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Kennis verzilveren
in Oost-Nederland

ondernemers, overheid, kennisinstellingen en vooral ook tussen de verschillende topsectoren, met nadruk op hun aansluiting bij Europese netwerken
en initiatieven. In het topsectorenbeleid zorgen we voor de verbinding van
regionale met nationale initiatieven. We leggen de cross-overs tussen de
topsectoren.

Onze visie
Onze stakeholders
In de kleurrijke arena van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere
belanghebbenden bij innovatie in (Oost-)Nederland, verdienen drie partijen
onze bijzondere aandacht, te weten het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel.
Dankzij deze voorwaardenscheppende stakeholders brengen we kennis naar
de markt en verzilveren we kennis in Oost-Nederland.
Onze drie aandeelhouders en subsidiënten, het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie, de provincie Gelderland en de provincie
Overijssel zorgen voor ons werkkapitaal. Hiermee brengen we de gebundelde
kennis en kunde van ondernemers en kennisinstellingen naar de kassa. We
zorgen ervoor dat hun innovatieve ideeën, concepten, patenten, prototypes,
business cases, arbeidsplaatsen, investeringen, eindproducten en diensten
waarde opleveren.
De economische recessie vraagt om extra inspanningen van onze kant. Het
ministerie van EL&I blijft aandeelhouder van Oost NV, maar bouwt haar
bijdrage aan Oost NV geleidelijk af met € 2,5 miljoen in vier jaar tijd, te beginnen met 600.000 euro in 2012. De provincie Gelderland kort haar financiële
bijdrage in 2012 met 10%. Dit moeten we zien te compenseren.
Voor ons blijft een rol weggelegd bij de uitvoering van het nieuwe topsectorenbeleid en het nieuwe regionaal economische beleid van de provincies
Gelderland en Overijssel: in de begeleiding van de samenwerking tussen
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“Nederland behoort in 2015 tot de top vijf kennislanden van Europa.”
Dat is onze visie.
Onze bijdrage aan het realiseren van deze visie is het verzilveren van kennis
in Oost-Nederland. We zorgen hiermee voor de groei van de economie en
werkgelegenheid in onze regio. We bundelen de krachten van ondernemers,
kennisinstellingen en overheden bij de uitvoering van regionaal en nationaal
innovatiebeleid.
> Onze focus: innovatieve ondernemers. Vooral het mkb, starters en internationaal opererende ondernemers die zich in onze regio willen vestigen.
> Onze speerpunten: Agrofood, Life Sciences en High Tech, dit jaar aangevuld met Energie- en Milieutechnologie.

Waardevermeerdering
Waardevermeerdering is te behalen op vele manieren. Het beheer van revolverende fondsen, zoals MKB Kredietfaciliteit Gelderland, Innovatiefonds Oost
Nederland en Gelderland voor Innovaties. De inzet van Europese fondsen voor
regionale ontwikkeling, zoals EFRO en Interreg IV-A. Daarnaast verzorgen we
in opdracht van samenwerkende ondernemers het programma- en projectmanagement van complexe, langlopende innovatietrajecten. Dit vermeerdert
niet alleen de toegevoegde waarde van de afzonderlijke innovatieprojecten,
maar ook onze meerwaarde voor Oost-Nederland.
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Verzilveren van kennis

Waardecreatie

Bij het verzilveren van kennis horen vaak complexe kaders, programma’s en
langlopende projecten. Tegelijkertijd gonst het van vindingen die een vernieuwende aanpak illustreren, vaak getypeerd door termen die de lading exact
dekken: open innovatie, shared facilities, waardecreatie, co-development,
revolverend investeren, crowdfunding en cross-overs. Voor ons behoren deze
buzzwords niet tot de virtuele wereld. Ze zijn ons dagelijks werk.

Zodra thema’s in gezamenlijkheid zijn vastgesteld door ondernemers, onderzoekers en de overheid, kunnen wij binnen deze thema’s business kansen
identificeren. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken we
deze kansen verder uit voor de ontwikkeling van kansrijke nieuwe Product
Markt Combinaties (PMC’s). Hiervoor zetten we diverse instrumenten in, zoals
business mindmaps, business modelling, marktverkenningen, kleinschalige
business workshops, expertsessies met ondernemers en onderzoekers. De
financieringsvorm is natuurlijk van doorslaggevende betekenis. Innovatieve
starters rekenen op onze concrete, kennisintensieve ondersteuning in de
vorm van raad en daad. Uiteindelijk leiden onze gezamenlijke inspanningen
tot succesvolle marktintroducties, nieuwe bedrijven en nieuwe arbeidsplaatsen.

Open innovatie
Onze projectmanagers onderhouden persoonlijke relaties met ondernemers
en experts. Ze weten wat er in het veld leeft en speelt. Vanuit hun zicht op
marktontwikkelingen, technologische en maatschappelijke trends kunnen
ze voor ondernemers en beleidsmakers een vertaalslag maken naar economische kansen, programma’s, projecten, concrete business cases en omzet.
Vervolgens brengen wij de juiste samenwerkingspartners bij elkaar in business clusters en open innovatienetwerken. Voorwaarde is dat zij complementair zijn in kennis en kunde. Ons streven is om met elk te vormen business
cluster een complete waardeketen te bestrijken. Waar nodig krijgen clusters
hulp bij het opstellen van project- en financieringsplannen. Vaak zien we in
de praktijk dat open innovatienetwerken uitkristalliseren in de vorm van een
campus.

Shared R&D facilities
Concrete voorbeelden zijn de realisatie van shared facilities voor onderzoek
en laboratoria, “flex office” concepten en het opstellen van de business cases
samen met relevante partners. De integrale ontwikkeling van een campus of
business cluster vraagt om uithoudingsvermogen bij de planvorming, verwerving van commitment van de betrokken belanghebbenden en de realisatie
van de financiering.
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Co-development
Oost NV werkt nauw samen met onder meer private investeerders, banken,
Kamers van Koophandel, Syntens, EVD/NFIA, kennisinstellingen, brancheen belangenorganisaties, Food Valley, Health Valley, Innovatieplatform
Twente, Kennispark Twente, Kennispoort Zwolle, ROMs, kennisinstellingen,
ministeries, gemeenten, het ministerie van EL&I, de provincies Gelderland
en Overijssel, maar op de allereerste plaats natuurlijk zo’n 2.200 bedrijven.
Onze relaties staan in onze database op www.oostnv.nl/innovationgateway.
Ze kunnen dus ook onderling gemakkelijk contacten leggen. Het is een open
database.

Investeren
We financieren startende en groeiende ondernemingen. De versnelde ontwikkeling van jonge innovatieve ondernemingen levert een belangrijke bijdrage
aan de concurrentiekracht van de sector en de regio in het bijzonder. We
sporen bedrijven op door actief te netwerken, gevolgd door de intake van
business cases en ondernemingsplannen. We scheiden het kaf van het koren.

9

We maken vervolgens de investeringsaanvraag gereed voor besluitvorming.
Vaste onderdelen van het investeringsvoorstel vormen degelijke financiële en
marktanalyses, maar ook ons oordeel over de ondernemer zelf. Na goedkeuring van het voorstel volgt het beheer van de investering. Financieel beheer
betekent voor ons niet alleen dat we periodiek kwartaalgegevens bespreken,
maar ook actief met de ondernemer samenwerken om problemen aan te pakken en mogelijke kansen te benutten in termen van advies, kennis, netwerk
en contacten. De synergievoordelen van deze cross-overs voor de topsectoren
spreken voor zich.

Mkb
Voor ons staat het mkb als doelgroep centraal. Dit betekent dat wij medeverantwoordelijk zijn voor de operationalisering van de begrippen open innovatie, verzilvering van kennis, financiering en internationalisering. Dit doen we
indirect, via regionale mkb-netwerken. Maar we doen dit vooral ook direct, als
het gaat om bedrijfsfinanciering van innovatieve mkb’ers of de begeleiding
van samenwerkende mkb-ondernemers binnen (internationale) programma’s
of projecten.

Internationaliseren
Crowdfunding
Crowdfunding is een nieuwe financieringsvorm, die vooral in Amerika zeer
succesvol is, bekend van sociale media en internet. Ook in Nederland zijn
organisaties die bemiddelen tussen investeerders en ondernemers. Oost NV
heeft hiervoor het netwerk Meesters van de Toekomst opgezet. Door gebruik
te maken van de kennis en financiële middelen van particuliere investeerders,
dichten we het gat tussen innovatie en marktpenetratie. We zorgen dat vraag
en aanbod elkaar kunnen vinden. In 2011 groeit het aantal aangesloten business angels tot ruim 220. We kiezen uit 200 aanvragen 130 ondernemers voor
een intakegesprek. Hiervan stellen we 50 ondernemers voor aan investeerders. De matchingsactiviteiten leiden tot vijf deals. Meesters van de Toekomst
verankert zich verder in onze regio door de samenwerking met Food Valley,
Health Valley, Kennispark Twente en met Kennispoort Regio Zwolle.

Cross-overs
We leggen relaties tussen startende ondernemers, gevestigde mkb’ers en de
business ontwikkelaars van grote bedrijven. We zorgen voor een evenwichtige samenstelling van een consortium voor het ontwerpen en naar de markt
brengen van innovaties. Cross-overs zijn er tussen de verschillende (top)
sectoren, tussen kennisinstellingen en ondernemers en tussen ketenpartners.
Deze cross-overs leiden doorgaans tot de meest verrassende innovaties, met
als drijvende kracht het mkb, onze doelgroep.
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Buitenlandse investeerders die in onze regio investeren zijn ‘de groeiversnellers van de Nederlandse economie’. Wij werken hard aan het aantrekken van
deze bedrijven naar de regio Oost-Nederland. Het is van groot belang buitenlandse bedrijven te behouden voor de regio en ze te helpen uitbreiden. Hiermee zijn veelal forse investeringen en veel werkgelegenheid gemoeid. Vanuit
deze visie op internationalisering helpt Oost NV ook Nederlandse bedrijven
te internationaliseren en/of deel te nemen aan Europese programma’s. We
richten ons op startende bedrijven, zoals techno-starters en innovatieve,
groeiende mkb-ondernemingen in de sectoren Agrofood, Life Sciences,
High Tech.

Vooruitzichten
Aan het einde van 2011 is de euro gered, maar zijn de vooruitzichten nog
lang niet rooskleurig. Voor 2012 verwachten we voor Nederland beperkte
economische groei tot nulgroei en stijgende inflatie. De economische groei
in Gelderland en Overijssel zal bovendien iets lager zijn dan die in Nederland.
Oost NV verwacht in 2012 dat de bedrijven in Oost-Nederland de gevolgen van
de crisis echt zullen voelen.

11

Onze kerncompetenties
Oost NV blijft inzetten op haar kerncompetenties, waarvan de ondernemers
vooral de combinatie blijken te waarderen:
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Oost NV
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Oost NV blijft de aangewezen regionale partner bij de uitvoering van het
innovatiebeleid in Gelderland en Overijssel en het nationaal topsectorenbeleid. We verbinden het bedrijfsleven met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. We opereren vanuit onze natuurlijke missie: het versterken en
stimuleren van de economie van Gelderland en Overijssel. Daarom helpen we
ondernemers innoveren, investeren, internationaliseren. We creëren hiervoor
randvoorwaarden in de vorm van de versterking van de (bedrijfs)infrastructuur van de regio. Onze visie blijft onveranderd. We blijven innovatieve
bedrijven in Oost-Nederland helpen innoveren met de ambitie om Nederland
in 2015 in de top 5 van kennislanden te brengen.

ers

van
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Toekomstvisie

ssa

> Innoveren: kennisnetwerk en valorisatie expertise;
> Investeren: investeringsnetwerk, risicokapitaalexpertise en fondsbeheer;
> Internationaliseren: internationaal netwerk en matchmaking-expertise;
> Infrastructuur: expertise in breedband, revitalisering, campus- en
gebiedsontwikkeling.

Overheden
naar kunde

“Een betrouwbare,
onafhankelijke partij die
uw vertrouwen heeft,
innovatie kan realiseren
en de weg naar financiering
kent. Dat is Oost NV.”
Karin van Willigen
Algemeen directeur Oost NV
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Prestatie
Indicatoren

De strategie van Oost NV is gericht op de verdere versterking van de kennisen de maakindustrie in Oost-Nederland. Oost NV zorgt voor de groei van de
economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland door de realisatie van strategische doelstellingen. Deze realisaties hebben we in een tabel opgenomen.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie R&D-impulsen

€ 83 miljoen

€ 90 miljoen

Realisatie investeringsvolume

€ 132 miljoen

€ 217 miljoen

42

55

1.014

1.402

6 campussen

8 campussen

796 hectare

800 hectare

Nieuwe financieringen PPM Oost

16

35

Uitbreiding bestaande financieringen PPM Oost

29

28

Nieuwe leningen MKG

17

15

Realisatie aantal investeringsprojecten
Realisatie nieuwe arbeidsplaatsen
Ontwikkeling campussen
Revitalisatie bestaande bedrijventerreinen

Uitbreiding bestaande lening MKG
Investeringen PPM Oost
Investeringen MKG
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1
€ 13,8 miljoen

€ 14,9 miljoen

€ 8,1 miljoen

€ 7,9 miljoen
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Innoveren

> Innoveren - Business development, kennisvalorisatie, innovatiebevordering, kennisuitwisseling, clustervorming, projecten
procesmanagement, aansluitend bij Europese innovatieprojecten
en netwerken.
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Lethal Codes
Gaming met QR-codes

Speurtocht anno 2012? QR-codes nemen langzaam de wereld over. Een QRcode (Quick Response Code) is een tweedimensionale streepjescode die je
kunt scannen met een speciale applicatie op je mobiele telefoon. Het enige
dat je nodig hebt, is een telefoon met camera en internet. Bijna iedereen heeft
een mobiel en speelt graag spelletjes op zijn mobieltje.
Hoe kun je met een combinatie van deze elementen mensen actief bezig laten
zijn? Bijvoorbeeld in een toeristische omgeving die je ook voor jonge mensen
toegankelijk wilt maken? Een groep van zes ondernemers uit de regio Zwolle
ging met deze vraag aan de slag!
Remote IT uit Zwolle, Omni Mobilae en Heycon uit Raalte, BusinessCees uit
Giethoorn en Brimos uit Hattem tillen met ‘Lethal Codes’, de aloude speurtocht op een hoger niveau. In een game waarin de wereld in groot gevaar is,
kun je met behulp van QR codes de mensheid redden van haar ondergang.
Een pilot van deze game start deze zomer in Giethoorn. De game is in maart
2011 geïntroduceerd tijdens het NPOX Lab Transmedia in Hilversum, tot grote
interesse van Carré, The Amsterdam Tourist Board en diverse VVV’s.

‘Lethal Codes’, aloude
speurtocht op een hoger
niveau.
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Ondernemend Innoveren
De zes ondernemers nemen deel aan het project Ondernemend Innoveren.
Een project waarbij ondernemers werken aan een innovatief idee, samen met
studenten van Windesheim en Saxion Hogescholen. Ondernemend Innoveren is
een project van Kennispoort regio Zwolle. Oost NV verzorgt het projectmanagement en samen met Syntens de procesbegeleiding.

High Tech
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Niemeijer LMV
Behoud van werkgelegenheid

Jarenlange historie in ‘de metaal’ in Twente, actief vanuit Oldenzaal en
Hengelo. Dat is Niemeijer LMV werkzaam op het gebied van machine- en
apparatenbouw, behuizingen en plaatwerken verspaning.
Begin 2011 verkeert Niemeijer als gevolg van de economische crisis in zwaar
weer. Niemeijer is op zoek naar aanvullend risicokapitaal en versterking van
het management. De financiële- en managementsituatie vragen om een
structurele oplossing op korte termijn. In deze setting wendt Niemeijer zich
tot Meesters van de Toekomst.
Deze casus hebben wij ingebracht in Meesters van de Toekomst, ons netwerk
van private investeerders. Ondernemend Twente Participaties (OTP) bekijkt
de casus en voert de eerste verkennende gesprekken. OTP doet eind 2011 een
investering en stelt een nieuwe algemeen directeur aan.
De nieuwe directeur is tevens mede aandeelhouder. Nu heeft Niemeijer in
afgeslankte vorm een gezond toekomstperspectief. Van de 45 FTE’s die bij
Niemeijer werkzaam waren, hebben er door inzet van MvdT én OTP uiteindelijk 43 mensen hun baan weten te behouden.

“De investering is rond, de
onderneming heeft een
metamorfose ondergaan en
is klaar voor de toekomst.”
Peter Wilderink
Ondernemend Twente Participaties

Goede match
Meesters van de Toekomst, hét netwerk van Oost NV voor particuliere
investeerders, heeft hier zijn faciliterende rol vervuld. Deze goede match van
geschikte investeerders en Niemeijer heeft een onmiskenbare impact op
behoud van lokale werkgelegenheid.
www.niemeijer.nl - www.ondernemendtwente.nl
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High Tech
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HIMBC
International Medical Business Connections

Een hoogtechnologisch medisch product ontwikkelen is meestal niet eenvoudig. Dit product succesvol in een markt introduceren is vaak nog lastiger,
al helemaal wanneer het een internationale groeimarkt betreft. De kennis en
ervaring met het buitenlandse zorgstelsel, de zorgprocessen en de vergoedingsstelsels in de medische wereld zijn hierbij belangrijke factoren. Het leggen van
de juiste contacten, marktonderzoek en de aanscherping van proposities ten
opzichte van die van de concurrenten zijn de sleutels tot succes.

Internationale
business contacten
voor medische
bedrijven in High Tech.

Hoe werkt dit in de praktijk?
In 2011 starten we een nieuw traject ‘HIMBC’, gericht op het initiëren en
realiseren van ‘International Business Connections’ voor High Tech medische
bedrijven. Oost NV verzorgt introducties op directieniveau bij toonaangevende internationale bedrijven. Afhankelijk van het soort product of dienst en de
gewenste internationale medisch-technologische markt, voeren we allereerst
een marktverkenning uit. We brengen de Unique Selling Points (USP’s) van
de organisatie en product of dienst in kaart. Hiertegenover plaatsen we vervolgens de USP’s van concurrerende producten en de specifieke kenmerken
van de medische markt. Zo kunnen we de eigen propositie van de organisatie
verder aanscherpen.

Pilot
In deze pilot zijn vijf innovatieve productcases of proposities opgenomen.
Oost NV startte dit nieuwe traject in samenwerking met Kennispark Twente
en het MESA+ instituut van de Universiteit Twente.
www.oostnv.nl
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Life Sciences
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OICAM
Open innovatie nieuwe materialen

Nieuwe ideeën en technologieën rond nieuwe materialen in samenwerkingsverband ontwikkelen en tot wereldwijde commerciële successen begeleiden.
Dat is het hoofddoel van OICAM in Nijverdal. Gedeelde laboratoriumfaciliteiten en apparatuur voor proeffabricage leiden niet alleen tot kruisbestuiving,
maar ook snel en efficiënt tot de gewenste innovaties.
Het OICAM is een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen dat zich richt op
het delen van kennis, onderzoek en ontwikkeling in hoogwaardige materialen
en materiaaltechnologie. Innovatief onderzoek, demonstratieprojecten en
proefproducties leiden tot de toepassing van nieuwe materialen met bijzondere
eigenschappen. Noem dit maar waardecreatie uit kennis. Doel is de versnelde
realisatie van nieuwe product-markt-technologiecombinaties door samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen, zoals de Universiteit Twente en
Saxion Hogescholen. OICAM dicht het gat tussen idee, product en productie.
Tegelijkertijd stimuleert OICAM starters en spin-offs in de materiaaltechnologie, trekt kenniswerkers aan en stimuleert de maakindustrie in Oost-Nederland.

Business development

OICAM dicht het gat
tussen idee, product en
productie.

Oost NV nam het initiatief om samen met de “founding fathers” het
OICAM vorm te geven en schreef het projectplan. In nauwe samenwerking
met de provincie Overijssel hebben we een subsidie van € 750.000 aangevraagd en verkregen. Oost NV blijft nauw betrokken bij de verdere vormgeving van het OICAM en geeft ondersteuning bij business development en
projectmanagement.
www.oicam.nl
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High Tech
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Plant-e
Elektriciteit uit levende planten

Waar planten groeien kunnen we elektriciteit produceren. Vanuit deze visie
richt Plant-e zich op productontwikkeling met een nieuwe technologie. Een
elektriciteit producerend groen dak is het eerste product. Op het dak van het
gebouw van Agrotechnion van de Wageningen Universiteit WUR staan de
prototypes. Dit experiment geeft inzicht in het effect van buitenomstandigheden op de Plant-MFC, een microbiële brandstofcel. Dit brengt ons een stap
dichter bij een bredere toepassing van deze technologie.
De technologie is gebaseerd op de groei van planten. Onder invloed van
zonlicht maken planten organische verbindingen aan. Dit heet fotosynthese.
Een deel van de organische verbindingen gebruiken planten voor hun groei,
maar een ander deel scheiden ze uit via hun wortels. Aan de wortels groeien
natuurlijke bacteriën die deze organische verbindingen afbreken. Hierbij
ontstaan elektronen. Omdat de bacteriën in staat zijn deze elektronen af te
geven aan een elektrode, kunnen we de elektronen oogsten, dus ook elektriciteit produceren. Dit betekent de opwekking van elektriciteit zonder de plant
te hinderen in zijn groei. We maken namelijk gebruik van natuurlijke processen die onder de grond plaatsvinden. Theoretisch kunnen we dus elektriciteit
opwekken overal waar planten groeien.

Projectbegeleiding
Startlife, een project van Oost NV en Wageningen Universiteit, heeft Plant-e
een lening verleend voor de patenten.

Electriciteit opwekken,
waar planten groeien.
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www.plant-e.com

Agrofood

27

Polymer Science Park
Open innovatie

Hoe we ontwikkelingen kunnen versnellen? Open innovatie is het toverwoord
om bedrijven, studenten en kennisinstellingen samen te laten werken aan de
materialen van de toekomst. Het Polymer Science Park in Zwolle richt zich op
het verbreden en verbeteren van kennis en onderzoek. Het vergroot de bedrijvigheid rond composieten kunststoffen en coatings. Dit initiatief stimuleert
op de allereerste plaats samenwerkende kennisinstellingen en bedrijven over
traditionele technologische grenzen heen te kijken.
Het Polymer Science Park is een dynamische ’werkplaats’ voor bedrijven en
studenten. Het is een levendig applicatie lab om uitgebreid en praktijkgericht te experimenteren rond industrieel toegepast duurzaam onderzoek. De
focus ligt op nieuwe materialen, zoals coatings, rubber, harsen, engineering
plastics, composieten en andere, daaraan gerelateerde materialen. De gekozen
innovatiethema’s krijgen verbreding via open kennisdeling. Het netwerk breidt
zich snel verder uit. Het Polymer Science Park is gestart vanuit een samenwerking tussen DSM, Wavin, Hogeschool Windesheim, Deltion College, Oost NV,
Gemeente Zwolle en de provincie Overijssel.

Complexe begeleiding

“Het gaat erom de
beste te willen zijn.”
Ed Kooijman
directeur Polymer Science Park
28 Kennis verzilveren

Het oprichten van het Polymer Science Park was een complex proces. Oost NV
schreef het projectplan en leidt het project. In nauwe samenwerking met de
provincie Overijssel hebben we een subsidie van € 1.150.000 aangevraagd en
verkregen. Het Polymer Science Park bouwen we gefaseerd verder uit. Het terrein van Vishay aan de Ceintuurbaan in Zwolle biedt onderdak voor de eerste
fase van het project. Oost NV verzorgt in samenwerking met relevante partijen
de inrichting en economische planverkenningen voor het beoogde terrein.
www.polymersciencepark.nl
Life Sciences
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Meluna
Oogstverbetering

Een consortium van Gelderse bedrijven gaat een multisensor ontwikkelen en op
de markt brengen. Deze multisensor kan de kwaliteit voor het telen van agrofoodproducten verfijnd meten en bewaken. De verbeterde sensortechnologie moet
leiden tot wereldwijde oogstverbetering, betere rentabiliteit van de agrarische
sector en de verwerkers van agrarische producten.

Advies aan agrariërs
hoe het beste
producten te telen
en te bewaren.

Vialight BV en Koninklijke Fruitmasters Group (Geldermalsen), BLGG AgroXpertus
(Oosterbeek) en Agrifirm Plant BV (Apeldoorn) ontwikkelen gezamenlijk een bepaald type sensor. Deze sensor gecombineerd met andere sensoren gebruiken we
voor bepaalde metingen tijdens de groei en het bewaren van groenten- en fruit.
Meluna Lifetech BV, waarin de Gelderse bedrijven samenwerken, kan binnenkort
agrariërs adviseren over hoe ze het beste hun producten kunnen telen en bewaren. Een deel van de sensoren importeren we uit het buitenland. Uiteindelijk leidt
dit tot een beter management van de oogst en betere financiële resultaten.
Meluna Research BV startte in 2005 met het naar de markt brengen van een
nieuwe technologie op basis van Delayed Luminescence. Dit bedrijf kreeg ondersteuning met een lening van het StartLife consortium van Oost NV en WUR.

‘GO, gebundelde innovatiekracht’
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Oost NV heeft hiervoor een plan ontwikkeld, een consortium gevormd en EFROsubsidie aangevraagd. Het consortium ontvangt voor het project Licht op kwaliteit ruim € 520.000 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
en € 500.000 van de provincie Gelderland. GO, Gebundelde Innovatiekracht is
een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Gelderland
en Overijssel samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad,
Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem
Nijmegen.
www.go-oostnederland.eu
Agrofood
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Creatieve oplossingen
voor uitdagingen in
gezondheidszorg.

Telegezondheidszorg
Telemedicine and Personalized Care

We worden ouder. Zorg wordt duurder. De weg van idee naar markt is lang
in de Life Science & Health sector. Daarom werken mkb’ers, kennisinstituten,
zorginstellingen en brancheorganisaties aan creatieve oplossingen voor
de uitdagingen in de gezondheidszorg. Dit doen zij gezamenlijk in het
Duits-Nederlandse majeure Interreg IV-A project “Telemedicine and
Personalized Care”.
Negen grensoverschrijdende innovaties zullen het resultaat zijn van de
samenwerking van meer dan 40 projectpartners uit Nederland en Duitsland.
Deze innovaties verminderen de kosten en bundelen de krachten van goed
opgeleid personeel. Uiteindelijk krijgen patiënten door deze innovaties meer
zelfstandigheid en vrijheid in hun dagelijks leven.

Financiering en projectmanagement
Oost NV zorgt tot mei 2015 - als “lead-partner” - voor de uitvoering van dit
programma met een budget van 10,2 miljoen euro. Het Interreg-programma
draagt hiervan zeven miljoen euro bij, de rest is publiek en privaat geld van
lokale partijen. Vijf kernpartners uit Duitsland en Nederland ondersteunen
het project. Ze bevorderen de strategische samenwerking in het grensgebied
en ondersteunen de deelprojecten voor succesvolle marktintroducties.
www.oostnv.nl
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Investeren

> Investeren en participeren - Participatiemaatschappij Oost
Nederland (PPM Oost) is een onderdeel van Oost NV. PPM Oost
beheert innovatiefondsen en participeert in kansrijke, innovatieve
ondernemingen die bijdragen aan de economische groei van topsectoren in Oost-Nederland.

34 Kennis verzilveren
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Participatiefonds PPM Oost
Participeren in innovatie

PPM Oost financiert kansrijke innovatieve bedrijven uit de topsectoren in de
provincie Gelderland en Overijssel. Dit kunnen bedrijven zijn met groeiplannen of met een financieringsbehoefte vanwege overname, management
buy-in of buy-out.
Bij financiering vanuit het participatiefonds kijken we ook nadrukkelijk naar
de maatschappelijke effecten van een financiering, zoals de groei of behoud
van werkgelegenheid en samenwerking met kennisinstellingen uit de regio.
Voor innovatieve ondernemers vervult PPM Oost een duidelijke netwerkfunctie, vanwege de korte lijnen met kennisinstellingen, informal investors
netwerken en intermediaire organisaties.
In deze trajecten wil PPM Oost graag samenwerken met informal investors
en/of andere participatiemaatschappijen.
In 2011 zijn er acht nieuwe financieringen verstrekt voor een totaalbedrag van
€ 5 miljoen.
www.ppmoost.nl

De maatschappelijke
effecten van een
financiering.
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Financiering van
innovatieve projecten.

Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland
Duurzame samenwerking

Het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk
actief zijn op de gebieden Agrofood, Life Sciences en Energie- en Milieutechnologie. Maar ook innovatieprojecten uit de maak- en de creatieve industrie
kunnen een beroep doen op het fonds.
Voorkeur krijgen die innovatietrajecten, waarin partijen met elkaar samenwerken. Belangrijke voorwaarde is dat een private financier investeert onder
gelijke condities als het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland.
Bedrijven met Gelderse projecten op het gebied van duurzame energie kunnen aanspraak maken op het IIG, indien zij zich richten op energiebesparing.
Zij dienen aan te tonen dat ze op korte termijn een belangrijke bijdrage
leveren aan het beleidsplan van de provincie Gelderland om van fossiele
brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals
zonne- en windenergie.

Fondsmanager
PPM Oost is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het
Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland van de provincie Gelderland.
Provinciale Staten van Gelderland hebben € 100 miljoen gereserveerd voor
innovatie, breedband, energietransitie en cultuur(historie). Voor de eerste
fase is door de provincie Gelderland € 10 miljoen beschikbaar gesteld via
het IIG.
www.ppmoost.nl
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Gelderland voor Innovaties
Kansen voor ondernemers

Gelderland voor Innovaties ondersteunt Gelderse ondernemers bij de financiering van innovatieve projecten. Door het hoge risico is reguliere financiering in de huidige markt lastig. Innovatieve projecten blijven hierdoor veelal
op de plank liggen en bedrijven kunnen de verwachte groei niet realiseren.
Gelderland voor Innovaties stelt achtergestelde geldleningen beschikbaar tot
een maximum van € 75.000. Voorwaarden zijn onder meer dat de ondernemer
een even grote financiële bijdrage levert, eventueel in samenwerking met een
bank of een private investeerder. Daarnaast moet het een eigen innovatie van
de ondernemer zijn, waarvan de opbrengsten zorgen voor het aflossen van de
lening uiterlijk na twee jaar.
Gelderland voor Innovaties is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële
bijdragen van de provincie Gelderland, de Europese Unie vanuit het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en PPM Oost. Voor de uitvoering
van “Gelderland voor Innovaties” zorgen PPM Oost en Oost NV.

Financiering van innovaties
In 2011 zijn er 19 nieuwe financieringen verstrekt voor een totaalbedrag van
€ 0,9 miljoen.
www.ppmoost.nl

Achtergestelde leningen
beschikbaar stellen.
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MKB Kredietfaciliteit Gelderland
Hulp in crisistijd

Groeiambities in tijden van crisis? MKB Kredietfaciliteit Gelderland helpt
ondernemers die last hebben van de crisis. Als de juiste maatregelen zijn genomen en er gereorganiseerd is, kan het bedrijf in de toekomst weer gezond
worden. Nu alleen het geld nog.
MKB Kredietfaciliteit Gelderland is laagdrempelig en kan functioneren als
hefboom voor aanvullende financiering. Een achtergestelde lening (minimaal € 250.000 en maximaal € 1.000.000) kan urgente liquiditeitsproblemen
opheffen en financiële armslag geven om kansrijke bedrijven door de crisis
heen te helpen.
De regeling is bedoeld voor ondernemingen met 10 tot 250 werknemers in
de provincie Gelderland die actief zijn binnen de maakindustrie, Energie- en
Milieutechnologie, Agrofood, Life Sciences of High Tech. Voorwaarden voor
de financiering zijn een volledige (financiële) inzet van de ondernemer en een
gezond financieel perspectief van het bedrijf.

Bedrijfsfinanciering
In 2011 zijn 15 financieringen verstrekt voor een totaalbedrag van € 7,9 miljoen.

Groeiambities
in tijden van crisis.
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InteRNA Technologies
Voor medicijnen tegen kanker

InteRNA Technologies helpt op basis van microRNAs een nieuwe generatie
medicijnen tegen kanker te ontwikkelen. Doel van het Nijmeegse bedrijf is
het op de markt brengen van meer effectieve medicijnen.
MicroRNAs (miRNAs) zijn kleine RNA-moleculen die de functie van genen in
het lichaam reguleren. In ziektes, zoals kanker is deze regulatie verstoord.
Therapie met miRNAs probeert deze regulatie te herstellen. Medicijnen op
basis van miRNAs hebben als voordeel dat ze mogelijk effectiever zijn, minder
bijwerkingen hebben en de ontwikkeling van resistentie bij langdurige behandeling kunnen voorkomen. Deze medicijnen zijn bovendien goedkoper dan de
huidige generatie anti-kanker geneesmiddelen op basis van anti-lichamen.

“Lange adem
noodzakelijk bij
medicijnontwikkeling.”
Roel Schaapveld
directeur

“De bruikbaarheid van de huidige generatie geneesmiddelen is eindig.
De effectiviteit laat te wensen over. Patiënten raken resistent” schetst Roel
Schaapveld, directeur van InteRNA Technologies. InteRNA richt zich onder
meer op de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen huidkanker. De geneesmiddelen bevinden zich nog in de testfase. Voor deze kostbare onderzoeken
maakt InteRNA Technologies onder meer gebruik van de investering van
PPM Oost.

Investeren in Biotech
De ontwikkeling van medicijnen is een kwestie van lange adem. PPM Oost
vindt het belangrijk om te investeren in de innovatie van nieuwe geneesmiddelen, ook in financieel moeilijkere tijden.
www.interna-technologies.com
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NSure
Het juiste oogstmoment

Appels en peren die bij thuiskomst overrijp blijken te zijn van binnen. Bloemen die in de vaas na twee dagen al verwelken. Dat is niet meer nodig. Het
Wageningse bedrijf NSure ontwikkelt geavanceerde testen die het optimale
oogstmoment bepalen.
“Een ervaren teler weet wel ongeveer wanneer hij moet oogsten, maar nooit
precies. Zeker niet als de weersomstandigheden extreem zijn, zoals de laatste
jaren” vertelt Monique van Wordragen, directeur van NSure.
NSure test geavanceerd de activiteit van het DNA van verse plantaardige
producten, zoals groente, fruit en bloemen. “Wij lezen als het ware het
biologische schakelbord van het product uit. Aan de hand van die gegevens
kunnen wij nauwkeurig bepalen wanneer de teler moet oogsten.” De teler
neemt zelf eenvoudig een monster van zijn producten. De laboratoriumtest
van NSure geeft vervolgens snel uitsluitsel. Van Wordragen: “Onze technologie is toepasbaar op veel meer producten en doeleinden. Wij richten ons op
de ontwikkeling van testen waarin wij potentie zien.”

“Innovatieve test
analyseert
oogstmoment.”
Monique van Wordragen
directeur

Investeren in voedsel
Met een investering van PPM Oost kan NSure zijn producten wereldwijd op de
markt brengen en nieuwe testen ontwikkelen. De markt vraagt om innovatie
en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de sector Agrofood.
PPM Oost investeert daarom ook via andere participaties in de verbetering
van de voedselveiligheid en in oplossingen voor de schaarste in grondstoffen.
www.nsure.nl
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Salland Engineering
Chips testen

Bijna elke Nederlander heeft wel een product in huis waar chips in zitten die
getest kunnen zijn door automatiseringssoftware van Salland Engineering.
Dit Zwolse bedrijf ontwerpt hard- en software voor het sneller, beter en
efficiënter testen van chips voor mobiele telefoons, airbags, pacemakers etc.
Salland Engineering werkt continu aan technologische ontwikkelingen die
fabrikanten pas over enkele jaren zullen toepassen in consumentenproducten. “Of het nu gaat om een bluetooth-product, radio, airbag in de auto of de
mobiele telefoon… Wij zorgen ervoor dat die producten daadwerkelijk goed
functioneren” verduidelijkt Paul van Ulsen, directeur van Salland Engineering.
PPM Oost investeert in 2011 in Salland Engineering om het High Tech bedrijf
doorgroeimogelijkheden te bieden. Van Ulsen: “We kunnen nu acquisities
doen en kleine bedrijven overnemen die ons sterker maken.”

“Door PPM Oost
internationale
wereldspeler in
testen van chips”.
Paul van Ulsen
directeur

Ambitie in High Tech
Salland Engineering kan door de investering van PPM Oost ook stappen
zetten op het gebied van werkgelegenheid, zegt Van Ulsen. “Er komen meer
managementfuncties, waardoor ambitieuze mensen in onze organisatie
kunnen doorgroeien en hun talenten beter benutten.” PPM Oost investeert
graag in innovatieve High Tech bedrijven van ondernemers met ambitie en
daadkracht, zoals Paul van Ulsen.
www.salland.com
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Sélectif
Unieke database

Juist in moeilijke tijden willen bedrijven goede leads om hun producten en
diensten bij zakelijke klanten onder de aandacht te brengen. Sélectif uit
Zaltbommel vergroot de kans op succes door ervoor te zorgen dat haar klanten
goed voorbereid en op het goede moment bij de juiste bedrijven komen.
Sélectif heeft een database met gegevens van circa 3,7 miljoen bedrijven
uit Nederland. De specialisten van Sélectif houden deze gegevens dagelijks
up-to-date door ze te controleren en aan te vullen. “Onze database is uniek
in Nederland. We werken er hard aan om deze elke dag te verbeteren” zegt
Leopold Lindner, directeur van Sélectif.
Sélectif stelt de informatie uit de database beschikbaar aan haar klanten.
Maar Sélectif kan ook afspraken maken, voorbereiden en monitoren via haar
professionele telemarketingfaciliteit in Zaltbommel. Lindner: “Wij bieden een
totaaloplossing, want we kunnen ook deskundige accountmanagers leveren
die de prospects voor onze klanten bezoeken.”
Een investering van PPM Oost via “MKB Kredietfaciliteit Gelderland” heeft
Sélectif door een moeilijke periode geloodst. Daardoor zijn veel arbeidsplaatsen behouden gebleven. Het bedrijf is nu gereed om bij de aantrekkende
economie de unieke propositie verder uit te bouwen.

“Na een duw in de rug
weer commerciële
slagkracht.”
Leopold Lindner
directeur
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Investeren in kansrijke bedrijven
PPM Oost loodst - met financiële middelen van de provincie Gelderland kansrijke Gelderse MKB-bedrijven met een achtergestelde lening door
moeilijke financiële periodes.
www.selectif.nl
Regionale Kansen
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HyGear
Waterstofenergie

De schaarste aan fossiele brandstoffen vraagt om energiebesparing, de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en het benutten van afvalstromen.
HyGear uit Arnhem speelt hierop in met processystemen die het mogelijk
maken op kleine schaal waterstof te produceren voor de industrie.
“Er moet iets gebeuren, want over enkele jaren ontstaat extreme schaarste in
fossiele brandstoffen” waarschuwt Marinus van Driel, directeur van HyGear.
Zijn bedrijf leverde de apparatuur voor de bouw van het eerste waterstoftankstation van Nederland, in Arnhem. “In 2020 maken auto’s op waterstof
gewoon deel uit van het straatbeeld.”
HyGear gaat ondertussen verder met de ontwikkeling van haar techniek om
waterstof op kleine schaal te produceren. Deze apparaten zijn wereldwijd
inzetbaar in onder meer de glas-, staal- en voedingsmiddelenindustrie voor
significante energiebesparing. Het Arnhemse bedrijf gebruikt haar expertise
ook voor milieu- en energiebesparing op maat. Bijvoorbeeld om ruwe olie te
winnen uit de reststromen van olie.

Investeren in energie

“Met innovatie in
energie en milieu
investeren in de
toekomst.”
Marinus van Driel
directeur

52 Kennis verzilveren

PPM Oost investeert in kansrijke bedrijven die innoveren op het gebied van
energiebesparing en alternatieve brandstoffen. Door de investering van
PPM Oost heeft HyGear de ontwikkeling van de waterstofgeneratoren kunnen
financieren. HyGear is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een winstgevend
bedrijf met een unieke kennispositie.
www.hygear.nl
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Internationaliseren

> Internationaliseren- werving en ondersteuning van (buitenlandse)
bedrijven die overwegen zich in Oost-Nederland te vestigen.
Advisering bij uitbreidingsinvesteringen, matching en behoud van
bedrijven voor de regio.
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AM Coatings
Antimicrobiële coatings

Bacteriën zijn vaak juist daar, waar ze niet horen. Zorgcentra, ziekenhuizen,
zwembaden, bouwplaatsen en openbare ruimten zijn ware haarden van
bacteriën. Deze bacteriën bestrijdt men tot op heden met conventionele
coatings, die gebruik maken van giftige componenten, zoals biocides.

Bestrijden
bacteriën door
ze ‘lek te prikken’.

AM Coatings, ontwikkelaar van antimicrobiële coatings, bestrijdt bacteriën
door ze ‘lek te prikken’. De werkzame stof kun je vergelijken met prikkeldraad
die de celwanden van bacteriën doorboort. Ze lopen daardoor leeg en sterven
af. Deze technologie beschermt muren, wanden en andere oppervlakken
hygiënisch. De coating werkt effectief en is voor een lange tijd duurzaam.
AM Coatings won onlangs de tweede prijs bij de uitreiking van de prestigieuze
Herman Wijffels Innovatieprijs. De jury was vol lof over het product van
AM Coatings en beoordeelde deze innovatie als “een uitstekende combinatie
van een hoogstaande techniek voor een duurzame oplossing van een maatschappelijk probleem.”

Nizo Food Research
AM Coatings is het eerste bedrijf dat zich vestigt in het R&D Flex Center,
opgezet door Oost NV en Nizo Food Research in Ede. Hier kunnen Life Sciences
bedrijven gebruik maken van de flexibele inzet van laboratoriumruimtes,
pilotplant- en kantoorfaciliteiten. Dit concept blijkt een aansprekend acquisitiemiddel te zijn voor Oost NV om buitenlandse R&D bedrijven naar onze
regio te halen. In AM Coatings participeert ook ons participatiebedrijf
PPM Oost met als doel zijn producten succesvol naar de markt te brengen.
www.amcoatings.nl
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Timberland
Duurzaam ondernemen

Vanuit de nieuwe vestigingsplaats op het XL Businesspark Twente verzorgt
Timberland de distributie van artikelen door heel Europa, het Midden-Oosten
en Afrika. Met de vestiging is een investering van bijna 50 miljoen euro
gemoeid. Op basis van die investering beschikt Timberland vanaf voorjaar
2012 over een duurzaam BREEAM-gecertificeerd bedrijfspand. BREEAM is
een nieuwe methode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen; een
bewuste keuze van Timberland om zichtbaar en actief invulling te geven aan
duurzaam ondernemen.
XL Businesspark aan de A35 bij Almelo is de logische vestigingsplaats,
vanwege de goede infrastructuur en stabiele arbeidssituatie in Twente. De
aangevoerde producten komen relatief energievriendelijk per boot vanuit
Rotterdam naar Hengelo. De gezamenlijke bluswatervoorziening en goede
beveiliging van het terrein zijn eveneens belangrijk voor Timberland.

Inzet voor behoud

Arbeidsplaatsen
behouden voor
de regio.

In 2008 start de directie van Timberland met de heroriëntatie op de vestigingsplaats van het Europese distributiebedrijf. Dit signaal is door gemeente
Enschede, gemeente Almelo, XL Businesspark en Oost NV direct opgepakt.
Deze partijen bieden Timberland een bidbook aan. Hierin staan de mogelijkheden van de bestaande locatie in Enschede, afgezet tegen de locatie
XL Businesspark. Mede op basis van dit bidbook kiest Timberland opnieuw
voor Twente als vestigingsplaats. Daarmee blijven 150 vaste en 150 flexibele
arbeidsplaatsen behouden voor onze regio.
www.timberland.nl
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Vivia
Elektronisch patiëntendossier

In ziekenhuizen maken artsen en verpleegkundigen nog regelmatig gebruik
van papieren statussen. Vivia ondersteunt ziekenhuizen bij het automatiseren
van deze zorggegevens. Informatie slechts één keer invoeren, opslaan en vanuit
verschillende systemen raadplegen - dat is meer van deze tijd. Een belangrijke
ontwikkeling die de kwaliteit van zorg kan verbeteren.
Vivia adviseert en ondersteunt ziekenhuizen bij het digitaliseren van
patiëntendossiers en het stroomlijnen van werkprocessen. Vivia begeleidt de
invoering en uitbreiding van systemen voor het elektronisch patiëntendossier
(EPD) en zorgt voor de verbetering van het inrichten van werkprocessen en
systemen. Vivia werkt op basis van maatwerk samen met ziekenhuizen om
hun doelstellingen te behalen.

Groei

Digitaliseren
patiëntendossiers en
stroomlijnen
werkprocessen.
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Om te kunnen groeien is Vivia op zoek naar medewerkers met kennis van
zorgprocessen en affiniteit met ICT. Vivia verwacht deze medewerkers voor
een groot deel te vinden in Oost-Nederland. Oost NV biedt ondersteuning bij
het identificeren van geschikte huisvestingslocaties en introduceert Vivia in
regionale netwerken.
www.vivia.nl
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Heinz
Innovatiecentrum
verrrijkt internationaal
economisch profiel.

Innovation Center

Het grootste innovatiecentrum van het Heinz-concern buiten de Verenigde
Staten vestigt zich in Nijmegen. Productontwikkelaars, onderzoekers en kwaliteitsmanagers werken hier aan de ontwikkeling van nieuwe Heinz-producten
en innovaties. Het bedrijf doet daarmee haar grootste investering in innovatie
ooit. Op de korte termijn gaan er ongeveer 100 werknemers aan de slag. Naar
verwachting zal het innovatiecentrum op termijn aan 200 mensen huisvesting
bieden.
De vestiging van het Heinz Innovation Center verrijkt het internationale economische profiel van Oost-Nederland. De economische toekomst in de regio zit in
voeding, gezondheid en technologie. Een internationaal onderzoeks- en
innovatiecentrum in de voedingsindustrie past hier uitstekend bij. De komst
van het innovatiecentrum bewijst het belang van de intensieve samenwerking
en relatie tussen Food Valley en Health Valley. Deze logische en sterke combinatie van internationale allure is zonder twijfel één van de pijlers van onze
Nederlandse kenniseconomie.
Heinz behoort met een omzet van bijna 11 miljard euro en 36.000 werknemers
tot de tien grootste voedingsbedrijven ter wereld. Het bedrijf is bekend als
producent van onder meer Heinz tomatenketchup, Honig, Roosvicee, Koninklijke De Ruijter, Venz, Brinta, Karvan Cevitam en Wijko.

Kennisregio
NFIA, gemeente Nijmegen en Oost NV werken samen om dit strategisch
investeringsproject in Nederland c.q. onze regio te laten landen. De vestiging
van Heinz Innovation Center in Nijmegen getuigt van het aantrekkelijke
vestigingsklimaat van onze regio voor kennisintensieve bedrijven.
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Siemens Nederland
Groeien tegen de klippen op

“Mix de elementen cultuur, loyaliteit, historie, flexibiliteit en betrokkenheid
en je hebt de cocktail die de snelle groei verklaart van dit Hengelose bedrijf”
volgens Herman Hekkert, directeur van Siemens Nederland.
Siemens, de Hengelose bouwer en serviceverlener van compressorinstallaties
voor de gaswinning en gastransport, houdt het groeitempo van de afgelopen
jaren vol. Was er jaren geleden nog sprake van overheveling van dit Twentse
bedrijf naar het moederbedrijf in Duitsland, nu ligt dat volledig anders.
Op dit moment legt men de laatste hand aan een prachtig nieuw kantoorgebouw tegenover het NS-station in Hengelo. Het bedrijf heeft nu 550 vaste
medewerkers in dienst en 100 inleners.
“We verwachten nog een forse groei in de komende jaren, zowel qua personeel als qua ruimte. Dit komt door de overheveling van twee grote productielijnen uit Engeland en Zweden naar Hengelo”.

Kundige krachten
Met de Universiteit Twente, Saxion en ROC werkt Siemens Nederland intensief samen om de komende jaren voldoende gekwalificeerde krachten “aan
boord“ te krijgen. Samen met de Netherlands Foreign Investment Agency
(NFIA) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
faciliteert Oost NV om de uitbreidingen in kantoor- en fabrieksgebouwen te
realiseren.

Siemens houdt
groeitempo vol.
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Optimair
Duurzame klimaatbeheersing

De airco is niet meer weg te denken in deze tijd. De voordelen van de airco
zijn bekend, maar er zijn ook nadelen. Airco is een grote bedreiging voor het
milieu. De klassieke koelsystemen verbruiken veel energie. De koelgassen
veroorzaken in sommige varianten meer dan 1.000 keer zoveel schade in de
vorm van broeikaseffecten als de bekende CO2. Vanaf 2015 zijn koelgassen
zoals freonen in Europa en de Verenigde Staten verboden. Landen als China
en India halen Amerika als grootste aircogebruiker snel in, met alle negatieve
gevolgen voor het milieu!
Het bedrijf Optimair in Tuk bij Steenwijk heeft een nieuw koelsysteem
ontwikkeld waardoor 70 - 90% minder energie nodig is voor het koelproces.
Bovendien gebruikt dit “Dry2Cool”-proces water als koelmiddel. Daardoor
behoren de schadelijke broeikasgassen tot het verleden.

Schadelijke
broeikasgassen
behoren tot
het verleden.

Het “Dry2Cool”-proces is ontwikkeld in nauwe samenwerking met SenterNovem, nu onderdeel van Agentschap NL. Dit onderdeel van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft fors bijgedragen in de
kosten van deze nieuwe ontwikkeling, waardoor het product nu klaar is om
op de markt te zetten.

Productie van start
Oost NV zorgt samen met Optimair voor een snelle start van de productie om
de komende jaren de werkgelegenheid in de omgeving van Steenwijk sterk te
laten groeien.
www.optimair.nl
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Yummm!
Gezond snacken

Kinderen zijn gek op snoep en snacks. Maar lekker is niet altijd gezond.
In de meeste tussendoortjes zit teveel suiker, zout en vet.
Yummm! Concepts maakt snacks en snoep van groente en fruit onder de
merknaam YUNO. Gezond, maar net zo lekker! Momenteel liggen er twee
producten in de winkel, beiden met een ‘clean label’.
> Freaky Fruits is een snoepje, gemaakt van meer dan 75% vruchtensap,
glutenvrij, zonder kunstmatige toevoegingen.
> WackoWaves is een zoutje, gemaakt van 95% groente. De snack is rijk aan
vezels en eiwitten; aanmerkelijk armer aan vet en calorieën dan gewone
chips. Het hoge eiwit- en vezelgehalte zorgt er ook nog eens voor dat kinderen
langer een verzadigd gevoel houden en minder snel opnieuw naar een tussendoortje grijpen.

Innovatieve starter

Gezond, maar
net zo lekker!
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De recepten van snoep en snacks ontwikkelt Yummm! Concepts zelf.
Inmiddels werkt het bedrijf aan de ontwikkeling van een ‘gezonde’ candybar.
Om voor deze producten een permanente plaats te veroveren op de winkelschappen van de supermarkten, investeert Participatiemaatschappij Oost
Nederland (PPM Oost) in dit bedrijf. Oost NV helpt Yummm! met de huisvesting
in één van de incubators in Wageningen en verdere inbedding in netwerken. In
2010 heeft Yummm! van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de hoofdprijs ontvangen voor de meest innovatieve starter op het
gebied van gezonde voeding.
ww.yummm.nl
Agrofood
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Infrastructuur

> (Bedrijfs-) Infrastructuur - Revitalisering bestaande bedrijventerreinen, campusontwikkeling en breedband ICT-netwerken.
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Stadsregio Arnhem Nijmegen
Voorkom overaanbod bedrijventerreinen

Vanuit de provincie Gelderland is aan de stadsregio Arnhem Nijmegen
gevraagd een Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) op te stellen,
conform de “structuurvisie bedrijventerreinen”.

5 mm inspring et
destemor lupta em.

Hoe komt zo’n RPB tot stand? In een RPB maakt men gezamenlijk afspraken
over “vraag en aanbod” om overaanbod en leegstand te voorkomen.
Andere afspraken zijn: monitoring, segmentering, grondprijssystematiek,
het herstructureringsprogramma, zorgvuldig ruimtegebruik en beheer.
Om 20 gemeenten tot regionale samenwerking te brengen, is een procesregisseur vanuit Oost NV gedetacheerd bij de stadsregio Arnhem Nijmegen.
Het opstellen van een protocol zorgt voor de toepassing van de SER-ladder
voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Kort gezegd gaat het hierbij om
optimalisering van ruimtegebruik: eerst “inbreiden”, dan pas uitbreiden en
pas in laatste instantie denken aan nieuwbouw.
De afspraken van het RPB staan in de bestuursovereenkomsten die de stadsregio sluit met de 20 gemeenten. Het RPB is tevens uitgangspunt voor de
provincie Gelderland bij de beoordeling van nieuwe bedrijventerreinen.

RPB: gezamenlijke
afspraken over
‘vraag en aanbod’.

Succesvol afgerond
De vanuit Oost NV gedetacheerde procesregisseur coördineert het proces
tussen de stadsregio, de 20 gemeenten en de provincie Gelderland. Het
project is op 15 december 2011 succesvol afgerond met het vaststellen van
het RPB en het protocol SER-ladder.
www.stadsregioarnhemnijmegen.nl
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Inzet kennis
breed beschikbaar.

Bedrijventerreinen
Glasvezel

Een goede digitale bereikbaarheid en communicatie is van essentieel belang voor
bedrijven. Glasvezelverbindingen op bedrijventerreinen zijn echter slechts beperkt
beschikbaar tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien blijft de
markt van breedbandinfrastructuur voor de meeste ondernemers en gemeenten
complex en ondoorzichtig. Oost NV biedt uitkomst bij de realisatie van dit speerpunt van beleid bij de provincies. Enkele voorbeelden van ons werk:
> We adviseren de gemeente Twenterand het voorbereidend werk in de herstructureringsplannen mee te nemen. Hiermee treffen we voorbereidingen om de
vraag om breedband te bundelen samen met Cogas, de ondernemersverenigingen IKVO en BBV en NDIX.
> Voor ondernemers in Haaksbergen realiseren we een camerabeveiligingsnetwerk met een glasvezel infrastructuur. Naast glasvezel is er ook elektriciteit
nodig om de camera’s te laten werken.
> Het parkmanagement van het A18 bedrijvenpark in Doetinchem helpen we
met het aanbieden van glasvezel aan bedrijven. We leggen hierbij contacten
met partijen uit ons netwerk.
> Voor de ondernemersverenging op 7Poort in Zevenaar leveren we exploitatieen rekenmodellen. Dit geeft antwoord op de vraag: een glasvezelnetwerk in
eigen beheer aanleggen of kopen?
> De ondernemersvereniging van industrieterrein Marssteden in Enschede
helpen we met een onderzoek naar mogelijkheden voor camerabeveiliging.
> Voor de ondernemersverenigingen in Buren zoeken we oplossingen om een
netwerk te realiseren.
In 2012 standaardiseren we onze dienstverlening en stellen onze kennis breed
beschikbaar aan ondernemersverenigingen, parkmanagers en gemeenten.
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Gebruik maken van
sterke netwerken op
Novio Tech Campus.

Novio Tech Campus
Waar innovaties werken

Professionals in de semiconductors business, health en life sciences vinden
elkaar op Novio Tech Campus. Kruisbestuiving tussen regionale kennis-/zorginstellingen en bedrijven in deze clusters staat hier centraal.
“Enjoy work.” Vanuit deze filosofie realiseren we in 2013 een ruime campus:
een werklocatie en ontmoetingsplaats met aantrekkelijke architectuur en
goede verbindingen. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe station Goffert, maar
vooral ook aan ondersteunende voorzieningen ter stimulering van samenwerking, netwerkvorming en innovatie.
Delen is groeien. Ondernemers kunnen gebruik maken van de reeds aanwezige sterke netwerken van Business Cluster Semiconductors en Health Valley,
gecombineerd met de kennis en kunde van NXP. Kansen voor bedrijven biedt
vooral de samenwerking met de Radboud Universiteit en het UMC St. Radboud.
De nieuwe bewoners van de campus staan ter beschikking de kennis en
(laboratorium-) faciliteiten van deze kennisinstellingen.
Het hart van Novio Tech Campus vormt het Novio Tech Innovation Center
(NTIC). Hier huren bedrijven clean rooms en laboratoriumfaciliteiten. Verouderd vastgoed wordt daarmee nieuw leven ingeblazen: een duurzame ontwikkeling. Er is ook volop ruimte voor bedrijven om zich zelfstandig te vestigen.
Ook zij kunnen gebruik maken van de beschikbare faciliteiten.

Ruimte voor innovaties
Oost NV initieert, begeleidt en investeert in campusontwikkeling. Hiermee
borduren we voort op onze kennis en ervaring met gebiedsontwikkeling,
business development en het opzetten van netwerken.
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Twentekanaal Markelo
Duurzaam bedrijventerrein

Bedrijventerrein Twentekanaal Markelo was verouderd en dringend toe aan
herstructurering. Het waren de ondernemers zelf die hebben bijgedragen aan
het realiseren van een modern, goed functionerend en duurzaam ingericht
bedrijventerrein. Een bouwteam is aan de slag gegaan met hun mening over
de vier thema’s: Bereikbaarheid, Water & Bodem, Bewegwijzering/Uitstraling
en Veiligheid.
Specifiek aandachtspunt was het optimaal faciliteren van de watergebonden
bedrijven op het bedrijventerrein. Resultaat is een forse investering in het
verbeteren van de openbare kade. Dit biedt in de toekomst meer bedrijven de
mogelijkheid een groter deel van hun grondstoffen en/of eindproducten over
water te verschepen. Minder vrachtverkeer is goed voor het milieu en voor het
welzijn van de aangrenzende woonkern Markelo. Met het herstructureringsplan is een investeringsbedrag van in totaal 3,2 miljoen euro gemoeid, waarbij
de gemeente en de provincie Overijssel hetzelfde bedrag investeren.

Herstructureringsplan

Faciliteren
watergebonden
bedrijven.

In opdracht van de Gemeente Hof van Twente heeft Oost NV een herstructureringsplan gemaakt voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Twentekanaal Markelo. Oost NV en het bouwteam werkten hierbij nauw samen met
gemeente en ondernemers op het bedrijventerrein.
www.hofvantwente.nl
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Oost NV in cijfers
2011

Financieel
Oost NV sluit het jaar 2011 positief af met een winst van € 1.346.000. PPM Oost
levert een grote bijdrage met een positief resultaat van € 1.273.000. Zonder
PPM Oost zou er voor Oost NV vennootschappelijk sprake zijn geweest van
een positief resultaat van € 73.000.

Organisatie
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (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 (PPM Oost). De resultaten over 2011:

Oost NV heeft eind 2011 86 medewerkers in dienst, waarvan 19 met een flexibel
contract.

Innoveren - Ontwikkeling & Innovatie zet als projectenbouwer en proces-manager onder andere kennis- en innovatieclusters op met bedrijven en kennisinstellingen. We ontwikkelen acht open innovatie-campussen en verzorgen
hiervoor de gebiedsontwikkeling. Deze activiteiten leveren een R&D-impuls
op van € 90 miljoen.

Aandeelhouders

Investeren - Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost)
investeert voor € 22,8 miljoen in 29 bestaande en 50 nieuwe participaties
(inclusief MKB Kredietfaciliteit Gelderland).
Internationaliseren - Investeringsbevordering werft 18 nieuwe bedrijven
voor Oost-Nederland, helpt bij negen bedrijfsuitbreidingen, behoudt twee
bedrijven voor de regio en zet 26 samenwerkingsprojecten op. Die activiteiten
leveren 1.402 nieuwe arbeidsplaatsen en € 217 miljoen aan investeringen op
voor de komende drie jaar.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit de leden drs. A. Verberk RA (voorzitter),
drs. H.A. Doek, J. Schepers en prof.dr. W.H.M. Zijm.

Oost NV werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (57,6% aandelen), de provincie Gelderland (33,6%
aandelen) en de provincie Overijssel (8,8% aandelen).

8,8%
provincie Overijssel

33,6%
provincie Gelderland

57,6%
ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Infrastructuur - Bedrijfsomgeving begeleidt de revitalisatie van 800 hectare
bestaand bedrijventerrein.
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Bedrijventerrein connected
Colofon

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV)
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