missen. Desondanks wil je actief blijven sporten, zeilen,
hardlopen. Misschien wil je zelfs gewoon doorwerken,
op vakantie met je gezin en met je kinderen voetballen.
Freedom Innovations ontwerpt, produceert en levert
hiervoor geavanceerde prothetische oplossingen, die
mensen met een lichamelijke beperking in staat stellen
het meeste uit hun leven te halen.

Life Sciences - High Tech

Freedom Innovations

Freedom Innovations LLC heeft voor haar Europees
hoofdkantoor gekozen voor Enschede. Het bedrijf uit
Californië is wereldwijd actief in de productie en distributie van geavanceerde prothetische oplossingen en is
leider op het gebied van onderbeenprotheses.
De keuze voor Enschede is mede ingegeven door de
goede beschikbaarheid van personeel dat de Duitse
taal vloeiend spreekt. Daarnaast maakt de centrale
locatie ten opzichte van Duitsland en de Benelux het
mogelijk een spoedige levering te kunnen garanderen.

Ideaal voor de Duitse markt
Samen met de Netherlands Foreign Investment
Agency (NFIA) heeft Oost NV Freedom Innovations
ondersteund bij de locatiekeuze om vanuit Enschede
de Duitstalige markt te kunnen bedienen.

www.freedom-innovations.eu

Het meeste uit je leven halen
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Telefysiotherapie

Telefysiotherapie volgens het EvoCare-concept is
fysiotherapie op afstand. Patiënten doen thuis hun
oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Een webcam zorgt voor wederzijds contact.

Life Sciences

EvoCare BV

Vanuit een bestaande kliniek in Deventer werken de
speciaal opgeleide fysiotherapeuten volgens het EvoCare-concept. Zij onderhouden contact met de patiënt
via een beveiligde mobiele verbinding. De patiënt doet
de oefeningen in zijn eigen omgeving. De therapeut
controleert of de oefeningen goed worden uitgevoerd
via zowel een logboek als een webcam. De therapeut
geeft de patiënt steeds nieuwe oefeningen en kan de
uitvoering direct bijsturen. Onder supervisie traint de
patiënt intensiever. Dit leidt tot snellere resultaten en
een hogere ‘therapietrouw’.

Licentiehouder
Na een bezoek aan de Rehacare-beurs in Düsseldorf
heeft Oost NV dit concept onder de aandacht gebracht
van de toekomstige licentiehouder van het Evocareconcept voor de Nederlandse markt.

www.evocare.nl

Fysiotherapie op afstand
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PA R T I C I PAT I E

Participatie

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (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 in de sectoren voeding, gezondheid en
technologie.
PPM Oost investeert in starters, bedrijven in hun vroege
fase, brugfinanciering, bedrijfsopvolging, herstructurering,   
expansie en management buy out en buy in.
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Voor meer financiële armslag

Fonds

MKB Kredietfaciliteit Gelderland
De MKB Kredietfaciliteit Gelderland BV is bedoeld
als een tijdelijke maatregel voor in de kern financieel
gezonde MKB-ondernemingen in Gelderland, die op
langere termijn een gunstig toekomstperspectief hebben, maar op korte termijn door een te krappe liquiditeit
gevoelig zijn voor de economische crisis. De regeling
is bedoeld voor ondernemingen met 10 - 250 werknemers in de provincie Gelderland die actief zijn binnen
de maakindustrie, energie- en milieutechnologie of
werkzaam zijn op het gebied van voeding, gezondheid
en technologie. De MKB Kredietfaciliteit Gelderland BV
is eind 2009 ontwikkeld in nauwe samenwerking met de
Provincie Gelderland.
Gezien het aantal aanvragen was er duidelijk behoefte
aan een dergelijke regeling. De MKB Kredietfaciliteit
Gelderland BV kan een vliegwieleffect bewerkstelligen
door bedrijven te financieren op een wijze waardoor
banken weer ruimte krijgen om op hun beurt nieuwe
kredieten te kunnen uitgeven.
In 2010 heeft PPM Oost 17 aanvragen voor de MKGregeling gehonoreerd, met een totale waarde van ruim
€ 8,1 miljoen. Bedrijven die in 2010 succesvol een
beroep hebben gedaan op de MKB Kredietfaciliteit
Gelderland BV, zijn onder andere:

Vliegwieleffect

Amron Projecten BV ● Brimos Holding BV ● Heelmetaal BV
● Novacon BV ● Sepers Beheer BV ● Cinemec ● Timmeren meubelfabriek Joh. Rutgers BV ● Tetterode Glas.

www.ppmoost.nl
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Kansen voor ondernemers

Fonds

Gelderland voor Innovaties
Gelderland voor Innovaties is bedoeld om (aankomende) ondernemers net dat financiële zetje te geven
waardoor het wél mogelijk is om het goede idee daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Binnen dit fonds kunnen borgstellingen verstrekt worden aan kapitaalverschaffers en sinds kort kan een ondernemer een
achtergestelde geldlening ontvangen tegen een marktconforme rente. Na twee jaar begint de ondernemer
met het aflossen van de lening. Hierdoor is er ruimte
om eerst het idee daadwerkelijk te realiseren
en er de markt mee op te gaan.
In 2010 is een aantal borgstellingen aangevraagd en
zijn de eerste leningen verstrekt. Bijvoorbeeld aan BBD
International BV. BBD heeft een lening ontvangen voor
het project DuraGreen. Dat is een prefab groen geluidsscherm dat onder meer is opgebouwd uit kunststof
bakken, substraat en sedumplanten. Het is innovatief,
duurzaam, cradle-to-cradle, onderhoudsvriendelijk,
zorgt voor geluidsreductie, het afvangen van fijnstof én
heeft grote marktpotentie.

Achtergestelde lening of borgstelling

Projectfinanciering

Gelderland voor Innovaties wordt uitgevoerd door PPM
Oost en Oost NV gezamenlijk: als borgstelling aan
kapitaalverschaffers of als achtergestelde lening aan
innoverende ondernemers. Dit fonds is mogelijk gemaakt
door de financiële bijdragen van de Provincie Gelderland, de Europese Unie vanuit het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en PPM Oost.  

www.gelderlandvoorinnovaties.nl
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Voortrekkers van de kenniseconomie

Fonds

Innovatiefonds Oost Nederland
Voor jonge, innovatieve en kansrijke bedrijven is het
vaak moeilijk om kapitaal aan te trekken. Door financiering met risicokapitaal zorgt het Innovatiefonds
Oost Nederland ervoor dat deze bedrijven toch blijven
groeien. Het speerpunt van het fonds ligt bij MKBondernemingen die zich bezighouden met de thema’s
voeding, gezondheid en technologie.
De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal 50%
van de totale risicodragende financiering. Voor de andere
helft is een particuliere co-investeerder nodig, die onder
dezelfde condities als PPM Oost mee investeert.
Met financiering vanuit het Innovatiefonds Oost Nederland verkrijgt PPM Oost een minderheidsbelang in het
aandelenkapitaal. PPM Oost streeft er naar het verworven
belang na 5 tot 7 jaar te vervreemden. De terugkomende
financiële middelen zullen dan opnieuw geïnvesteerd
worden in andere innovatieve bedrijven.
Het fonds is gefinancierd door de Provincies Gelderland
en Overijssel, het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie en zogeheten EFRO-subsidies
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Revolving fund

In 2010 zijn vanuit het Innovatiefonds Oost Nederland
19 financieringen verstrekt voor een totaalbedrag van
ruim € 4,4 miljoen. Een aantal van de bovenstaande
ondernemingen vindt u terug op de navolgende pagina’s.

www.ppmoost.nl
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Mobiel CRM

High Tech

CWR Mobility
Hechte relaties tussen klant en leverancier worden
steeds belangrijker. Maar CRM-pakketten kunnen vaak
niet optimaal worden gebruikt, doordat ze een mobiele
applicatie missen. Klantgegevens zijn dan buiten
kantoor minder makkelijk te raadplegen en te controleren.
Hierdoor kunnen bedrijven minder snel en adequaat
inspelen op de wensen van hun klanten.
In die leemte wordt nu voorzien door het ‘mobile field
service’ bedrijf CWR Mobility uit Nijmegen, dat op basis
van het CRM-systeem Microsoft Dynamics een eigen
mobiele applicatie heeft ontwikkeld. Microsoft besloot
indertijd deze applicatie niet zelf te ontwikkelen en is
dat ook niet van plan in de toekomst. Dynamics is een
mondiaal product. CWR Mobility kan daarom het
gehele internationale marktgebied van Dynamics
bestrijken.

Versneller van groei
PPM Oost investeert - via het Innovatiefonds Oost
Nederland - in het jonge Nijmeegse bedrijf om
versnelde groei mogelijk te maken, zodat de technische
voorsprong optimaal kan worden behouden en benut.

www.cwrmobility.nl

Mobiele applicatie,
mondiaal product
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Overdekte markt

Agrofood

Landmarkt
Voor de dagelijkse maaltijd kiezen consumententen
steeds vaker voor vers uit de eigen regio. Maar in de
winkel willen ze ook graag eerst even proeven voordat
ze een aankoop doen. Net als op de markt. Landmarkt
is de eerste nieuwe winkelformule waar dat kan.
De winkel is in feite een overdekte marktplaats waar
boeren en tuinders elke dag hun eigen producten te
koop aanbieden. De formule is niet alleen interessant
voor de consument, maar ook voor de producent, die
tevens leverancier is. Door de tussenhandel uit te schakelen, krijgen de producenten een gezonde marge voor
hun producten, terwijl de producten betaalbaar blijven.
Naast een breed en origineel scala aan versproducten
biedt Landmarkt lokaal bereide kant-en-klaarmaaltijden
en verse snelklaar producten aan. De klant kan kiezen
uit een ruim assortiment pure, biologische en eerlijke
kruidenierswaren en supermarktproducten, vaak uit
andere delen van de wereld. De eerste winkel wordt
geopend aan de rand van Amsterdam, het drukste en
meest trendy winkelgebied van Nederland. De tweede
winkel komt in Apeldoorn.

Vliegende start

Vers uit eigen regio

PPM Oost investeert, via het Innovatiefonds Oost
Nederland, in Landmarkt om deze innovatieve winkelketen een vliegende start te geven bij het uitrollen van
een regionaal systeem van verse en ambachtelijke
producten, in combinatie met de exploitatie van overdekte marktplaatsen voor dagelijkse boodschappen.

www.landmarkt.nl
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Online afspraken maken met webshops

High Tech

Magensis

Bestellen via internet is makkelijk. Maar bij het maken
van afspraken over de levering gaat het vaak fout. Met
de internetdienst SAYWHEN behoren die problemen tot
het verleden. Het Nijmeegse bedrijf Magensis Software
Solutions BV, heeft voor webwinkels een softwaretool
ontwikkeld, die consumenten helpt sluitende afspraken
te maken over het adres, het tijdstip en de dag waarop
de bestelling moet worden bezorgd. SAYWHEN is niet
alleen geschikt voor de juiste aflevering van goederen,
maar ook ideaal voor het maken van afspraken over
monteur- en andere servicediensten.
SAYWHEN informeert de klant over de status en voortgang, vanaf het moment van afspraak tot aflevering van
de goederen of de uitvoering van de dienst. De kans op
misverstanden verdwijnt, terwijl het hele afleveringstraject sneller verloopt. Met SAYWHEN krijgt de consument
een extra service geboden, terwijl de leveringskosten
niet hoger zijn. Het serviceproduct is veelzijdig en kan
worden ingezet door installatie- en onderhoudsbedrijven,
energiemaatschappijen, kabelexploitanten, meubelbedrijven, bouwmarkten, logistieke dienstverleners en
thuiszorginstellingen.

Investering in online dienstverlening

Softwaretool voor webwinkels

PPM Oost investeert in dit digitale platform, dat over de
gehele breedte van de toeleveringsketen (supply chain)
kan worden ingezet, en gekoppeld kan worden aan
bestaande IT-systemen van andere ketenpartijen.

www.magensis.nl
www.saywhen.nl
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Vegetarische vleesvervangers

Agrofood

Ojah

Minder vlees, meer gezondheid en milieu. Alleen al het
groeiend aantal vegetarische kookboeken laat zien dat
er sprake is van een trend. Circa drie miljoen Nederlanders geeft aan minstens één dag in de week geen vlees
te willen eten. Een niet te onderschatten consumentencategorie die een kwaliteitboost in het vegetarisch
segment dus best kan gebruiken. Voor deze vleesverlaters is er nu eindelijk een product op de markt dat de
overstap zowel aantrekkelijker als eenvoudiger maakt.
Beeter heet het, een ontwikkeling van het bedrijf Ojah.
Beeter is het resultaat van jarenlang noest opschalingonderzoek en experimenteervlijt. De bedenkers en
makers van Beeter typeren hun producten als de derde
generatie vleesvervangers, omdat je er, in tegenstelling
tot eerdere vleesvervangers, alles mee kan doen wat
met gewoon vlees ook kan. Het assortiment doet
onmiskenbaar denken aan kip, varken en gemalen
vlees. Zo ziet het eruit, zo smaakt het ook. Maar er
komt vlees noch vis aan te pas. Alle gerechten zijn
plantaardig, bereid met vleesvervangers die vezelrijk
en vetarm zijn, cholesterolvrij en rijk aan eiwitten.

Duurzame investering

Gezonde en duurzame voeding

PPM Oost investeert via het Innovatiefonds Oost
Nederland in Ojah zodat het bedrijf met dit innovatieve
product snel kan inspringen op de groeiende consumentenvraag naar hoogwaardige vleesvervangers.

www.ojah.nl
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Voor medicijnen tegen kanker
Syntarga BV, een spin off van Radboud Universiteit
Nijmegen, ontwikkelt een unieke technologie om
antilichamen te verbinden aan kankermedicijnen. Deze
gepatenteerde technologie kan worden ingezet bij de
ontwikkeling van een nieuw soort medicijn tegen
kanker.

Life Sciences

Syntarga

Het unieke van deze technologie is het gebruik van
antilichamen die in staat zijn tumorweefsel te herkennen. Om tumorcellen uit de weg te ruimen worden deze
antilichamen - via de linker van Syntarga - gekoppeld
aan chemotherapeutische stoffen die eveneens door
het bedrijf zijn ontwikkeld. De afzonderlijke onderdelen
zijn alleen in combinatie met elkaar en met de juiste
chemische verbindingen zeer effectief tegen kanker,
vanwege de specifieke afgifte in tumoren. Zij hebben
geen of slechts minimale bijwerkingen. De combinatie
van het antilichaam en het kankermedicijn noemt men
ook wel ‘Antilichaam Drug Conjugaat’ (ADC).

Investering in een gezonde toekomst
PPM Oost investeert in Syntarga om medicijnen tegen
kanker te helpen ontwikkelen.

www.syntarga.com

Unieke medicijntechnologie
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Wijze van communicatie bepaalt prestatie

High Tech

Semantix

Er bestaat een direct verband tussen de stijl waarmee
medewerkers van een bedrijf of organisatie schrijven
in interne memo’s, rapportages en persberichten en
de verkoopcijfers en gerealiseerde winst. Semantix
in Zaltbommel heeft een model ontwikkeld waarmee
zichtbaar wordt gemaakt hoe tekst en bedrijfsprestaties
zich tot elkaar verhouden. Zo kunnen via tekstanalyses
knelpunten worden opgespoord, risico’s worden gemanaged en veiligheidsproblemen worden gesignaleerd.
Het statistisch-wiskundige model van Semantix is een
uitkomst voor bedrijven en organisaties die zich willen
ontwikkelen op basis van een rationele samenhang
tussen cultuurkarakteristieken, organisatievaardigheden
en kwantitatieve prestaties. Door cultuur en vaardigheden via tekstuitingen te meten en deze statistisch in
verband te brengen met harde prestaties van een organisatie, zoals omzet en winstcijfers, komen er voor het
management objectieve gegevens beschikbaar. Deze
data kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van
het functioneren van medewerkers en het doeltreffend
inrichten van de organisatie. Semantix geeft managers
voor het eerst een instrument in handen dat mechanismen blootlegt die de organisatie laten presteren. Deze
prestatieindicatoren zijn voor iedere organisatie uniek.

Commercialiseren

Tekstanalyse voorspelt
rendement

PPM Oost financiert de commercialisering en nadere
verfijning van dit Semantix-model.

www.semantix.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 2010:

Ontwikkeling & Innovatie zet als projectenbouwer en

procesmanager onder andere kennis- en innovatieclusters op met bedrijven en kennisinstellingen. Dit
leverde een R&D-impuls op van 83 miljoen euro.

Investeringsbevordering wierf 18 nieuwe bedrijven voor

Oost-Nederland, hielp bij acht bedrijfsuitbreidingen,
behield één bedrijf voor de regio en zette 15 samenwerkingsprojecten op. Die activiteiten leveren 1.014 nieuwe
arbeidsplaatsen en 132 miljoen euro aan investeringen
op voor de komende drie jaar.

Bedrijfsomgeving was betrokken bij de ontwikkeling

van 180 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen en bij
de herstructurering van 796 hectare aan bestaande
terreinen, waarvan gerealiseerd 388 hectare.

Financieel
Oost NV sloot het jaar 2010 positief af met een winst
van € 863.000. Daar leverde PPM Oost met een positief
resultaat van € 705.000 een grote bijdrage aan. Zonder
PPM Oost zou er voor Oost NV vennootschappelijk
sprake zijn geweest van een positief resultaat van
€ 158.000.

Organisatie
Oost NV had eind 2010 84 medewerkers in dienst - 49
mannen en 35 vrouwen - van wie er 19 een flexibel
contract hebben.

Aandeelhouders
Oost NV werkt in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(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.

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV inves-

teerde voor € 14 miljoen euro in 16 nieuwe participaties
en 29 bestaande participaties.
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