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Oost NV
10 jaar regionale groeiversneller

Oost NV is in 2013 exact tien jaar de regionale groeiversneller die ondernemers verbindt met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dat wij dit
naar tevredenheid doen blijkt uit de hoge waardering uit onze klanttevredenheidsonderzoeken, uitgevoerd door Buro Bartels en Decisio.

“Groei vraagt om water en
voedingsstoffen; economische groei
vraagt om geld en groeiversnellers.”

Dat er ook de komende jaren nog volop behoefte is aan een organisatie die de
groei versnelt, moge duidelijk zijn. Zeker, gezien de huidige economische ontwikkelingen. Want Oost NV zorgt, ook in onzekere tijden, voor de versnelling
van de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Waardeketen
Oost NV schuift met haar dienstverlening steeds verder op van kennis richting kassa: naar een positie in de waardeketen waar kennisvalorisatie euro’s
oplevert.
Dit doen we door te innoveren, investeren, (bedrijfs)infrastructuur te verbeteren en onze regio te internationaliseren ten dienste van en samen met
onze primaire klantengroep, de motor van de economie, het MKB in OostNederland.

Onze klantengroepen
Start-ups helpen we uit te groeien tot MKB-bedrijven. Grote concerns betrekken we als “trekker” van innovatieconsortia, open innovatiecentra en andere
projecten. Gemeenten en bedrijvenverenigingen helpen we bedrijventerreinen
te herstructureren.
Maar we blijven onze focus richten op het MKB bij het uitvoeren van onze
missie voor ‘de versnelde groei van de regionale economie en werkgelegenheid en
het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen’.
Deze maatschappelijke uitdagingen vormen de leidraad voor het vaststellen
van de thema’s voor onze projecten.

Onze visie
“Nederland behoort in 2015 tot de top vijf kennislanden van Europa.”

Onze aandeelhouders

Topsectoren

Onze aandeelhouders en subsidiënten zijn het ministerie van Economische
Zaken, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel. Zij zorgen voor
ons werkkapitaal. Hiermee brengen we de gebundelde kennis en kunde van
ondernemers en kennisinstellingen naar de kassa.

Onze bijdrage aan het realiseren van deze visie is het verzilveren van kennis
met een scherpe focus op de kracht van Oost-Nederland vanuit de (top)
sectoren:
> Agro-Food
> Life Sciences & Health
> High Tech
> Energie- & MilieuTechnologie.

7

Regionale groeiversneller

8

Cross-overs
Cross-overs leiden doorgaans tot de meest verrassende innovaties. Daarom
leggen we cross-overs tussen de verschillende (top)sectoren, tussen kennisinstellingen en ondernemers, tussen ketenpartners onderling en tussen
internationaal opererende bedrijven. We leggen relaties tussen startende
ondernemers, gevestigde MKB’ers en de business ontwikkelaars van grote
bedrijven. We zorgen voor een evenwichtige samenstelling van consortia voor
het ontwerpen en naar de markt brengen van innovaties. Daarnaast helpen
we het MKB te internationaliseren door ‘matchmaking’ als basis voor het
leggen en bestendigen van internationale business partnerships.

Proposities en kernactiviteiten
Oost NV kent vier kernactiviteiten: innoveren, investeren, (bedrijfs)infrastructuur en internationaliseren. Onze bedrijfsonderdelen hebben ieder een
specifieke kernactiviteit als primaire focus. Daarnaast vervullen ze een ondersteunende rol bij onze overige kernactiviteiten. Per kernactiviteit hebben we
heldere proposities geformuleerd om ons dienstenaanbod samen te vatten:

> Investeren
PPM Oost biedt startende en doorgroeiende innovatieve MKB-ondernemers
risicokapitaal in de vorm van participaties en financiering uit innovatiefondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt PPM Oost ondernemers
niet alleen groeikapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten. PPM Oost investeert met geld van de overheid alleen in kansrijke,
innovatieve bedrijven die bijdragen aan een florerende economie in OostNederland.

> (Bedrijfs)Infrastructuur
Bedrijfsomgeving biedt gemeenten en bedrijvenverenigingen begeleiding
bij de revitalisering van bedrijventerreinen. Waar nodig helpen we hier ondernemers aan een aansluiting op glasvezelnetwerken. Met campusontwikkeling bieden we innovatieve bedrijven optimale (gedeelde) laboratoriumfaciliteiten en andere ‘shared facilities’ in een omgeving waar creativiteit,
kruisbestuiving en vernieuwing tot klinkende resultaten leiden.

> Internationalisering
> Innoveren
Ontwikkeling & Innovatie biedt het MKB in onze regio kennis, toegang
tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten voor de realisatie van innovaties.
Hiervoor vormen we consortia met meerdere partijen: bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het eindresultaat van onze business development
activiteiten manifesteert zich in drie vormen: open innovatiecentra, campusvorming en business (development) cases die tot succesvolle marktintroducties leiden.

9

Regionale groeiversneller

Investeringsbevordering biedt internationaal opererende bedrijven een
‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook’presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven
toegang tot onze brede regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. MKB-ondernemers uit onze regio
helpen we te internationaliseren onder meer door ‘matchmaking’ via ons
wereldwijd netwerk van (NFIA) partners en andere zakelijke contacten.
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Tweedelijnsdienstverlening
We werken nauw samen met de Kamers van Koophandel/Syntens, Kennispark
Twente, Kennispoort Zwolle, Stedendriehoek i.o., Green Tech Alliances - powered by kiEMT, EVD/NFIA, RCT’s, Food Valley en Health Valley. In het verlengde
van deze eerstelijnsorganisaties, legt Oost NV zich toe op tweedelijnsdienstverlening.
Naar analogie vanuit de gezondheidszorg is dit principe te vergelijken met de
eerstelijnsdienstverlening van huisartsen versus de tweedelijnsdienstverlening van specialisten in een streekziekenhuis.
Om onze onderlinge samenwerking verder te bevorderen werken onze medewerkers in toenemende mate ook fysiek, op locatie, vanuit de front offices
van eerstelijns dienstverleners, zoals Health Valley, Food Valley in Gelderland
en de innovatieloketten in Overijssel.

1e lijn

+ Research

Ondernemers

Innovatie

> Food Valley
> Health Valley
> EMT bureau
> RCT’s
> Kennispoort Zwolle
> Kennispark Twente
> Stedendriehoek
> Ondernemersplein

2e lijn

Business
development
!

Business
cases

€

Groei regionale
economie en
werkgelegenheid

> Leningen
> Venture Capital

Het jaar 2012
2012 is een jaar van het omzetten van plannen in maatregelen, waaraan het
regionale MKB veel behoefte heeft. Oost NV zorgt voor de uitvoering van deze
maatregelen op regionaal niveau.
Bij de inzet van middelen geven de provincies de voorkeur aan ‘revolverende
fondsen’. Hierbij krijgt ons participatiebedrijf PPM Oost de (toekomstige) rol
van fondsmanager. Leningen en risicokapitaal nemen de plaats in van subsidies, zowel in de regio als bij de Rijksoverheid.
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Medio 2012 vraagt het ministerie van Economische Zaken aan PPM Oost de
regierol op zich te nemen voor het investeringsfonds Dutch Venture Initiative
(DVI), in samenwerking met het European Investment Fund (EIF).
De provincie Gelderland ontwikkelt in 2012 een geïntegreerd pakket innovatie-instrumenten, ter versterking van de regionale economie. Oost NV adviseert bij de inzet van middelen. PPM Oost krijgt de rol van fondsmanager voor
het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland. Dit fonds breidt de provincie
vervolgens uit naar 30 miljoen euro. De MKB Kredietfaciliteit Gelderland
(fondsmanager PPM Oost) krijgt een extra investeringstranche van 11 miljoen
euro. Daarnaast ontvouwen zich de contouren van het Topfonds Gelderland,
met een fondsomvang van 58 miljoen euro. PPM Oost is de toekomstige
fondsmanager. Daarnaast werkt Oost NV mee bij de formulering en realisatie
van de internationaliseringsambities van Gelderland.
Nieuw is de aandacht voor de topsector Energie- & MilieuTechnologie (EMT)
waarvoor Oost NV extra taken krijgt toegewezen. Oost NV voert daarnaast
additionele opdrachten uit op het gebied van de herstructurering van
bedrijventerreinen, campusontwikkeling en breedband.
In Overijssel besluit de provincie om PPM Oost het beheer te laten voeren
over het Innovatiefonds Overijssel. Ook de Regio Twente sluit met haar fonds
aan bij deze structuur. Dit betekent dat de komende jaren 57 miljoen euro
beschikbaar komt voor innovatie in Overijssel. Ook Overijssel ontwikkelt
plannen voor internationalisering, vooral gericht op de ondersteuning van
regionale bedrijven bij hun internationaliseringsactiviteiten, via bijvoorbeeld
handelsmissies en matchmaking. Op het gebied van acquisitie van internationaal opererende bedrijven voor de regio komen we tot een sterkere samenwerking: scherpe afspraken met de regionale eerstelijnsorganisaties.
Het ministerie van Economische Zaken blijft onze aandeelhouder, maar
bouwt de financiering van Oost NV geleidelijk af met 2,5 miljoen euro in de
komende vier jaren. Voor 2012 betekent dit een bezuiniging van 600.000 euro.
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Vooruitzichten 2013

Succesfactoren

Voor 2013 verwachten we een jaar waarin de economie voor het vijfde jaar op
rij niet of nauwelijks groeit en de onzekerheid over de gevolgen van de eurocrisis voortduurt. Een jaar waarin het moeilijk is voor kleinere, innovatieve
bedrijven om aan financiering te komen. Kortom een jaar, waarin de inzet van
ons, als ontwikkelingsmaatschappij, eens te meer zijn meerwaarde bewijst
voor de stimulering van de groei van de regionale economie.

Onderstaande succesfactoren verdienen in 2013 onze speciale aandacht:

2013 staat voor ons in het teken van het uitvoeren van het (topsectoren)
beleid, in het jaar waarin de (MKB)bedrijven van Oost-Nederland daadwerkelijk gebruik maken van deze stimuleringsmaatregelen. Voor het effectiever
uitvoeren van het topsectorenbeleid is het van essentieel belang dat we een
langjarige betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken blijven
behouden. Alleen dan kunnen we het (landelijke) topsectoren beleid blijven
verbinden met het regionaal economisch beleid.

> Het verbinden van het topsectorenbeleid van het ministerie van
Economische Zaken met het regionale beleid met focus op het MKB;
> Het organiseren van kruisbestuiving en ‘cross-overs’ tussen de
topsectoren, in samenwerking met andere delen van Nederland;
> Het vormgeven aan verdere internationalisering van het zittende
bedrijfsleven;
> Het vormgeven en in uitvoering brengen van de Innovatiefondsen
in Oost-Nederland.

Onze stakeholders hechten belang aan het stimuleren van de (regionale)
economie met een sterk accent op innovatie. De provincies Gelderland en
Overijssel stellen hiervoor in 2013 extra middelen beschikbaar in de vorm van
revolverende fondsen, waaronder het Topfonds in Gelderland, het Innovatiefonds Overijssel en een innovatiefonds voor Twente i.o. PPM Oost krijgt de rol
van fondsmanager.
2013 is het eerste jaar dat we inspanningen leveren voor het versnellen van
de groei van de topsector Energie- & MilieuTechnologie in Gelderland. Dit
doen we in nauwe samenwerking met Green Tech Alliances - powered by
kiEMT. Daarnaast zullen we volop meewerken aan het opzetten, uitvoeren
en doorzetten van structuurversterkende maatregelen en extra inzetten op
breedband en campusontwikkeling.

Karin van Willigen
algemeen directeur Oost NV

Scan pagina 15/16 in via de mobiele app ‘Layar’
(www.layar.com) en download ons volledige jaarverslag.
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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 R&D-impulsen
Realisatie investeringsvolume
Realisatie aantal investeringsprojecten
Realisatie nieuwe arbeidsplaatsen
Ontwikkeling campussen
Revitalisatie bestaande bedrijventerreinen

€ 120 miljoen
34
1.230
8 campussen
185 hectare
21

Uitbreiding bestaande financieringen PPM Oost

46

Nieuwe leningen MKG

12

Investeringen PPM Oost
Nieuwe financieringen IIG

Regionale groeiversneller

€ 45 miljoen

Nieuwe financieringen PPM Oost

Uitbreiding bestaande lening MKG

15

Realisatie 2012

1
€ 5,3 miljoen
6

Investeringen MKG

€ 9,0 miljoen

Investeringen IIG

€ 2,6 miljoen
16

Innoveren

> Innoveren - Business development, kennisvalorisatie, innovatiebevordering, kennisuitwisseling, clustervorming, projecten
procesmanagement, aansluitend bij Europese innovatieprojecten
en netwerken.
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Agrozone

Agro-Food

Milieuvriendelijke desinfectietechniek

“Schonere stallen en gezonde dieren in de intensieve veehouderij. Schonere
opslagruimtes voor groente en fruit, milieuvriendelijk gedesinfecteerd, dus
beter voor mens, dier en milieu.” Dat is het doel waarvoor Agrozone nieuwe
technologie ontwikkelt.
Agrozone bezit een zogenoemde “ozonisatie”-technologie die het gebruik
van zeer giftige desinfectiemiddelen weet terug te dringen in de intensieve
veehouderij en AGF-branche (aardappel-, groente- en fruit). Dankzij deze techniek kunnen we schadelijke chemische middelen vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Milieuvriendelijk
gedesinfecteerde
opslagruimtes
groente en fruit.

De intensieve veehouderijen gebruiken chemische middelen zoals formaline
voor het desinfecteren van stallen. Het gebruik van dit soort chemische middelen is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot zware vervuiling van het
milieu. Ozonisatie heeft op laboratoriumschaal aangetoond deze middelen te
kunnen vervangen.
Agrozone onderzoekt ook andere toepassingen, zoals ongediertebestrijding
in graan, gerst en bloembollen. Om deze technologie naar de markt te kunnen brengen is de bouw van een mobiele installatie noodzakelijk.

Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland
Via het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland beheerd door PPM Oost
ontvangt Agrozone een lening voor de ontwikkeling van het prototype
Mobiele Ozonisatie Unit. Oost NV helpt in dit geval met de verbetering van de
inhoudelijke aspecten van dit project, zoals marktafbakening, organisatie en
het aanscherpen van het onderscheidend vermogen.
www.agrozone.nl
19
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Carezzo

Agro-Food

Eiwitrijk brood

Eiwitondervoeding komt veel voor in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Extra eiwitten zijn vooral ook nodig bij het herstel van topsporters na zware
inspanningen. Daarom introduceert Carezzo eiwitrijk brood met bijna een
dubbele hoeveelheid eiwitten. Bovendien is Carezzo brood gewoon lekkerder
dan standaard volkoren, volgens het senioren testpanel van de Wageningen
Universiteit (WUR).
Carezzo, een start-up, gevestigd in Oosterhout, past pas verworven wetenschappelijke kennis toe voor het maken van nieuwe verrijkte voedingsproducten, zoals brood en snacks. De productie vindt plaats bij een bakkerij in
Gelderland.

Innovatie Prestatie Contract

Dubbele hoeveelheid
eiwitten in brood voor
topsporters.

Carezzo neemt deel aan het consortium ‘Cater with Care’ dat zorgt voor
productontwikkeling en voedingsstudies in zorginstellingen. Daarnaast is
Carezzo ook partner in het Innovatie Prestatie Contract (IPC) dat Oost NV
samen met InnosportNL en de Alliantie Voeding heeft opgezet. In het IPC
werken bedrijven samen rond het thema voeding, sport en gezondheid.
Dankzij het IPC kan Carezzo onderzoek doen naar de voedingsbehoeften van
topsporters in Papendal. Dit zijn kerngezonde mensen die extra eiwit nodig
hebben voor spieropbouw en herstel na prestaties. In het IPC brengt Oost NV
deskundige partijen bijeen die van elkaar kunnen leren. Zo krijgt Carezzo de
kans ook producten te ontwikkelen die geheel afgestemd zijn op de behoeften van sporters.
www.carezzo.nl
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Client Centered Care 2

Life Sciences

Test Wheeldrive

De meeste innovatieprojecten eindigen in prachtige prototypes. Helaas
belanden te weinig van deze prototypes ook daadwerkelijk in de zorgpraktijk.
Zo gaan er veel geld en moeite verloren. De maatschappelijke noodzaak om
de gezondheidszorg beter te maken is hiermee evenmin gediend.
De Wheeldrive, een motor-ondersteunde rolstoel, staat als voorbeeld voor
innovaties die wel succesvol in de zorgpraktijk kunnen landen. Met diverse
partners uit de regio Twente werkt Oost NV aan een proeftuin waarin we
gebruikerservaringen inzetten om dit soort producten geheel af te stemmen
op de dagelijkse praktijk.
Binnen het project ‘Fieldlab for Client Centered Care 2’ laten we onder meer
een gebruikerstest uitvoeren. 15 proefpersonen testen dit voertuig in de binnenstad van Enschede. Hun gebruikerservaringen en kritische opmerkingen
krijgen directe toepassing ter verbetering van deze Wheeldrive.

Op de markt

Innovaties succesvol
in zorgpraktijk laten
landen.

Oost NV ondersteunt ondernemers via dit soort Fieldlabs ook in de laatste
stadia van productontwikkeling. De Wheeldrive uit ons voorbeeld komt
voorjaar 2013 op de markt. Met dit soort praktijkervaringen vergroten we onze
kennis over het proces van zorginnovatie. We leren de vele puzzels steeds
beter op te lossen binnen dit soort concrete business cases.
www.fieldlab.eu
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Medical Connections

Life Sciences

Resultaten internationale matchmaking

Jonge innovatieve bedrijven betreden met hun medische technologie graag
internationale markten. Ze staan daarbij echter steeds vaker voor nieuwe
uitdagingen. Als antwoord op deze groeiende vraag ondersteunt Oost NV vijf
ondernemers in de medische- en nanotechnologie bij het zoeken naar strategische partners in buitenlandse markten.

Innovatieve bedrijven
betreden internationale
markten.

Voor elk van de vijf ondernemers leidt dit project tot nieuwe business-kansen
buiten Nederland.
> Assistive Innovations BV legt contact met Canadian Stroke Network en vindt
een grote marktpartij op de markt voor revalidatie.
> ANT Neuro BV krijgt goede contacten met een distributeur van medische
apparaten in Arabië.
> Sonus Health begint met proefplaatsingen van haar producten in Duitsland.
> Baat Medical BV vindt in Groot Brittannië een nieuwe partner op het gebied
van medische implantaten.
> Young Technology Award winnaar Dovideq Medical vindt een strategische
partner voor haar ScopeControl in de Verenigde Staten.

Internationale business
Onze samenwerking met Kennispark Twente en het MESA+ instituut van de
Universiteit Twente werpt zijn vruchten af. Samen met de Belgische firma
A-Medica koppelt Oost NV business proposities aan internationale contacten.
Naast de kansrijke connecties met mogelijke high tech partners blijkt ook de
interactie tussen bedrijven onderling van meerwaarde. Afstemming over internationale wet- en regelgeving, vergoedingsstelsels en relevante netwerken
leiden tot waardevolle nieuwe inzichten.
www.oostnv.nl
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High Tech

Nanosol
Geïntegreerde zonnepanelen

Binnen een aantal jaren kunnen we geïntegreerde zonnepanelen produceren die
kantoren compleet energieneutraal maken. Hiervoor werken nanotechnologen
samen met specialisten van bouwmaterialen.
Eén van de zes deelprojecten van het project ‘DIAMANT’ is het Nanosol-project.
De consortiumpartners van Nanosol ontwikkelen een nieuwe generatie (dunne
film) zonnecellen.
Producenten van bouwmaterialen brengen die film zonnecellen - geheel geïntegreerd met bestaande dakbedekkingsproducten - aan op de daken van bijvoorbeeld kantoorgebouwen. Speciale kenmerken van het nieuwe product zijn
waterkoeling via een circuit van dunne waterkanalen en het gebruik van twee
verschillende soorten halfgeleidermaterialen die gevoelig zijn voor verschillende delen van het lichtspectrum. Het rendement van de zonnecellen neemt
hierdoor toe. Waterkoeling laat het rendement nog verder stijgen. De uiteindelijke gebruiker van deze zonnepanelen (Nanosol-PV installatie) kan bovendien
de warmte, die hij op zijn dak wint, gebruiken voor de verwarming van water.
Zo kan hij zich voorzien in zijn behoefte aan zowel elektriciteit als warm water.

Nieuwe
generatie
zonnecellen.

Cross-over
Dit deelproject is een mooi voorbeeld van een cross-over tussen nanotechnologie, maakindustrie en energietechnologie. HyET Solar brengt nanotechnologie
in, ingenieursbureau Wepro levert kennis over bouwmaterialen en koeling. DNV
Kema staat voor de energietechnologie. Binnen DIAMANT zijn 20 partners actief
in zes deelprojecten. De drie kernpartners zijn: Oost NV (leadpartner) en de Duitse
clusterorganisaties Cluster NanoMikro+WerkstoffePhotonik NordRheinWestfalen
(NMWP.NRW) en Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen (NMN).
www.dnvkema.nl
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www.hyetsolar.eu

www.wepro.nl
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Organza
Business Angels ontmoeten Creatieve Ondernemers

“Welke financiële middelen zijn er beschikbaar voor de creatieve industrie?”
De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem stelden deze vraag in het
kader van het project Organza aan Oost NV en PPM Oost, ons participatiebedrijf. Dit Europese project is een initiatief van de gemeente Arnhem en
negen middelgrote Europese steden. Samen met het Arnhems Centrum voor
Creatieve economie en Innovatie (ARCCI) onderzocht de gemeente hoe je innovaties kunt ontwikkelen voor de creatieve economie.
Oost NV en PPM Oost stelden voor een bijeenkomst te organiseren met het
netwerk van business angels: ‘Meesters van de Toekomst’, een initiatief van
Oost NV. Dit combineren we met de jaarlijks terugkerende bijeenkomsten
voor de creatieve industrie die we samen met Stichting Fris organiseren.
70 business angels en creatieve ondernemers bezochten de bijeenkomst. Eén
van deze ondernemers is Gerrit Weeren van Okimono T-shirts. Na opname in
de Premium Selection van Wehkamp en veel respons op diverse beurzen, is hij
op zoek naar een partner met verstand van mode, logistiek en sales kanalen.
We brengen hem in contact met een business angel met wie hij nu de vervolgstappen uitstippelt.

Kennis en Kunde

Meesters van de Toekomst
ook voor de creatieve
industrie.

Weeren is zeer tevreden over ons aanbod: van kennismaking tot pitchtraining,
van matching tot een cursus “deal closing”, van aanscherping van zijn casus
tot introductie in het zakelijke netwerk. Organza zullen we daarom jaarlijks
continueren. Zo kunnen nog meer creatieve ondernemers profiteren van dit
netwerk en het beschikbare risicokapitaal.
www.meestersvandetoekomst.nl
www.organzanetwerk.eu
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Recycling:
biochemicaliën,
bio-energie,
biomassastromen.

Campus Parenco

Energie- en MilieuTechnologie

Triple A locatie biobased economy

Een oude papierfabriek kunnen we niet alleen papier laten maken, maar ook
inzetten voor de productie van biochemicaliën, bio-energie en voor de bewerking en logistieke afhandeling van biomassastromen. Zo ontwikkelen we de
‘Biorefinery Campus’, met de steun van de provincie Gelderland, samen met
technologiebedrijven en het Waterschap Vallei en Veluwe.
Dichtbij Wageningen ligt één van de grootste papierfabrieken van Nederland,
1,5 km van de snelweg. Deze fabriek verwerkt oud krantenpapier, maar
gebruikt niet het hele terrein of de hele haven. Diversificatie is noodzakelijk
om minder afhankelijk te zijn van de volatiele papiermarkt met haar kleine
marges. Als groot energieverbruiker wil de papierfabriek ook profiteren van de
voordelen van aardwarmte. Via diepe geothermie kunnen we zo aardwarmte
naar boven halen op deze locatie.

Biobased economy
Koninklijke Haskoning DHV voert een studie uit naar de mogelijkheden van
‘biobased economy’-activiteiten bij Parenco. Oost NV stelt een actieplan
samen, waarin centraal staat de samenwerking met de kennisinstituten
Wageningen UR, HAN en het Instituut Food&Biobased Research. We verzorgen
de contacten met deze kennisleveranciers en werven bedrijven voor de campus. Daarnaast voeren we frequent overleg met de provincie Gelderland dat
leidt tot een ‘icoon’ status voor dit project.
www.parenco.com
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Silicon Europe
Energiezuinige
halfgeleiderproducten
van de toekomst.

High Tech

Nieuwe halfgeleiderproducten

De vraag naar halfgeleiderproducten is groot. De behoefte aan toepassingen
met lager energieverbruik groeit in rap tempo. Via Silicon Europe ontstaan
daarom de komende drie jaar nieuwe bedrijvenconsortia die zorgen voor de
ontwikkeling en productie van energiezuinige halfgeleiderproducten van de
toekomst.
De kern van een internationaal consortium zien we ontstaan daar waar
bedrijven en instellingen via internationale samenwerking verder denken te
komen dan op basis van samenwerking op nationaal niveau. Hier bundelen
de semicon clusters samen met ondernemers en overheden nieuwe initiatieven in een gezamenlijk actieprogramma. Gezamenlijk ontwikkelen ze nieuwe
producten: gebruiksvriendelijker, beter voor het milieu, beter betaalbaar en
vooral energiezuinig.

Halfgeleiderclusters
Oost NV is partner in het strategisch samenwerkingsverband Silicon Europe.
Via Silicon Europe zorgen Oost NV en Business Cluster Semiconductors Nederland voor aansluiting van Oost-Nederlandse bedrijven uit de halfgeleidersector en high tech systemen bij andere toonaangevende halfgeleiderclusters in
Duitsland, België en Frankrijk - respectievelijk Silicon Saxony in Dresden, DSP
Valley in Leuven en Minalogic in Grenoble. Aansluiting met andere delen van
Nederland vinden we via onze Brabantse partners Point-One (nu High Tech
NL) en ontwikkelingsmaatschappij BOM.
www.silicon-europe.eu
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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.
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Aeronamic

High Tech

Kroonjuweel

Van groeidiamant tot kroonjuweel. Die ontwikkeling heeft Aeronamic Holding
uit Almelo, toeleverancier in de luchtvaartindustrie, in de afgelopen 7 jaar
doorgemaakt. In 2005 werd met behulp van PPM Oost een nieuwe weg in geslagen. Na een intensieve samenwerking, die resulteerde in een stevige groei,
werd in 2012 het belang van PPM Oost teruggekocht door het management.
Aeronamic ontwerpt, ontwikkelt, produceert en levert air managementsystemen, waaronder airconditioning, startmotoren en turbines voor vliegtuigen.
Aeronamic, met vestigingen in Almelo en het Roemeense Sibiu, heeft inmiddels 110 medewerkers.
CEO Dick Alta kijkt tevreden terug op de participatie van PPM Oost: “PPM Oost
is een loyale aandeelhouder geweest, die altijd de bedrijfscontinuïteit vooropstelde. Ze waren betrokken, maar gingen nooit op mijn stoel zitten. Wij
hopen dat PPM Oost met het geld dat zij voor haar aandelen heeft gekregen
meer jonge en startende high-tech ondernemingen in de regio op een zelfde
wijze kan begeleiden.”
Dick Alta,
CEO

Investeren in groei

Ontwerpen, ontwikkelen,
produceren en leveren
air managementsystemen.

PPM Oost investeert in ondernemingen die goede plannen hebben om te
groeien. Na een participatietraject van 5 tot 7 jaar streeft PPM Oost ernaar dat
haar rol door een marktpartij wordt overgenomen of dat het bedrijf op eigen
kracht verder kan groeien.
www.aeronamic.com
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Foodcase

Agro-Food

Verpakking vliegtuigmaaltijd

Vliegtuigmaaltijden hoeven straks niet gekoeld of ingevroren aan boord
te worden gebracht en de opwarmtijd van de maaltijden aan boord wordt
door een nieuwe innovatie substantieel verlaagd. Het Wageningse Foodcase
ontwikkelt daarvoor een luchtdichte verpakking voor de vliegtuigmaaltijden,
waarbij het speciale, innovatieve folie door passagiers ook gemakkelijk kan
worden verwijderd.
“Bij folies is het een probleem dat ze na verhitting muurvast zitten. Dat wil
je niet als je met het bakje boven je schoot zit. Bij ons folie, dat uit meerdere
lagen bestaat, heb je dat probleem niet”, schetst directeur Wilbert de Louw
van Foodcase.
Het verpakken en transporteren van voedsel onder bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de airline industrie en de zorg, is een specialiteit van
Foodcase. De Louw: “Je moet aan speciale eisen voldoen, maar het eten moet
ook nog eens lekker zijn. Wij kunnen die hele keten verzorgen, omdat we ook
onderzoek doen naar het gedrag van ingrediënten.”

Investeren in innovatie

Wilbert de Louw,
directeur

Luchtdichte
verpakking voor
vliegtuigmaaltijden.
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Voor de ontwikkeling van het folie heeft Foodcase een innovatiekrediet van
PPM Oost gekregen via het fonds Gelderland voor Innovaties. PPM Oost verstrekt leningen aan innovatieve MKB-bedrijven die snelheid willen maken om
de concurrentie voor te blijven.
www.foodcase.nl
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GATT Technologies

Life Sciences

Uniek chirurgisch plakband

GATT Technologies uit Nijmegen ontwikkelt in samenwerking met dr. Harry
van Goor van het UMC St. Radboud een uniek chirurgisch plakband, dat als
hechtmiddel kan worden gebruikt bij darmoperaties.
Het is al jaren een wens van chirurgen wereldwijd om weefsel aan elkaar te
hechten door middel van een universele, door het lichaam afbreekbare, tape.
Bij het hechten van darmen is er altijd een kleine kans op lekkage. “Per jaar
overlijden daardoor wereldwijd 15.000 mensen. Met deze tape verwachten we
levens te redden en veel ellende en pijn te besparen”, zegt Johan Bender, CEO
van GATT Technologies.
Een succesvolle marktintroductie van de GATT-tape kan tevens miljarden aan
kostenbesparing opleveren, omdat het hechten van de darmen wordt versneld. Daarnaast voorkomt de tape dat vele tienduizenden patiënten opnieuw
moeten worden geopereerd en verpleegd.

Uniek
chirurgisch
plakband.

Mede door de investering van PPM Oost via het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland verwacht GATT Technologies dat de tape in 2015 daadwerkelijk wordt gebruikt in operatiekamers.

Financiering van innovaties
Innovatieve medical devices zijn noodzakelijk om de stijgende kosten in de
zorg een halt toe te roepen. Daarom ondersteunt PPM Oost, via onder meer
het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland, kansrijke innovaties zoals het
chirurgisch tape van GATT Technologies.
Johan Bender,
CEO
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www.gatt-tech.com
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Innoluce

High Tech

Laserscanners

Laserscanners voor de toekomstige generatie laserprinters. Lichter, stiller en
twee keer sneller dan de huidige generatie. Dat wordt mogelijk door de gepatenteerde laserscanners van de Nijmeegse start-up Innoluce.
Het door Innoluce ontwikkelde innovatieve MEMS mirror technologyplatform voor miniatuur laserscanners biedt, behalve voor laserscanners, tal
van mogelijkheden op andere gebieden. Bijvoorbeeld voor barcodescanners,
laserdiagnosetechniek voor de medische industrie en de automotive.
“Door onze techniek zijn de spiegels kleiner, nauwkeurig en sneller”, zegt
Marijn van Os, CEO van Innoluce.

Marijn van Os,
CEO

Laserscanners
voor de toekomstige
generatie laserprinters.

De ontwikkeling van de spiegeltechnologie is kapitaalintensief. Innoluce
heeft daarom voor de eerste investeringsronde aangeklopt bij het Innovatieen Investeringsfonds Gelderland, dat wordt beheerd door PPM Oost.
“In Nederland heb je geen partijen die bij een start-up in de high tech een
grote hoeveelheid geld in hun uppie neerleggen”, zegt Van Os. “Dat betekent
dat je meerdere partijen nodig hebt om het benodigde geld te regelen.
PPM Oost was bij ons de smeerolie die er mede voor heeft gezorgd dat er
meer partijen aan tafel zijn gekomen.”

Investeren in financieringstrajecten
Majeure ontwikkelingen in de high tech vragen om grote investeringen.
PPM Oost beschikt over een groot netwerk en veel kennis om bedrijven te
ondersteunen bij het opzetten en realiseren van grote financieringstrajecten.
www.innoluce.com
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Logitrade

Maakindustrie

Palletmeter

Razendsnel het exacte volume en de precieze afmetingen van een pallet met
lading bepalen, waardoor vrachtwagens en magazijnen veel efficiënter kunnen worden ingericht. Dat is mogelijk dankzij de PalletCube, een innovatie
van het Rossumse bedrijf Logitrade.
De basis van het palletmeetsysteem PalletCube bestaat uit drie camera’s. Die
berekenen de exacte lengte, hoogte en breedte, het volume en het benodigde
laadoppervlak. Drie afzonderlijke IP-camera’s maken ook een foto van de
pallet met lading. “Hierdoor is precies duidelijk of de pallets allemaal in de
uitgaande vrachtauto passen plus bij binnenkomende pallets op welke locatie
deze in het magazijn kunnen worden weggezet”, zegt directeur Pieter Mäkel
van Logitrade.

Razendsnel
palletmeetsysteem
‘PalletCube’.

Pieter Mäkel,
directeur

Logitrade heeft een lange staat van dienst als system integrator in logistieke
systemen. Voor de ontwikkeling van de PalletCube had Logitrade extra
financiële middelen nodig. PPM Oost heeft de ontwikkeling van de PalletCube ondersteund met een innovatiekrediet uit het fonds Gelderland voor
Innovaties. Mäkel: “Door de lening kunnen we innoveren en het project een
boost geven. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van de eerste modellen van
de PalletCube.”

Investeren in kansen
PPM Oost ondersteunt regionale ondernemers vanuit het fonds Gelderland
voor Innovaties die met goede plannen kansen op de markt willen grijpen.
www.logitrade.nl
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PhenoVation

Agro-Food

Fotosynthese

Bij de groei van planten is het voor kwekers belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te ontdekken. PhenoVation uit Wageningen ontwikkelt apparatuur waarmee op basis van fotosynthese de ontwikkeling van
planten in kassen veel nauwkeuriger en vaker kan worden gevolgd.
“Veel kwekers werken nu op basis van ervaring en gevoel”, zegt directeur
Henk Jalink van PhenoVation. “Wij kunnen real time monitoren wanneer een
plant genoeg licht heeft gehad. Dat is belangrijk, want te veel licht kan schadelijk zijn. Een kweker kan door onze apparatuur tijdig ingrijpen.”
Met behulp van de apparatuur van PhenoVation kunnen kwekers veel beter
de maximale productie behalen. Ook biedt het kwekers de mogelijkheid op
kostenreductie, omdat temperatuur, kooldioxide en vochtigheid nauwkeuriger kunnen worden afgestemd op de behoeften van de planten.

Henk Jalink,
directeur

Ontwikkeling
apparatuur op basis
van fotosynthese.

PPM Oost heeft PhenoVation een innovatiekrediet verstrekt via het fonds
Gelderland voor Innovaties. Hierdoor kan het Wageningse bedrijf de kostbare
apparatuur en het testen in kassen financieren. Jalink: “Wij zijn een start-up.
Zonder steun van PPM Oost hadden we dit project niet kunnen realiseren.”

Investeren in start-ups
Start-ups hebben qua innovaties soms goud in handen, maar kunnen de
ontwikkeling niet volledig zelf financieren. PPM Oost durft samen met de
ondernemers in een vroeg stadium in te stappen.
www.phenovation.com
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Rudico

Maakindustrie

Flexodrukpers

Met de investering in een nieuwe flexodrukpers behoudt Rudico uit Eerbeek
zijn voorname positie in het drukwerk voor de verpakkingsindustrie.
Rudico voert drukwerk uit voor de grootste golfkartonproducenten uit binnen- en buitenland. “Door onze onafhankelijke positie hebben wij een unieke
en sterke positie in een groeiende markt”, stelt Rudico-directeur Jan Wüstenhoff.
De nieuwe flexodrukpers vervangt het vorige exemplaar dat na 25 jaar trouwe
dienst aan vervanging toe was. Wüstenhoff: “Met deze rotatiepers kunnen we
nog sneller en in de hoogste kwaliteit drukken.” De rotatiedrukpers bedrukt
rollen papier van 3,5 ton en heeft een capaciteit van 150 miljoen m2 per jaar.

Drukwerk voor
golfkartonproducenten
uit binnen- en
buitenland.
Jan Wüstenhoff,
directeur

De financiering van € 13 miljoen voor de pers had Wüstenhoff zelf rond.
Maar er bleken extra machineonderdelen nodig om aan elke klant maatwerk
te kunnen leveren. Voor de benodigde extra investering klopte Wüstenhoff
met succes aan bij PPM Oost. Door een lening uit de MKB Kredietfaciliteit
Gelderland kan Rudico alle orders aannemen en zo optimaal profiteren van de
nieuwe flexodrukpers.

Ambitie in Maakindustrie
In de huidige crisis is het ook voor gezonde bedrijven lastig aan kapitaal te
komen. Door middel van de MKB Kredietfaciliteit Gelderland kan PPM Oost
bedrijven helpen met het realiseren van hun plannen voor de toekomst.
www.rudico.nl
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Topell Energy

Energie- en MilieuTechnologie

Energie uit houtsnippers

Op het industrieterrein InnoFase in het Gelderse Duiven staat de revolutionaire
fabriek van Topell Energy. Het bedrijf zet biomassa (houtsnippers) om in biobrandstof voor duurzame energie. Mede door steun van PPM Oost bouwt Topell
Energy straks over de hele wereld soortgelijke fabrieken.
Volgens CEO Jules Kortenhorst van Topell Energy is urgentie geboden om op
zoek te gaan naar alternatieve brandstoffen: “Klimaatverandering is de grootste
uitdaging van de mensheid. Als wij er niet in slagen de uitstoot van CO2 significant terug te dringen, kunnen onze kinderen en kleinkinderen niet op dezelfde
aangename manier op deze planeet leven als de afgelopen honderden jaren is
gedaan.”

Omzetten van
biomassa naar
biobrandstof voor
duurzame energie.

Topell Energy ontwikkelde een kostenefficiënt ‘torrefactiesysteem’ dat grootschalige productie mogelijk maakt van biobrandstof uit houtachtige biomassa.
Kortenhorst: “De fabriek in Duiven is een showcase om te bewijzen wat we kunnen. We gaan deze techniek de komende jaren verder uitbouwen en verkopen
aan partijen over de hele wereld.”

Investeren in energie
De provincies Overijssel en Gelderland kiezen voor innovatie, duurzame
energie en besparing. PPM Oost ondersteunt daarom innovaties in bestaande
en bewezen technologie op het gebied van duurzame energie. PPM Oost verwacht dat Topell Energy in de komende jaren echt een verschil kan maken.
www.topellenergy.com

Jules Kortenhorst,
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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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Ag Leader Europe BV

Agro-Food

Europees hoofdkwartier in Malden

Ag Leader, ontwikkelaar van software voor het optimaliseren van agrarische
processen, maakt de strategische keuze voor een Europese vestiging in Gelderland. Vanuit Malden geeft het bedrijf ondersteuning, technisch support en
trainingen aan haar Europese dealer netwerk. Bovendien voorziet het bedrijf
vanuit deze vestiging zijn dealers van een voorraad reserve-onderdelen.
Ag Leader is, met 300 medewerkers, een relatief klein bedrijf in de Verenigde
Staten. Malden is zijn eerste vestiging buiten het Amerikaanse continent.
Doorslaggevend bij de keuze voor Nederland zijn vooral de beschikbaarheid
van goed geschoolde medewerkers en de Nederlandse manier van zaken
doen. Een Nederlandse manager stuurt dan ook vanuit Malden een internationaal sales & support team aan. Binnen drie jaar verwacht Ag Leader door
te groeien naar tien medewerkers in Malden. Hier zijn ze actief voor zowel
Europa, als het Midden-Oosten en Afrika.

Keuze voor Nederland

Software
optimaliseert
agrarische processen.

In 2012 krijgt Ag Leader ondersteuning van Oost NV en de Netherlands Foreign
Investment Agency (NFIA) bij zijn zoektocht naar een geschikte locatie voor
een Europese vestiging. In eerste instantie gaat het om informatievoorziening
en advisering over fiscale- en juridische zaken, het opzetten van een BV en
het aannemen van personeel. In een latere fase krijgt Ag Leader ook ondersteuning bij het zoeken naar business partners en een geschikte locatie.
www.agleader.com
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Battery Valley

High Tech

Chinese bedrijven zien kansen

In de regio Arnhem-Nijmegen zien we steeds meer vestigingen verschijnen
van Chinese leveranciers van lithium iron batterijen voor de E-bike industrie.
Chinese bedrijven vestigen zich nu eenmaal graag in de omgeving van bedrijven die zij al kennen van hun jarenlange activiteiten in China.
Suzhou Phylion Battery is één van deze toonaangevende Chinese producenten van lithium iron batterijen. Het Europees hoofdkantoor vestigde zich al
in 2010 in Arnhem. Het gaat inmiddels zo goed met dit bedrijf dat het zich
verder gaat uitbreiden in 2013. Na Phylion volgen in 2012 Yoku Battery Netherlands in Duiven en Bafang Electric Motor Science Technology BV in Nijmegen.
Deze bedrijven dienen als voorbeeld voor andere Chinese bedrijven uit deze
sector, die overwegen een vestiging te openen in Oost-Nederland.

Samenwerking NFIA
In samenwerking met de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) helpt
Oost NV deze bedrijven bij de locatiekeuze, het oprichten van BV’s en met het
leggen van contacten met mogelijke samenwerkingspartners.

Arnhem-Nijmegen regio
is dé plek voor
Chinese leveranciers
E-bike industrie.
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www.phylion.com
www.szbaf.com
www.yokuenergy.com
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CMI

Life Sciences

Medisch open innovatiecentrum

CMI, het Center for Medical Imaging North-East Netherlands, richt zich op de
ontwikkeling en toepassing van beeld verwerkende technieken voor vroegtijdige diagnostiek, interventie en minimaal-invasieve therapieën. CMI is in
aanbouw en vestigt zich op de campus van de Universiteit Twente.
CMI is opgericht door MIRA (het Instituut voor Biomedische Technologie en
Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente), het Universitair Medisch
Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en Siemens Nederland.
Steeds meer partners sluiten zich aan bij CMI: ruim twintig bedrijven, Ziekenhuisgroep Twente, Medisch Spectrum Twente en het Universitair Medisch
Centrum St Radboud in Nijmegen.

CMI Medical tour

CMI Medical Tour
Verenigde Staten.

Oost NV is van meet af aan betrokken bij het identificeren en verbinden van
regionale bedrijven met dit open medisch innovatiecentrum. Hiermee creëren
we nieuwe kansen voor groei, ontwikkeling, commercialisering en internationalisering. In 2012 organiseert Oost NV een CMI Medical Tour naar de Verenigde
Staten, samen met het CMI en MIRA. Deze tour biedt 25 deelnemers gelegenheid kennis te maken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van beeld
verwerkende technieken voor diagnose en behandeling. Ze leren van toonaangevende instituten in de regio’s rond Chicago en Boston en leggen nieuwe
contacten voor toekomstig onderzoek, onderwijs en internationale bedrijfssamenwerking.
www.cmi-nen.nl
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Convergence

High Tech

Meet- en regelsystemen voor vloeistof en gas

De doorvoer van gassen of vloeistoffen controleren in een laboratorium of zelfs
op industriële schaal? Van een R&D omgeving naar een groter productierijp
pilot systeem opschalen in plaats van steeds opnieuw ‘custom’ systemen te
moeten bouwen? Dit zijn de vragen die Convergence weet op te lossen voor zijn
klanten.
Convergence ontwikkelt en levert complete klantspecifieke test-, meet- en
regelsystemen voor vloeistoffen, gassen en membranen. Zowel voor universiteiten, hogescholen als bedrijven. Met de zogenoemde ‘Convergence Inspector’
systemen levert Convergence de gevraagde oplossingen: snel inpasbaar in elk
systeem voor een snelle ‘time to market’. Convergence verzorgt het hele traject
van ontwerp tot productie van het systeem, zodat de klant zich kan concentreren op zijn eigen business en expertise. Convergence ontwerpt in huis, zowel de
hard- als software voor deze systemen.

Groei en ambitie

Snel inpasbaar in elk
systeem voor een korte
‘time to market’.

Convergence zocht een geschikte locatie met magazijn, productie en kantoorruimte om te kunnen groeien. Het bedrijf wilde daarnaast ook nauwer samenwerken met Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente. Oost NV hielp dit
bedrijf bij het vinden van een representatief bedrijfspand die de toekomstige
groeiambities van Convergence helpt te verwezenlijken.
www.con-vergence.com
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Hitachi Data Systems

High Tech

Service Oriented Storage

Duurzaam bedrijfspand
past in filosofie.

Hitachi Data Systems, onderdeel van het Japanse concern Hitachi Ltd., bouwt
in Zaltbommel een nieuw pand van ruim 30.000 m2. Deze ruimte gebruiken
ze voor de assemblage en configuratie van data storage systemen. Hier testen
ze de systemen en distribueren ze naar afnemers in heel Europa, het MiddenOosten en Afrika. Hitachi levert niet alleen de hardware, maar ook software
en de bijbehorende services.
De nieuwbouw past in de filosofie van Hitachi om duurzaam te bouwen. Het
pand is ontworpen om als één van de eerste bedrijfspanden in Nederland het
BREEAM Certificaat ‘Very Good’ te behalen.
De werkgelegenheid bij Hitachi in Zaltbommel zal zo de komende jaren
kunnen groeien met 180 banen tot ca. 300 arbeidsplaatsen in totaal.

Current Investor Development
De gemeente Zaltbommel biedt Hitachi een goede locatie aan waar het bedrijf
haar ambitieuze groeiplannen kan realiseren. Oost NV voorziet Hitachi,
samen met de NFIA, van informatie over de fiscale en logistieke voordelen van
Nederland ten opzichte van andere landen in Europa. In opdracht van de NFIA,
voert Oost NV daarnaast ook het ‘Current Investor Development’ programma
uit. Jaarlijks bezoeken de projectmanagers van Oost NV ca. 50 buitenlandse
bedrijven met een vestiging in Oost-Nederland. Het doel van dit programma
is buitenlandse bedrijven te behouden voor de regio. Zo kunnen we hun eventuele groeiplannen direct maximaal ondersteunen.
www.hds.com
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Müller Fresh Food Logistics

Agro-Food

Logistiek specialist levensmiddelen

Müller Fresh Food Logistics uit Holten is de logistieke specialist voor de
levensmiddelenindustrie, gespecialiseerd in gekoelde warehousing en
distributie van koelverse levensmiddelen. Het bedrijf biedt één loket voor
zendingen binnen geheel Europa, via een strategische samenwerking met
diverse Europese dienstverleners. Het zwaartepunt van deze activiteiten ligt
op de Benelux.

Één loket voor
zendingen binnen
geheel Europa.

Momenteel biedt het bedrijf werkgelegenheid aan circa 500 mensen, verdeeld
over verschillende locaties. Uitbreidingsplannen en efficiency-eisen vormden
de noodzaak voor de aankoop van een aanpalend stuk grond, enkele jaren
geleden.
Inmiddels zijn de aanvraagprocedures voor de nieuwbouw afgerond. Dit
vormt het startsein voor het definitief besluit het zwaartepunt van het bedrijf
in Holten te houden en de capaciteit hier verder uit te breiden. De werkgelegenheid groeit in de nabije toekomst met ongeveer 100 mensen.
2013 is een bijzonder jaar voor Müller Fresh Food Logistics. Dit jaar viert het
bedrijf haar 75-jarig jubileum. Bovendien neemt Müller dit jaar een diepvriesmagazijn van 5.000 palletplaatsen in gebruik. Müller is actief lid van Innofood
en zit ook in de kopgroep van het initiatief Port of Twente.

Goede contacten
Een van de belangrijkste taken van Oost NV is het onderhouden van goede
contacten met het reeds gevestigde bedrijfsleven. Oost NV adviseerde Müller
Fresh Food Logistics bij haar locatiekeuze in het voortraject. Om de processen
vlot te laten verlopen zette Oost NV haar netwerk actief in, met name richting
de provincie Overijssel.
www.muller.nl
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NovioSense

Life Sciences

Glucosemeting in het oog

Voor suikerpatiënten is er zicht op een einde aan het prikken in de vinger.
NovioSense uit Nijmegen ontwikkelt een kleine sensor die draadloos onder
het ooglid de glucosewaarde meet. De gemeten waarden kunnen we voortaan
eenvoudig uitlezen op een smartphone.
Deze nieuwe methode zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het welzijn
van patiënten, stelt CEO Chris Wilson van NovioSense. “Bij de huidige
methode gaat het om slechts een kleine prik in de vinger, maar het prikken
blijft pijnlijk en de vingers worden steeds gevoeliger. Onze sensor biedt de
mogelijkheid op eenvoudige wijze veel vaker te meten.”
De flexibele, één centimeter lange sensor meet in principe 24 uur per dag de
glucosewaarde via het traanvocht en is daardoor naar verwachting betrouwbaarder dan de bestaande vingerprikmetingen.

Investeren in samenwerking

Glucose-sensor meet
concentraties
in het oogvocht.

PPM Oost investeert via het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland in
NovioSense om vaart te zetten achter de ontwikkeling van de glucosesensor.
Dit is een gezamenlijke investering met Health Innovations, Fraunhofer Gesellschaft (München) en het INTERREG IV A programma ‘Telemedicine’, waarvan Oost NV de leadpartner is. Deze investering past in onze strategie om
samenwerking te stimuleren tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Daarom hielp Oost NV NovioSense dan ook graag bij de locatiekeuze voor
Nijmegen. Andere partners van Noviosense zijn UMC St Radboud (Nijmegen),
GlucoMoms (UMC Utrecht), Interface Biomaterials (Maastricht) en Fraunhofer
IMS (Duisburg).
www.noviosense.com
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Sitel
Inbound service achter de schermen

Bijna elke Nederlander krijgt, zonder het zelf te weten, regelmatig een medewerker van het Amerikaanse bedrijf Sitel in Almelo aan de lijn. Sitel verzorgt
namelijk de telefonische dienstverlening van toonaangevende nationale- en
internationale dienstverleners, zoals banken, telecomproviders, hard- en softwareproducenten, verzekeringsmaatschappijen en grote Europese retailers.

Telefonische
dienstverlening van
nationale- en
internationale bedrijven.

Sitel biedt - in het Nederlands, Frans, Duits en Engels - voornamelijk ‘inbound’
service: klanten bellen voor informatie, service, klachten etc. Het bedrijf
groeide de afgelopen jaren uit tot één van de grootste zakelijke werkgevers in
Almelo. Sitel verhuisde eind 2012 naar een mooie nieuwe locatie in Almelo. De
circa 350 medewerkers werken in een moderne en open omgeving tegenover
het NS-station in het Twente Centrum. Hier denkt Sitel verder te groeien naar
circa 450 medewerkers door de introductie van onder andere nieuwe serviceconcepten voor MKB en overheden en organische groei van de bestaande
klantenkring.
Geert Fiesler, directeur Sitel Nederland: “Problemen om aan goede mensen te
komen hebben we niet, zeker nu we nog beter dan voorheen goed bereikbaar
zijn tegenover het station in Almelo”.

Nieuwe locatie
Het was nogal spannend of het Amerikaanse moederbedrijf zou instemmen
om in Almelo gevestigd te blijven en naar de nieuwe locatie te verhuizen.
De gemeente Almelo en de projectontwikkelaar, de heer Andre Snippe, van
het Twente Centrum speelden hierbij de hoofdrol. In het verlengde hiervan
maakte Oost NV een ‘bidbook’ voor de Amerikaanse moeder samen met het
ministerie van Economische Zaken, en voerde een subsidiescan uit.
www.sitel.nl
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Infrastructuur

> (Bedrijfs-) Infrastructuur - Revitalisering bestaande bedrijventerreinen, campusontwikkeling en breedband ICT-netwerken.
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Breedbandpilots

High Tech

Gelderland

Glasvezel, de snelste vorm van digitale bedrijfsinfrastructuur is in Gelderland helaas nog niet voor iedereen beschikbaar. Vooral bedrijventerreinen in
buitengebieden zijn vaak niet aangesloten op glasvezelnetwerken. De hoge
kosten voor aanleg en het beperkte aantal aansluitingen maken dit voor telecommunicatiebedrijven namelijk commercieel niet interessant.
De provincie Gelderland wil hier wat aan doen en vraagt in 2012 aan Oost NV
mee te werken aan de uitvoering van vier pilots Breedband.
> In de gemeente Bronckhorst gaat het om de vraag op welke manier bewoners
in het buitengebied de beschikking kunnen krijgen over snelle digitale
infrastructuur.
> Ondernemers in Buren vragen om glasvezel op hun bedrijventerrein tegen
redelijke condities.
> In Harderwijk ligt de vraag hoe op het glasvezelnetwerk dat er ligt nieuwe
diensten ontstaan.
> Tot slot, onderzoeken we innovaties die publieke organisaties realiseren met
hun glasvezelaansluitingen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Glasvezel, de snelste
digitale infrastructuur.

Goede perspectieven
Oost NV helpt met haar werkzaamheden de provincie Gelderland haar rol op
dit gebied te bepalen. Uiteindelijk kiest de provincie voor de rollen ‘faciliteren’
en ‘beperkt financieren’ van glasvezelnetwerken. Dit biedt goede perspectieven voor het Gelders bedrijfsleven dat op een uitstekende bedrijfsinfrastructuur rekent.
www.oostnv.nl
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Betuwse Bloem

Agro-Food

Greenport

Het tuinbouwcluster Betuwse Bloem is een sterk economisch tuinbouwcluster, dat zich landelijk kan meten met de door het Rijk erkende ‘Greenports’:
een combinatie van Fruitpact, Laanboompact, Glastuinbouwpact en Paddenstoelenpact. Voor Betuwse Bloem start in 2012 een nieuwe vierjarige periode
van publiek private samenwerking met thema’s als innoveren, logistiek,
infrastructuur, duurzaamheid, opleiding en internationalisering.
In 2012 realiseren we de volgende mijlpalen:
> Ambitieprogramma en oprichting Stichting ‘Greenport’ Betuwse Bloem;
> Lancering ‘Innovatiefonds Betuwse Bloem’;
> Tien aanvragen bij het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
> Start van het project ‘Champost’ voor fruit- en laanboomteelt;
> Vier nieuwe PMC’s via het innovatiecafé ‘Local to Local’ (i.s.m. RCT en WUR);
> Uitbreiding van het Ondernemersinitiatief naar 14 ondernemers.

Greenport
Betuwse Bloem:
sterk economisch
tuinbouwcluster.

We intensiveren onze contacten met Food Valley en Green Tech Alliances powered by kiEMT, in de vorm van nieuwe samenwerkingsprojecten.
We stellen een breed gedragen Human Capital Agenda vast.

Innovation Gateway
Oost NV brengt als stakeholder van deze Stichting ‘Greenport’ Betuwse Bloem
de in onze regio gevestigde tuinbouwbedrijven verder in kaart en publiceert
ze in een openbaar geografische database.
www.innovationgateway.nl
www.greenportbetuwsebloem.nl
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Novio Tech Campus

High Tech / Life Sciences

Cross-overs van start

In oktober 2012 geven we het startschot voor de fysieke ontwikkeling van
Novio Tech Campus. Deze campus in Nijmegen is het nieuwe bedrijvenpark
voor innovatieve bedrijven in de halfgeleiderindustrie, Life Sciences en Health.
Life Sciences bedrijven in de regio Nijmegen hebben behoefte aan grotere
laboratorium-faciliteiten en meer ruimte voor verdere groei. NXP, een wereldspeler in de halfgeleider industrie, gevestigd in Nijmegen, heeft daarentegen
juist minder ruimte en faciliteiten nodig. Deze twee ontwikkelingen combineert Oost NV door de gevraagde ruimte met lab-faciliteiten gewoon op de
vrijkomende locatie van NXP te realiseren.
NXP maakt plaats voor Health en Life Sciences bedrijven. De beoogde kruisbestuiving tussen Life Sciences bedrijven en bedrijven uit de semiconductor
sector is hiermee een feit. Deze zogenaamde ‘cross-overs’ tussen verschillende sectoren zorgen ervoor dat beide sectoren elkaar van ongekende nieuwe
toepassingen en innovaties voorzien.

Realisatie Campus BV

Cross-overs tussen
Life Sciences en Semiconductor bedrijven.

Oost NV levert de directeur van de Novio Tech Campus BV. Daarnaast werken
we aan business development, acquisitie en de vastgoedontwikkeling voor de
10.000 m2 bruto vloeroppervlakte, waarvan 50% bestemd voor cleanrooms of
laboratoria. Vanuit PPM Oost zijn we direct betrokken bij de financiering van
het verzamelgebouw van Novio Tech Campus en ook bij sommige bedrijven
die zich daar vestigen.
www.noviotechcampus.com
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Polymer Campus

High Tech

Campusontwikkeling

Een campus in ontwikkeling. Zo kunnen we het beste de status omschrijven van
de Polymer Campus langs de Ceintuurbaan in Zwolle, grenzend aan DSM Resins.
Na de oprichting van het open innovatiecentrum PSP, volgt nu de ontwikkeling
van de fysieke ‘landingsplaats’ voor bedrijven en kennisinstellingen, actief in de
kunststof- en coatingtechnologie.
Het open innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie Polymer
Science Park vormt het hart van de Polymer Campus. Dit applicatie laboratorium
is sterk gegroeid met ruimtes voor bedrijven, werkplaatsen, labs, trainingsfaciliteiten, tentoonstelling- en vergaderaccommodaties. Daardoor loopt het echter
ook tegen haar fysieke grenzen aan.

Fysieke landingsplaats
kennis en bedrijven.

Oost NV zal dit bestaande vastgoed herontwikkelen tot een boeiende campus
met twee nieuwe initiatieven:
1. Polymer Incubator voor start ups
2. Polymer House als ontmoetingsplek voor demonstraties en bijeenkomsten.

Polymer House & Incubator
Succesvolle campusontwikkeling vraagt om een doordacht organisatieproces.
Oost NV stuurt dit proces aan. We brengen markt- en overheidspartijen bij
elkaar voor de benodigde financiële middelen. We moeten hiervoor slim rekenen en tekenen. Als beide initiatieven van de grond komen, werken ze als een
vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Polymer Campus.
www.polymersciencepark.nl
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Renkum
Kwaliteitsslag bedrijventerreinen

Vier bedrijventerreinen in Renkum vragen om kwaliteitsverbetering:
Klingelbeekseweg, Veentjesbrug, Schaapsdrift en de Cardanuslaan. Het doel
is behoud van werkgelegenheid en de gewenste toename van bedrijvigheid.
Er komen oplossingen voor de verkeerinfrastructuur, parkeergelegenheid voor
vrachtwagens, groenbeheer, onderzoek naar glasvezelnetwerken en een stimuleringsregeling voor de private ruimten. Voor de Klingelbeekseweg werken
de eigenaren, de gemeente en Kondor Wessels Projecten (KWP) samen aan de
realisatie van een werklandschap.
Hiervoor schrijft Oost NV in 2012 een Businessplan voor de Bedrijfsomgeving
(BvB). Oost NV voert ook een vastgoedanalyse uit en voert gesprekken met eigenaren en ondernemerskring Midden Gelderland. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente, de vastgoedeigenaren en de provincie. De resultaten
hiervan zijn opgenomen in het businessplan.

Investeringen

Faciliteren
watergebonden
bedrijven.
Werkgelegenheid
en toename van
bedrijvigheid.
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De totale overheidsinvesteringen voor de vier bedrijventerreinen bedragen
4 miljoen euro. Hiervoor dient de gemeente een subsidieaanvraag in voor
2 miljoen euro bij de provincie. De gemeenteraad stemt eind december 2012 in
met het raadsvoorstel en de cofinanciering van 2 miljoen euro. Zo maken we
een vliegende start met de herontwikkeling van deze vier bedrijventerreinen.
www.renkum.nl
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Oost NV in cijfers
2012

Internationaliseren - Investeringsbevordering werft 12 nieuwe bedrijven voor
Oost-Nederland, helpt bij tien bedrijfsuitbreidingen, behoudt drie bedrijven
voor de regio en zet negen samenwerkingsprojecten op. Die activiteiten
leveren 1.230 nieuwe arbeidsplaatsen en 120 miljoen euro aan investeringen
op voor de komende drie jaar.
Infrastructuur - Bedrijfsomgeving begeleidt de revitalisatie van 620 hectare
bestaand bedrijventerrein.

Oost NV versterkt de economie en werkgelegenheid van Oost-Nederland.
Oost NV werkt - vanuit twee kantoorlocaties in Arnhem en Enschede - voornamelijk voor het MKB en start-ups, in samenwerking met kennisinstellingen,
in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies
Gelderland en Overijssel.

Financieel
Oost NV sluit het jaar 2012 positief af met een winst van € 5.258.000.
PPM Oost levert een grote bijdrage met een positief resultaat van € 5.129.000.
Zonder PPM Oost zou er voor Oost NV vennootschappelijk sprake zijn geweest
van een positief resultaat van € 129.000.

Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland; sterk in de topsectoren Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech en in toenemende mate
Energie- & MilieuTechnologie.

Organisatie

Resultaten:

Raad van Commissarissen

Innoveren - Ontwikkeling & Innovatie zet als projectenbouwer en procesmanager 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 45 miljoen euro.

Oost NV heeft 78 medewerkers in dienst, waarvan 15 met een flexibel contract.

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.

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

Investeren - Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost)
investeert voor 16,9 miljoen euro in nieuwe en bestaande participaties
(inclusief MKB Kredietfaciliteit Gelderland en Innovatie- en Investeringsfonds
Gelderland).
Scan deze pagina via de mobiele app ‘Layar’
(www.layar.com) en download ons volledige jaarverslag.
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Bedrijventerrein connected

STEENWIJK

Open innovatiecentra
Oost-Nederland

Giethoorn

Vollenhove

MEPPEL

Zwartsluis

Staphorst
Slagharen

Genemuiden

POLYMER SCIENCE PARK

Nieuwleusen
Hardenberg

OMMEN
DALFSEN

ZWOLLE

OICAM

HEINO

Wapenveld

HEERDE

RAALTE

Wijhe

NUNSPEET

Den Ham

CMI-NEN

Open Innovation Center
Advanced Materials, Nijverdal.
www.oicam.nl
Hellendoorn
Vriezenveen

't Harde

NIJVERDAL

HARDERWIJK

EPE
Heeten

RIJSSEN
Holten

Vaassen
Diepenveen

APELDOORN

Voorthuizen

Lienden

GELDERMALSEN
Beesd

TIEL
Wamel

Meteren

Huissen

Eibergen

Zelhem
Giesbeek

LICHTENVOORDE

Drempt
Wehl

DOETINCHEM

DUIVEN

Varsseveld
Terborg

Gaanderen
Etten
Zeddam
's-Heerenberg
Tolkamer

Silvolde

ULFT

Gendringen

AALTEN

Gedeelde productiefaciliteit
voor micro- en nanotechnologie, Enschede.
www.hightechfactory.com

Nationaal kenniscentrum
voor cloud computing,
Enschede.
www.centre4cloud.nl

FABLAB ENSCHEDE

Groenlo

Hengelo

HIGH TECH FACTORY

CENTRE4CLOUD

NEEDE

Vorden

ThermoPlastic composite
Research Center, Enschede.
www.tprc.nl

WINTERSWIJK

Laagdrempelige, openbare,
digitaal aangestuurde
werkplaats, Enschede.
www.fablabenschede.nl

25

Dinxperlo

Lobith

Berg en Dal

NIJMEGEN

Rossum
Alverna

MALDEN
KERKDRIEL
Ammerzoden

Borculo

Boekelo

Doesburg

RADBOUD RESHAPE &

Angeren
ELST
Opheusden
INNOVATION
CENTER
Campus voor
halfgeleiderDodewaard
Centrum voor onderzoek en
industrie,
life sciences
en
Ochten
BEMMEL
innovatie
van participatieve
medische
technologie,
Oosterhout
Gendt
Ewijk
DRUTEN
zorg, Nijmegen.
Nijmegen.
Millingen aan
BENEDENBEUOoij
de Rijn
LEEUWEN
www.noviotechcampus.comNINGENwww.radboudreshapecenter.com

WIJCHEN

ZALTBOMMEL

Rheden

RENKUM Doorwerth Elden WESTERVOORT
Heteren
Driel

Waardenburg
Haaften

VELP

Glanerbrug

Diepenheim
Open innovatiecentrum
voor
hoogwaardige herverwerking
textiel, Haaksbergen.
LOCHEM www.texperium.eu

TPRC

LOSSER

Enschede

Brummen

Arnhem

OOSTERBEEK

GOOR

TEXPERIUM

Ruurlo

Expertise- en demonstratiecentrum voor smart grids,
DIEREN
Arnhem.
www.wattconnects.com De Steeg

Kesteren
Zetten
NOVIO
TECH CAMPUS

Buren

Warnsveld

FABLAB ARNHEM

WAGENINGEN

Markelo

ZUTPHEN

Internationale onderzoeksfaciliteit voor algenproductiesystemen, Bennekom.
www.algaeparc.nl
BENNEKOM

Beusichem

Enter

Delden

Gorssel

Lunteren
ALGAE PARC

Ede

CULEMBORG

Hengelo.
www.stodt-toekomsttechniek.nl/
BORNE
projecten/integraal-praktijkcentrum

HENGELO
Bathmen

Oosterhuizen

GELDERLAND

DENEKAMP
www.cmi-nen.nl

Weerselo
ALMELO
Integraal Praktijk Centrum,

Schalkhaar

TWELLO
NIJKERK

OotmarsumCenter for Medical Imaging
Tilligte
North East Netherlands,

Enschede.

DEVENTER

PUTTEN

Hoevelaken

Tubbergen

IPC

WIERDEN

OVERIJSSEL

Olst

ERMELO

WesterhaarVriezenveensewijk

Vroomshoop

HATTEM

WEZEP

Elburg
Oldebroek

Gramsbergen

Dedemsvaart

Hasselt

Innovatiecentrum IJSSELvoor
MUIDEN
toegepaste kunststoftechKAMPEN
nologie, Zwolle.
www.polymersciencepark.nl

Overasselt

GROESBEEK

HEDEL
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Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV)

Concept en realisatie

Vestiging Enschede

Zoltan Laszlo
Marise Euverink
Jula Media, Arnhem

Hengelosestraat 585
Postbus 5518
7500 GM Enschede
t: 053 851 68 51

Ontwerp
Neerlandsvlak, Zutphen

Fotografie
Agrozone
DSM NV
Hans van Eerden
Indes
NL Agency
sxc.hu
Voermans Van Bree Fotografie

Drukwerk
Drukkerij Tesink B.V., Zutphen

Vestiging Arnhem
Meander 601
Postbus 5215
6802 EE Arnhem
t: 026 384 42 22
info@oostnv.nl
www.oostnv.nl
www.oostnv.com
www.ppmoost.nl
twitter.com/oostnv
youtube.com/oostnvtv
youtube.com/ppmoost
linkedin.com/group Oost NV
linkedin.com/group PPM Oost

Ontwikkelingsmaatschappij
Oost Nederland

