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Oost NV
Innovatieperspectieven

afnemers van onze diensten. Start-ups helpen we uit te groeien tot mkbbedrijven. Grote concerns betrekken we als “trekker” van innovatieconsortia
en open innovatiecentra. Gemeenten en bedrijvenverenigingen helpen we
bedrijventerreinen te herstructureren. Onze klanten werven we vanuit ons
eigen netwerk. We krijgen ook “leads” vanuit intermediaire organisaties en
onze samenwerkingspartners.

Samenwerkingspartners
Maatschappelijke uitdagingen bieden kansen. Het bedrijfsleven kan hierop
inspelen met innovaties die zorgen voor de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.
Wij bieden, als ontwikkelingsmaatschappij Oost NV (mkb-)bedrijven in onze
regio innovatieperspectieven via internationalisering, inzet van revolverende
fondsen, open innovatieprojecten en het leggen van verbindingen tussen
bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen, overheden, (top)sectoren en
regio’s, zowel nationaal als internationaal.
Economische groei en werkgelegenheid in Oost-Nederland vragen daarnaast
vooral om het voorbij de kassa brengen van innovaties: van ‘tot aan de markt’,
naar ‘op de markt’ en ‘op nieuwe, internationale markten’. Voor ons betekent
dit een accentverschuiving richting (internationaal) business development.
Tot slot vragen onze (mkb-)ondernemers naar ‘launching customers’ om als
eerste de vruchten van innovaties te plukken.

Aandeelhouders
Onze opdrachtgevers, de aandeelhouders van Ontwikkelingsmaatschappij
Oost Nederland NV zijn het ministerie van Economische Zaken (55,9%), de
provincie Gelderland (30,6%) en de provincie Overijssel (13,5%).

Klantengroepen
Opererend in de driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven,
richten we onze focus op innovatieve ondernemers: de belangrijkste
6
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We werken nauw samen met onder meer de provincies Gelderland en Overijssel,
ministeries, andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, hogescholen,
universiteiten, onderzoeks- en kennisinstellingen, branche-en belangen
organisaties, EVD/NFIA, en niet te vergeten Kennispark Twente, Kennispoort
Zwolle, Stedendriehoek Innoveert, GreenTechAlliances powered by KiEMT,
Food Valley, Health Valley, Kamer van Koophandel en de Regionale Centra
voor Technologie. In het verlengde van deze eerstelijnsorganisaties legt
Oost NV zich toe op tweedelijnsdienstverlening. Naar analogie vanuit de
gezondheidszorg is dit principe te vergelijken met eerstelijnsdienstverlening
van huisartsen versus tweedelijnsdienstverlening van specialisten in een
streekziekenhuis. Voor het uitzetten van onze fondsen zijn banken, accountants
en private investeerders van belang.

Visie en Missie
Visie:

“Nederland in de top 5 Europese
kennislanden in 2015.”

Missie: “Bevorderen dat bedrijven in de topsectoren van
de regio met succes innovatieve producten
ontwikkelen en deze op internationale markten brengen, die enerzijds bijdragen aan de
groei van de economie en werkgelegenheid
in Oost-Nederland en anderzijds aan het
aanpakken van de grote maatschappelijke
uitdagingen.”
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Thema’s en sectoren

			

Deze maatschappelijke uitdagingen vormen de leidraad voor het vaststellen
van de thema’s voor onze projecten binnen de sectoren: Agro-Food, Life Sciences
& Health, High Tech, Energie- & Milieutechnologie en de Maakindustrie.

		
PPM Oost financiert startende en doorgroeiende
innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal 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 in kansrijke,
innovatieve bedrijven die bijdragen aan een florerende
economie in Oost-Nederland.

Open innovatie
Open innovatie versnelt de doorlooptijden van R&D tot marktintroducties,
tegen gedeelde, dus lagere kosten. Een campus is hiervan het fysieke resultaat,
inclusief de voor bijvoorbeeld starters aantrekkelijke ‘incubator’-functie en
‘shared facilities’. Op een campus of in een open innovatiecentrum treden
grote bedrijven op als klant en vormen tegelijkertijd een reële exit voor
start-ups. Launching customers stimuleren het versneld naar de markt
brengen van innovaties, dus de groei van de economie en werkgelegenheid
in Oost-Nederland.

Proposities en kernactiviteiten
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

€

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

> Internationalisering
			

> Innoveren

		Ontwikkeling & Innovatie biedt het regionale mkb
kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en het naar de markt brengen van
innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere
bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat
van onze business development activiteiten: open
innovatiecentra, campusvorming en business cases die
tot marktintroducties leiden.

	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.
Mkb-ondernemers uit onze regio helpen we te internatio
naliseren door ‘matchmaking’ via ons wereldwijd netwerk
van partners.

Meesters van de Toekomst
Vanuit het netwerk van particuliere investeerders ‘Meesters van de Toekomst’
bieden we jaarlijks circa 200 starters en groeibedrijven advies en begeleiding
naar financiering.
8
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Het jaar 2013
Na vijf en een half jaar recessie lijkt de Nederlandse economie tot stilstand
te komen. Het laatste kwartaal van 2013 vertoont echter tekenen van herstel:
een economische groei van 0,7%. Ons economisch (topsectoren)beleid lijkt
zijn vruchten af te werpen. Internationaliseren en innoveren bieden kansen
om uit de recessie te komen. Een goed doordacht, consistent stimulerings
beleid van onze opdrachtgevers is hiervoor evenzeer belangrijk als een
uitvoeringsorganisatie, Oost NV, die dit beleid op regionaal niveau effectief
weet uit te voeren.
2013 was het jaar van ons tienjarig jubileum: Oost NV, 10 jaar regionale groeiversneller. Naast onze reguliere activiteiten en aandachtsgebieden waren de
belangrijkste ontwikkelingen:
> Nieuwe sectoren: We richten onze aandacht naast de drie topsectoren
waarin Oost-Nederland van oudsher sterk is, ook op de sectoren Energie& Milieutechnologie en de Maakindustrie.
> Business development: Oost NV schuift op van kennis richting kassa, naar
een positie in de waardeketen waar het tot waarde brengen van kennis
harde euro’s oplevert.
> Fondsmanagement: De rol van PPM Oost verandert steeds meer in die van
fondsmanager van een groot aantal revolverende innovatiefondsen.
> Internationalisering: In toenemende mate helpen we bedrijven in OostNederland hun internationaliseringsactiviteiten te verbreden.

Het ministerie van Economische Zaken blijft, naast aandeelhouder, de komende
jaren ook subsidiënt van Oost NV. PPM Oost verzorgt de liaisonrol tussen het
ministerie en het European Investment Fund (EIF) en de Nederlandse Venture
Capital-markt met betrekking tot het Dutch Venture Initiative (DVI).
De provincie Gelderland zorgt voor een aanvulling op onze basissubsidie door
opdrachten op het gebied van ontwikkeling bedrijventerreinen, internationa
lisering, fieldlabs, breedbandnetwerken, maakindustrie en logistiek. Naast
Gelderse fondsen, waarvan PPM Oost fondsmanager is, krijgt de regionale
economie verdere kapitaalinjecties. De provincie Gelderland besluit 10,6 miljoen
euro aan extra middelen te storten in het fonds Gelderland voor Innovaties.
Daarnaast is Topfonds Gelderland van start gegaan met een investering van
58 miljoen euro vanuit de provincie Gelderland, onder fondsmanagement
van PPM Oost.
De provincie Overijssel heeft een publiek fonds ingesteld met een omvang
van 10 miljoen euro. Dit fonds is een ’voorloopfonds’ van het Innovatiefonds
Overijssel (IFO) met een omvang van 42 miljoen euro, waarover nog definitieve
besluitvorming volgt. De Regio Twente heeft te kennen gegeven het fondsmanagement van een op te richten Innovatiefonds Regio Twente te willen
uitbesteden aan PPM Oost. Om dit mogelijk te maken, zijn de statuten
van Oost NV en PPM Oost gewijzigd: Regio Twente is aandeelhouder van
PPM Oost geworden, met één aandeel.

Onze drie aandeelhouders zorgen eind 2013 samen voor 20 miljoen euro extra
storting in de vorm van aandelenkapitaal: het ministerie van Economische
Zaken € 10 miljoen, de provincie Gelderland € 4 miljoen en de provincie
Overijssel € 6 miljoen.
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Vooruitzichten 2014
Voor 2014 voorzien we de volgende ontwikkelingen:
> Launching customers - We zien steeds meer vraag naar launching customers
als instrument bij uitstek om de innovatieve producten van zowel grote als
kleine bedrijven versneld naar de markt te brengen. Het gaat hierbij niet
om het stimuleren van innovaties in de vorm van subsidies, maar om het
kopen van hun innovatieve producten.
> Nieuwe innovatiefondsen - Naast onze huidige financieringsinstrumenten
zal PPM Oost als fondsmanager optreden voor de innovatiefondsen in
oprichting voor Overijssel en Twente.
> Breedband netwerken - Bijzonder aandachtsgebied van onze business
unit ‘Bedrijfsomgeving’ is de begeleiding van de aanleg van glasvezel
netwerken op bedrijventerreinen.
> ‘Reshoring’ - Het terughalen van de productie uit lage lonen landen, daar
waar mogelijk en efficiënt. Dit betekent het vinden van de juiste balans
tussen wat bedrijven hier, ter plaatse, efficiënt kunnen produceren versus
wat ze aan andere landen kunnen uitbesteden.
We verwachten het doorzetten van een voorzichtig herstel van de economie
met een matige groei. Dit vraagt om het continueren van beleid voor de
stimulering van de groei van de economie en werkgelegenheid met de inzet
van ons, als ontwikkelingsmaatschappij, die hiervoor eens te meer zijn meerwaarde bewijst.

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 kennis- en
de maakindustrie in Oost-Nederland. Oost NV versterkt enerzijds de economie
en werkgelegenheid, anderzijds leveren we een bijdrage aan maatschappelijke
uitdagingen in Oost-Nederland door de realisatie van strategische doel
stellingen. Deze realisaties hebben we in een tabel opgenomen.

Prestatie-indicatoren
In ontwikkeling zijnde business cases

149

Beoogde (in)directe arbeidsplaatsen

934

(In)directe (startende) deelnemende bedrijven

352

Projectvolume

€ 30,9 miljoen

Realisatie investeringsvolume
Realisatie aantal investeringsprojecten
Realisatie nieuwe arbeidsplaatsen
Revitalisatie bestaande bedrijventerreinen

€ 156 miljoen
40
920
153 hectare

Nieuwe financieringen PPM Oost

55

Uitbreiding bestaande financieringen
PPM Oost

36

Investeringen PPM Oost
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Realisatie 2013

€ 26,7 miljoen

Scan deze pagina in via de mobiele app ‘Layar’
(www.layar.com) en download ons volledige jaarverslag.
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Innoveren

> Innoveren - Ontwikkeling & Innovatie biedt het regionale mkb kennis,
toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en het
naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia
met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat
van onze business development activiteiten: open innovatiecentra,
campusvorming en business cases die tot marktintroducties leiden.
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Feeding the Planet

Agro-Food

Handelsmissie Chili

Export is één van de belangrijkste factoren om de regionale economie te laten
groeien. Chili heeft een open economie en een sterke Agro-Food sector. De
belangrijkste exportproducten zijn groenten en fruit. Om hierop in te spelen
organiseerde Oost NV een kleine handelsmissie in het kader van het project
Feeding the Planet, samen met partners uit Italië en Frankrijk. Acht bedrijven
bezochten Chili, waarvan vier uit Nederland.
De missie bestond uit een matchmaking evenement, een conferentie en
diverse bezoeken aan ministeries en kennisinstellingen. De deelnemende
bedrijven wilden onder andere marktinformatie verzamelen, agenten vinden,
contacten met nieuwe klanten leggen en gezamenlijke projecten opzetten.
Het voedingstechnologiebedrijf FTNON vond een nieuwe handelsagent.
PPO Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) maakte onder meer afspraken
over het testen en op de markt introduceren van een nieuwe onderstam voor
steenfruit (pruim, abrikoos, perzik en nectarine). Deze onderstam is door
PPO Fruit zelf ontwikkeld. Een Nederlands consortium van bedrijven is verantwoordelijk voor de verkoop van licenties bij het naar de markt brengen van dit
product.

Europese foodregio’s

Gezamenlijk
business development.

De Europese Commissie financiert het project Feeding the Planet om sterke
Europese food regio’s te ondersteunen bij hun gezamenlijke business development activiteiten buiten Europa. In dit kader helpen we vanuit Oost NV
ook in 2014 bedrijven bij het betreden van de markten van Chili en Brazilië.
www.feeding-the-planet.eu
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Parenco

Energie- en Milieutechnologie

Biobased

Papierfabriek Parenco, een van de negen papierfabrieken in de Provincie
Gelderland, start duurzame projecten die tot nieuwe bedrijfsactiviteiten
kunnen leiden. De Provincie Gelderland ondersteunt twee van deze projecten
financieel via de ‘Stadsregio Arnhem-Nijmegen’.
Eén van de kortlopende projecten richt zich op efficiënte waterzuivering door
het combineren van het water van de papierfabriek met het huishoudelijk
afvalwater van de gemeentes Wageningen en Renkum. Deze combinatie
maakt waterzuivering ook effectiever: in huishoudelijk afvalwater zitten meer
nutriënten en het water van de papierfabriek heeft een hogere temperatuur.
Oost NV helpt het bedrijf bij het verkrijgen van de benodigde investeringen
en bij de gedeeltelijke uitbesteding van de waterzuiveringsactiviteiten aan
het gespecialiseerde bedrijf GMB uit Opheusden.

Biorefinery

Efficiënte waterzuivering
combineert papierfabriek
en huishoudelijk
afvalwater.

Een langlopend project is het ‘Biorefinery’ project dat de mogelijkheden van
cellulose onderzoekt voor de productie van grondstoffen voor bioplastics en
harsen. De onderzoeken vinden plaats op laboratoriumschaal bij Dyadic
(Wageningen), MicCell Bioservices (Doetinchem), Han Biocentre (Nijmegen)
en op productieschaal bij Parenco door Opure BV (Ede). Bumaga BV verzorgt
de koppeling met andere papierfabrieken.
Naast begeleiding van deze twee projecten is Oost NV betrokken bij de
ontwikkeling van nieuwe projecten die van belang zijn voor de toekomst
van de papierfabriek.
www.parenco.com
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RedMedTech Ventures

Life Sciences

Where science means business

We leven langer, waardoor onze zorgbehoefte toeneemt. Als samenleving
kunnen we de kosten van die zorg echter nauwelijks meer opbrengen. Dit
maatschappelijke vraagstuk is een economische kans voor ondernemers in
de Life Sciences.
Jonge innovatieve bedrijven spelen in op de groeiende zorgmarkt. Ze creëren
banen, maken omzet en dragen bij aan onze welvaart. Deze ondernemingen
ontstaan vaak vanuit wetenschappelijk onderzoek. Met dat onderzoek zit het
in Nederland wel goed. Waar we minder sterk in zijn, is het vertalen van deze
kennis naar commerciële of maatschappelijk nuttige producten en diensten.

Vertalen van kennis
naar commerciële en
maatschappelijk nuttige
producten of diensten.

RedMedTech Ventures is het ondersteuningsprogramma voor Life Sciences &
Health start-ups, gefinancierd door de provincies Gelderland, Overijssel en
Noord-Brabant. RedMedTech Ventures helpt Life Sciences & Health start-ups
in deze provincies naar een succesvolle marktintroductie of exit. Een van de
start-ups die we hebben geholpen is Amphera: een bedrijf dat een nieuwe
behandeling ontwikkelt voor een zeer agressieve vorm van kanker.

Uitvoering
Het RedMedTech Ventures programma voert Oost NV uit samen met Health
Valley, Radboudumc, Isala Klinieken, Rijnstate, MedTech Partners, Pivot Park,
TU Eindhoven, Saxion Hogescholen en The Decision Group. Oost NV begeleidt
Life Sciences & Health start-ups en zorgt voor het programmamanagement.
www.redmedtechventures.nl
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Obli

Life Sciences

Drinkondersteuning en -monitoring

Dehydratie of uitdroging bij ouderen is een groot gezondheidsprobleem.
Het verhoogt het risico op ziekten of sterfte en is een belangrijke aanleiding
voor ziekenhuisopnames. Tussen 15% en 40% van de ouderen in Europa
drinkt minder dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 1.700 ml. Effectieve
preventie begint bij het stimuleren van een gezonde leefstijl: voldoende en
regelmatig drinken. Ondersteuning van mantelzorgers en professionele zorg
is hierbij nodig.
Obli herinnert gebruikers eraan dat ze regelmatig voldoende moeten drinken:
simpel, intuïtief en effectief. Het registreert en communiceert het drinkgedrag
‘over the cloud’. Dit maakt het mogelijk dat mantelzorgers, ook als ze veraf
wonen en niet dagelijks op bezoek komen, een oogje in het zeil kunnen houden.
Dit geldt natuurlijk ook voor de thuiszorg, huisarts en specialist. Het instellen
en bedienen van Obli is immers ook op afstand mogelijk.

Vochtinname

Effectieve preventie
begint bij stimulering
voldoende en
regelmatig drinken.

Obli is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties in Duitsland
(Caritas) en in Nederland (Sensire). In het najaar van 2013 hebben we een
validatieproject uitgevoerd. De eerste resultaten uit dit project laten een stijging
van de vochtinname zien van ruim 85% onder 20 proefpersonen (ouderen tussen
de 68 en 93 jaar). Oost NV heeft de onderneming begeleid bij de invulling van
de financieringsbehoefte. Obli heeft een innovatiekrediet ontvangen vanuit het
fonds Gelderland voor Innovaties, een innovatiefonds van PPM Oost.
www.obli.info
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High Tech

Moped
Analyseren afzonderlijke
verbindingen door kleine
draagbare detectieapparaten.

Draagbare geavanceerde gasdetector

Snel en adequaat reageren bij situaties waar wellicht schadelijke stoffen zijn
vrijgekomen is cruciaal, zeker in deze tijd waarin social media calamiteiten
zeer snel oppikken. Antwoord op deze uitdaging is de ontwikkeling van kleine
draagbare detectieapparaten, die ter plekke afzonderlijke verbindingen analyseren. Hiermee is direct duidelijk welke van de vele schadelijke stoffen bij een
calamiteit zijn vrijgekomen. Deze mobiele gasdetector (MOPED: MicroGC-PED)
is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het Nederlandse MEMSbedrijf QMicro en verschillende Duitse organisaties.
De combinatie van scheiding op basis van microgaschromatografie en
detectie door sensitieve plasma-emissie maakt snelle en zeer precieze
detectie mogelijk van verschillende stoffen en stofgroepen.

Cross-over
Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Duitse en
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. De combinatie van de kennis
die Qmicro heeft op het vlak van MEMS-toepassingen met de door de
Universiteit Münster ontwikkelde detector en de ‘materiaal-oppervlakte’
expertise van Tascon zorgt voor een volledig geminiaturiseerde oplossing.
Binnen DIAMANT, een majeur Interreg programma, zijn 20 partners actief in
zes deelprojecten. De drie kernpartners zijn: leadpartner Oost NV en de Duitse
clusterorganisaties Cluster NanoMikro+WerkstoffePhotonik NordRheinWestfalen
(NMWP.NRW) en Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen (NMN).
www.diamant-euregio.nl
www.uni-muenster.de/Chemie.ac
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Rolsma

Agr0-Food

Verf van de toekomst

Kiezen voor
duurzame verf
aantrekkelijker.

De schildersbranche werkt nog veel met verf die diverse chemische stoffen
bevat. Deze stoffen zijn niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor de
gezondheid. Jaren geleden kwamen duurzame biobased verfsystemen in
opkomst op basis van 100% herwinbare plantaardige oliën. Deze hoogwaardige biologische lijnolieverven hebben een goede kwaliteit en een langere
levensduur. Toch waren afnemers terughoudend, onder andere vanwege de
trage droogtijd en het beperkte kleurassortiment.
Rolsma Lijnolieverven introduceert de biobased lijnolieverf opnieuw, maar
met een duidelijke verbeterslag. Zo is de droogtijd aanzienlijk verkort en het
kleurenassortiment flink uitgebreid. Rolsma neemt drempels weg, waardoor het kiezen voor duurzame verf aantrekkelijker wordt. Ze werken aan
een opleidingsinstituut voor de schildersbranche en aan een kennisnetwerk
voor productontwikkeling in samenwerking met partners uit het onderwijs.
Hierdoor kan Rolsma toekomstige vragen over biobased verf en gezondheidseffecten makkelijker beantwoorden.

Innovatiefonds Overijssel
In samenwerking met Kennispark hielp Oost NV Rolsma de business case te
verrijken en ondersteunde in het verkrijgen van financiering uit het Innovatiefonds Overijssel, waarvoor PPM Oost de aanvragen beoordeelde.
www.rolsmavakverf.nl
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Thermion

Life Sciences

Beeldbellen

FaceTalk™ biedt artsen, verpleegkundigen en patiënten de mogelijkheid te
communiceren en gegevens uit te wisselen via een hoogwaardige video
verbinding. Dit is een zorgvernieuwing met als voordelen het multidisciplinair
opstellen van behandelplannen en besparing van reistijden voor de patiënt.
Eind 2013 is een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebruik van FaceTalk™ bij patiënten van de huisarts, fysio
therapeut en logopedie. De resultaten waren positief. Het gezondheidscentrum
Thermion deed vervolgens een diepgaand onderzoek naar de invoering van
FaceTalk™ in de praktijk. Thermion onderzocht de specifieke wensen van
verschillende patiëntengroepen en deed aanbevelingen voor de zorgpraktijk.

FaceTalk:
communiceren via
hoogwaardige
videoverbinding.

Thermion is een eerstelijns gezondheidscentrum met o.a. huisartsen, fysiotherapie, verloskunde, een jeugdtandarts, ergotherapie en een apotheek. Ook
het Radboudumc, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de GGD
Zuid Gelderland en het Sociaal Wijkteam Nijmegen Noord zijn hier gevestigd.

Versnelde marktintroducties
Thermion maakt deel uit van Embedded Field Labs, samen met drie andere
(zorg)locaties in Gelderland. Dit zijn testomgevingen waarin eindgebruikers
van zorginnovatieprojecten participeren om te komen tot versnelde marktintroducties van innovaties.
Oost NV coördineert en begeleidt het proces om professionals in de zorgpraktijk
in contact te brengen met FaceTalk™. Op de lange termijn zorgt dit voor
draagvlak bij professionals en brengt nieuwe inzichten in patiëntgroepen voor
een snellere invoering in de dagelijkse praktijk.
www.agcthermion.nl
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Maan Group en Edel Group

High Tech

Bio hotmelts

Smeltlijm, gemaakt van thermoplasten, de zogenoemde hotmelts, past men
in de industrie op grote schaal toe voor het verlijmen van materialen. Deze
hotmelts zijn biologisch niet afbreekbaar, noch te composteren. De Maan Group
nam samen met de Edel Group in twee projecten de uitdaging aan om een
bio-hotmelt te ontwikkelen voor verschillende toepassingsmogelijkheden.
Maan ontwikkelde een ‘Spiderplug’ voor het verstekken van plantjes. Deze
plug is gemaakt van een biologisch afbreekbare hotmelt met een spinnenwebachtige structuur. Het laat de planten ongehinderd groeien en breekt
vanzelf af of composteert op een vooraf gedefinieerde tijdstip. Zo blijft de
plug gegarandeerd intact tijdens het verpotten.
Afgedankte vloerbedekking gebruikt bij tentoonstellingen en beurzen gaat
vaak naar de stort of verbrandingsoven. Dit belast het milieu enorm. Als
oplossing voor dit probleem wilde Edel Group een volledig composteerbaar
tapijt ontwikkelen. Samen met Maan en Applied Polymer Innovations (API)
ontwikkelde Edel Group een composteerbare hotmelt die voldoet aan de
gestelde eisen voor de verwerking op een bestaande productiemachine voor
het aanbrengen van hotmelt op getufte weefsels.

Biologisch
afbreekbare
hotmelt.

Projectpartners
Oost NV bracht de verschillende projectpartners bij elkaar, waaronder
Wageningen UR en Applied Polymer Innovations en regelde de financiering bij
de afdeling Economische Innovatie van de Provincie Overijssel.
www.maangroup.nl
www.edel.nl
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Lightwaves

High Tech

Duurzame verlichting

Intelligente,
duurzame
verlichting.

In 2011 vatte Janmaarten Batstra van Lightwaves het plan op een bedrijf te
starten dat zich richt op de opkomende markt van intelligente, duurzame
verlichting. In de zoektocht naar investeerders kwam Janmaarten Batstra in
contact met Meesters van de Toekomst.
Meesters van de Toekomst hielp hem met het aanscherpen van het businessplan en om zijn propositie helder te formuleren richting potentiële investeerders.
Bij de door Meesters van de Toekomst verzorgde training scherpte Batstra zijn
pitch verder aan en kreeg hij vooral praktische tips: “Hoe ziet een investeerder
een pitch? Waar let hij/zij op? En wat zijn de ‘do’s & dont’s’?”
In de periode daarna kreeg Batstra meerdere malen de gelegenheid zijn
plannen te presenteren aan een groep potentiële investeerders. De hierbij
opgedane ervaring was nuttig, maar leidde niet gelijk tot het gewenste
resultaat. Een publicatie in TOM Magazine, gefaciliteerd door Meesters van
de Toekomst, onder de rubriek ‘Investeerder Gezocht’ leverde hem contacten
op met drie geïnteresseerde partijen. Dit leidde wel tot een investering die
Batstra in staat stelde zijn businessplan uit te voeren.

Projectpartners
“Ik heb gemerkt dat een absolute voorwaarde voor een investeerder vertrouwen
is. En het vinden van vertrouwen, over en weer, werkt beter in een individueel
gesprek. Daarom juich ik het plan toe om 1-op-1 gesprekken te organiseren
tussen start-ups en investeerders”, zegt Janmaarten Batstra.
www.lightwaves.nl
www.meestersvandetoekomst.nl
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Investeren

> Investeren - PPM Oost financiert startende en doorgroeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal 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 in kansrijke,
innovatieve bedrijven die bijdragen aan een florerende economie in
Oost-Nederland.
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Eendenhouderij VSE

Agro-Food

Verse eend

Wie denkt dat pekingeenden daadwerkelijk uit Peking (China) komen, heeft
het mis. Sinds 1952 is het Harderwijkse VSE specialist in het produceren van
pekingeendenvlees. Jaarlijks slacht VSE zo’n vier miljoen eenden. Maar het
bedrijf wil verder. “Er zijn nog maar weinig mensen die met een hele eend
uit de voeten kunnen”, stelt directeur John Langeslag. “Ga maar na: hoe vaak
bereid je zelf een complete pekingeend?”
Al meer dan zestig jaar is eendenhouderij VSE een belangrijke bron van inkomsten voor de mensen uit Harderwijk en omstreken. Het bedrijf leverde in
eerste instantie voornamelijk diepvrieseenden, maar dat begint langzaam te
veranderen. “We proberen nu een bredere markt aan te spreken door eenden
in stukken te delen. Filet, dijenvlees, eendenborst, dat soort dingen.”
Door die verschuiving kan VSE nu ook meer verse producten uitleveren aan
winkels en supermarkten. Om aan die behoefte te voldoen, moet VSE uitbreiden. Een voormalige ganzenhal moet in de toekomst worden ingezet om
onder meer eenden te delen in borststuk en dijen.

John Langeslag,
directeur

Uitbreiden om verse
producten te leveren aan
winkels en supermarkten.

Investeren in groei
PPM Oost financierde uit de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) voor
een gedeelte dit grootschalige project, dat er bovendien voor zorgt dat VSE
op termijn 4,5 miljoen eenden per jaar kan slachten. “Wij hadden een stuk
financiering nodig om te kunnen groeien. Dankzij MKG wordt dat nu mogelijk
en gaan we mee met de trend van de consument: meer verse producten
bereiden.”
www.eendengerechten.nl
www.kronenhof.nl
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Deepwater-Energy

Energie- & Milieutechnologie

Energie opwekken uit stromend water

Het winnen van energie op plekken waar dat tot nu toe niet kon. DeepwaterEnergy uit Arnhem krijgt het voor elkaar. Het bedrijf van Jaap Ory en Dolf
Pasman brengt de Oryon Watermill op de markt: een nieuwe horizontaal
draaiende waterturbine die energie opwekt uit langzaam stromend water.
Een wereldwijde innovatie die het begrip ‘groene energie’ nieuw elan geeft.
De Oryon Watermill kan energie opwekken bij een rivierstroming van slechts
1 meter per seconde. Daardoor kan de Watermill op liefst 60 procent van de
wereldwijde rivieroppervlakten worden ingezet.
Het apparaat biedt ook andere voordelen:
“Vissen kunnen gewoon zwemmen in een rivier waar de turbine is geplaatst.
Een veel minder milieubelastende oplossing dan normale waterturbines”,
zegt Ory.

Proof-of-concept
Om de Oryon Watermill tot een succes te maken, heeft Deepwater-Energy
een innovatiekrediet ontvangen uit het fonds Gelderland voor Innovaties.
Ory: “Als start-up heb je soms een duwtje in de rug nodig. Dankzij de lening
hebben we onze ‘proof-of-concept’ kunnen doen. We weten nu dat het werkt
en hopen in 2014 de Oryon Watermill daadwerkelijk te kunnen verkopen.”

Jaap Ory,
directeur

www.deepwater-energy.com

Energie opwekken
zelfs uit langzaam
stromend water.
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Service2Media

High Tech

App Lifecycle Platform

Applicaties geschikt
voor meerdere
platformen.

Achmea, Ajax en de Nederlandse politie. Zo maar drie partijen die inmiddels
een nauwe samenwerking zijn aangegaan met Service2Media, een grote
speler op het gebied van app-ontwikkeling voor mobiele telefoon en tablet.
“Met onze kennis zijn wij in staat moeilijke en vooral veilige applicaties te
ontwikkelen die voor meerdere platformen geschikt zijn”, zegt Marcel Smit,
directeur van het Enschedese bedrijf.
Denk aan Google’s Android of Windows Phone van Microsoft, zij gebruiken
andere programmeertalen en technieken dan Apple iPhone. Daardoor zien
ondernemingen zich vaak gedwongen meerdere apps te bouwen, die hetzelfde
moeten doen.

Marcel Smit,
directeur

Service2Media heeft een platform gebouwd, dat ervoor zorgt dat een app
gemakkelijk op meerdere besturingssystemen draait. Het App Lifecycle
Platform M2Active zorgt ervoor dat grote ondernemingen eenvoudiger diverse
apps kunnen maken, zonder elke keer from scratch te hoeven beginnen bij
bedrijven waar veiligheid en functionaliteit bovenaan staan. Zo maakte
Service2Media al de Rabo Bankieren app en de Achmea Interpolis autoschade
declaratie app. “De mobiele markt gaat razendsnel. We moeten dus altijd op
de hoogte zijn van de nieuwste technieken en innovaties, maar dat zorgt er
wel voor dat we veel moeten investeren”, volgens Smit.

Internationaliseren
Service2Media, dat ook een app voor Al Jazeera maakte, heeft een financiering
ontvangen uit het Participatiefonds PPM Oost. De investering geeft het
bedrijf de mogelijkheid nog verder te internationaliseren en uiteindelijk een
top drie positie te bereiken, wereldwijd.
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Heel Metaal
Zelf ontwikkelde
sneeuwschep breed
in de markt gezet.

Maakindustrie

Plaatwerk op maat

Of het nu gaat om inbouw openhaarden, bankjes, fietsbeugels of picknicksets,
Heel Metaal levert het. Het Doesburgse bedrijf is als toeleverancier al jaren
een begrip op het gebied van plaatwerk, maar neemt nu de touwtjes helemaal
in eigen handen. “Onze zelf ontwikkelde sneeuwschep is inmiddels breed in
de markt gezet”, zegt directeur Hendrik Vels van Heel Metaal trots.
Dat is een prestatie om van onder de indruk te zijn. Want met de economische
crisis in het achterhoofd verkeerde dit bedrijf lange tijd in zwaar weer. Dankzij
een lening uit de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) van PPM Oost kon
Heel Metaal zichzelf blijven ontwikkelen. “PPM Oost heeft ons echt door de
crisis gesleept. In die periode was het echt overleven. In onze branche moet je
ook up-to-date blijven. Het machinepark moest van een bepaald niveau zijn en
tegelijkertijd wilden we de sneeuwschep produceren”, zegt Vels.

Toekomst
“Dankzij het geld van MKG hadden we de mogelijkheid om dat allemaal voor
te financieren. Daardoor zitten we nu weer in een veel rustiger vaarwater”,
verklaart Vels. “En het mooie is: we kunnen nu weer ondernemen en nadenken
over de toekomst. En dat is uiteindelijk het leukste.”
www.heelmetaal.nl
Hendrik en Elja Vels,
directeuren
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Blue4Green

Agro-Food

Preventieprogramma’s voor dieren

Mobiel handheld
laboratorium
meet direct
gezondheid dieren.

Meten is weten. Het lijkt een cliché, maar bij Blue4Green uit Enschede is dit
letterlijk het geval. Het bedrijf maakt preventieprogramma’s voor dieren,
door zoveel mogelijk data te verzamelen. “Zo voorkomen we dat dieren
ziek worden. Dat is van wereldbelang: we staan voor een enorme uitdaging
om iedereen van voedsel te voorzien”, zegt Daan Sistermans, directeur van
Blue4Green. De wereldbevolking groeit de aankomende jaren van zes naar
negen miljard. “En de welvaart groeit net zo hard mee”, voegt Sistermans daar
aan toe. “Er moet dus veel meer voedsel geproduceerd worden, het liefst met
gezondere dieren.”
Blue4Green heeft een mobiel handheld laboratorium ontwikkeld, dat met
een druppeltje bloed van een koe direct de nodige data over zijn gezondheid
geeft. Deze gegevens combineren we in de ‘cloud’ met andere informatie.
“Dankzij deze gegevens kunnen we voorkomen dat koeien ziek worden. Zo
worden ze ouder en hebben minder medicijnen en antibiotica nodig. Dat is
niet alleen gunstig voor melkveehouders, maar ook voor het welzijn van de
dieren zelf.”

Wereldwijd
Het is de bedoeling dat Blue4Green haar preventieprogramma’s naar de grote
melkregio’s in de wereld gaat brengen. Via het Innovatiefonds Overijssel
investeert PPM Oost in het Enschedese bedrijf. “Met de hulp van PPM Oost
kunnen we verder internationaliseren. We willen naar de melkgebieden in de
VS, Duitsland, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. Zonder de financiering
zou dat niet mogelijk zijn.”
Daan Sistermans,
directeur
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Trymax Semiconductor

Maakindustrie

Met Trymax NEO naar de top 3

Computers, laptops, mobiele telefoons. Apparaten die niet meer zijn weg te
denken uit onze maatschappij. Deze producten worden allemaal aangestuurd
door micro-chips. Trymax Semiconductor uit Nijmegen richt zich op het bewerken
van micro-chips met behulp van plasmatechnologie, waarbij dunne lagen
verwijderd worden van de wafer, een belangrijk onderdeel in de fabricage van
chips. “We willen naar een top 3 positie in de markt”, zegt Leo Meijer, directeur
van de Trymax Holding.
Het Nijmeegse techbedrijf heeft met de Trymax Semiconductor NEO-series
een nieuwe lijn machines ontwikkeld die het verwijderen van lagen op de
wafer mogelijk maakt. Dat is niet nieuw, maar de wijze waarop dat gaat zeker
wel. “Ons apparaat is volledig digitaal. Alle processen binnen de NEO gaan via
de nieuwste communicatietechnieken en dat is wel echt een groot verschil
ten opzichte van anderen. Bovendien hebben we de machine zo ontworpen
dat je de NEO met minimaal onderhoud in bedrijf kunt houden. Dat is voordelig.”

Leo Meijer en Ludo Vandenberk,
directeuren

Sterke groei

Bewerken micro-chips
met plasmatechnologie.

Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n dertig NEO-machines operationeel. “We
maken nu vijftien tot twintig NEO’s per jaar. Dit aantal is sterk groeiende.
Als klein bedrijf een uitdaging, we moeten constant voorfinancieren.” Trymax
Semiconductor heeft een financiering ontvangen uit de MKB Kredietfaciliteit
Gelderland (MKG). “We willen uiteindelijk een van de belangrijkste spelers
worden en PPM Oost helpt hier enorm bij.”
www.trymax.nl
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Mellon Medical

Life Sciences

Hechten met één hand

Hechten gebeurt al eeuwen op ongeveer dezelfde manier: met twee handen.
Volgens Mellon Medical uit Nijmegen kan dat anders en beter: met één hand.
Mellon Medical ontwikkelt een medisch instrument voor een eenhandige
hechttechniek, de Mellon 1. Met een financiering uit het Innovatie- en
Investeringsfonds Gelderland (IIG) en ondersteuning van fondsbeheerder
PPM Oost hoopt Mellon Medical het hechten revolutionair te veranderen.
Lieuwke de Jong,
directeur

Mellon Medical wil een instrument op de markt brengen, dat zorgt voor meer
controle en gemak voor de chirurg. Directeur Lieuwke de Jong: “Als dat lukt,
kan de chirurg betere en nauwkeurigere hechtingen zetten en de operatie
sneller verrichten. Vooral de snelheid komt de patiënt ten goede bij bepaalde
ingrepen, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een verbinding tussen bloedvaten
naar de hersenen.”
De Jong: “Snel en nauwkeurig vaatverbindingen kunnen leggen, voorkomt
bepaalde complicaties, wat tot minder lange ziekenhuisopname leidt, waardoor we kosten kunnen reduceren.”

Medisch instrument
voor éénhandige
hechttechniek.

Combinatie
De Jong is blij met de financiering vanuit het IIG en gelooft erg in de combinatie tussen overheid en ondernemers. “De overheid is er voor de wet- en
regelgeving, financiering en bijvoorbeeld toegang tot universiteiten. De
ondernemer zorgt voor de drive en het ondernemerschap. Ik verwacht dat
de overheden Mellon Medical kunnen ondersteunen als we straks willen
uitbreiden.”
www.mellonmedical.com
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IMT

Maakindustrie

Signalisatie verlichting voor boorplatformen

Signalisatiesystemen
hebben de toekomst.

Singapore, Duitsland, Engeland. Zo maar drie landen waar het Culemborgse IMT
vertegenwoordigd is. Dit internationaal georiënteerde bedrijf maakt signalisatiesystemen voor de offshore industrie. Met veiligheid in het achterhoofd
ontwierp IMT een compleet nieuw signalisatiesysteem voor helidecks op boorplatformen, zodat helikopters daarop veiliger dan ooit kunnen landen.
Signalisatiesystemen hebben de toekomst. “Als gevolg van strengere regelgeving die door de Engelse luchtvaartautoriteit is opgelegd, zullen uiteindelijk alle
landen deze veilige landingsplaatsen eisen”, vertelt Raynaud Mignot, directeur
van IMT. “Wij voldoen aan die regelgeving met onze nieuwe installatie. Ons
systeem is praktisch onderhoudsvrij en heeft een lamptechniek die erg lang
meegaat. Grote oliebedrijven kunnen daardoor in feite geen ‘nee’ meer zeggen.”
“De hele markt kijkt naar ons concept. Onze techniek is vooral interessant op
plekken waar onderhoud erg complex en dus duur is. Daarom is de boorplatformindustrie zo interessant: daar kun je immers lastig bijkomen.”

Netwerk

Raynaud Mignot,
directeur

IMT levert signalisatiesystemen op diverse continenten, maar het bedrijf wil
meer. “We willen verder internationaliseren. Denk aan geografische markten
als De Golf van Mexico en West-Afrika.” Om die groei te kunnen realiseren,
ondersteunt PPM Oost IMT inmiddels al zo’n vijf jaar. “Ze hebben ons enorm
geholpen met hun netwerk. Ze leggen contacten met banken en bemoeien
zich op een prettige wijze met onze bedrijfsvoering. En dat is maar goed ook:
we hebben namelijk nog lang niet alle potentiële markten aangeboord.”
www.circle-and-h.com
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ORCA Therapeutics

Life Sciences

Kanker bestrijden met een verkoudheidsvirus

Kanker bestrijden met een mild verkoudheidsvirus. Het klinkt misschien gek,
maar ORCA Therapeutics uit Nijmegen doet het. Dat betekent niet alleen
minder ellende voor een patiënt, maar vooral: een wereldwijde innovatie op
het gebied van kankerbestrijding. “Succesvol zijn en tegelijkertijd patiënten
genezen: wie wil dat nu niet?”, zegt Janneke Meulenberg, directeur van ORCA
Therapeutics.

Wereldwijde innovatie
op het gebied van
kankerbestrijding.

Het idee om virussen te gebruiken om andere ziektes te bestrijden, is niet
nieuw. “Veel virussen hebben eigenschappen die je goed kunt inzetten voor
andere doeleinden”, zegt Meulenberg. Ze heeft in haar werkzame leven veel ervaring opgedaan op dit gebied. “Er zijn in de medische wereld veel onderzoekers
die allerlei ideeën hebben, maar een product op de markt zetten? Dat gebeurt
veel te weinig.”
ORCA Therapeutics zit met haar medicijn momenteel in de pre-klinische fase
van ontwikkeling. Meulenberg: “We hebben lang onderzoek gedaan naar de
precieze bestanddelen die in ons virus moeten zitten. Ons medicijn bereikt
uiteindelijk twee doelen. Het ruimt niet alleen de kwade tumorcellen op, maar
moet ook voorkomen dat de kanker terugkomt. Dat is mooi, maar we hebben
nog een lange weg te gaan.”

Fundraising

Janneke Meulenberg,
directeur
54 Innovatieperspectieven

Die lange weg kost veel geld. ORCA Therapeutics heeft via PPM Oost een
investering ontvangen van het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland
(IIG). “We zijn constant bezig met fundraising. Door de investering vanuit IIG
hebben we een stap in de goede richting gezet, maar we hebben nog meer
nodig. Ik heb zeker vertrouwen dat het ons gaat lukken.”
www.orca-therapeutics.com
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Internationaliseren

> Internationaliseren - 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. Mkb-ondernemers uit onze regio helpen we te
internationaliseren door ‘matchmaking’ via ons wereldwijd netwerk
van partners.
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Vreugdenhil Dairy Foods

Agro-Food

Nieuw hoofdkantoor

Vreugdenhil is een internationale aanbieder van gesproeidroogde zuivel
producten en op zuivel gebaseerde specialiteiten voor de levensmiddelen
industrie. Het bedrijf levert melkpoeders en -specialiteiten aan onder meer
de zuivel-, de chocolade-, de ijs- en de bakkerij-industrie.
In de fabrieken in Scharsterbrug en Gorinchem verwerkt Vreugdenhil de
melk tot melkpoeders. De fabriek in Barneveld produceert speciale mengsels,
afgestemd op het eindproduct van de afnemers. Deze producten vinden
wereldwijd hun weg naar consumenten en de industrie.

Centrale ligging
Vreugdenhil vestigt het hoofdkantoor in Nijkerk op het bedrijventerrein
Arkerpoort. Hier komen circa 50 mensen te werken. Nijkerk is goed bereikbaar
vanuit de andere vestigingen van Vreugdenhil en ligt centraal tussen verschillende
melkleveranciers.
Oost NV ondersteunde het bedrijf SOM=, die voor Vreugdenhil het locatiekeuze
vraagstuk behandelde.

Gesproeidroogde
zuivelproducten voor
de levensmiddelenindustrie.
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www.vreugdenhildairyfoods.com
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Holland Innovative Twente

Life Sciences

Besparend en slimmer innoveren

Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten kost geld. Soms erg veel
geld. Door slim te innoveren kun je geld besparen, als je het ontwikkelproces,
gelijk vanaf de start, goed inricht en efficiënt weet uit te voeren.
Holland Innovative Twente helpt bedrijven resultaatgericht te innoveren en
daardoor geld te besparen. Het bedrijf heeft veel kennis in huis om andere
bedrijven te helpen innoveren: altijd snel en binnen het gestelde budget.
Met de vestiging van Holland Innovative Twente heeft de regio Twente er een
hoogwaardig bedrijf bij dat andere bedrijven ondersteunt bij hun innovatieprocessen in de sectoren Food, Life Sciences & Health en High Tech Systemen
& Materialen. Gevestigd in ‘The Gallery’ van Kennispark Twente, op de campus
van de Universiteit Twente, zit het bedrijf dicht bij de daar ontwikkelde kennis,
maar ook dicht bij bedrijven die zij direct kunnen helpen.

Netwerk

Resultaatgericht
innoveren en
geld besparen.

Partner Ivo Aarninkhof maakt graag gebruik van het uitgebreide netwerk dat
Oost NV aanbiedt aan bedrijven die zich in onze regio vestigen: “Daardoor
konden wij een snelle start maken en heel snel in gesprek komen met onze
doelgroep. Ook kunnen wij ons concentreren op datgene waar wij echt goed
in zijn: innovatieprocessen begeleiden van onze klanten die leiden tot mooie
nieuwe producten en diensten”.
www.holland-innovative.nl
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Foseco

High Tech

Internationale R&D activiteiten

Wereldwijd
R&D centrum
in Enschede.

Foseco, de gieterij divisie van Vesuvius PLC, start een wereldwijd R&D centrum
in Enschede. Bij Vesuvius PLC werken 11.500 mensen, wereldwijd verspreid over
40 landen. Foseco is actief in de meeste van deze landen. Doorslaggevend
voor de keuze voor onze regio was de centrale ligging tussen hun bestaande
vestigingen in Hengelo en Duitsland, de aanwezigheid van de universiteit en
een uitermate geschikt bedrijfspand. Duitsland is een belangrijke markt voor
Vesuvius met zijn auto-, staal- en ijzerindustrie: de grote klanten van het bedrijf.
Het R&D centrum laat Foseco inrichten met laboratoria, een proefgieterij, een
onderhoudswerkplaats en kantoren.
Vesuvius, waarin Foseco zich concentreert op de gieterij industrie, is in essentie
een community van experts in de ontwikkeling van producten, oplossingen en
services voor de gieterij- en staalindustrie. Foseco is al jaren actief in Twente.
In Hengelo produceert het bedrijf producten voor toepassingen in gieterijen.
In Borken, net over de Duitse grens bij Aalten, werken ruim 700 mensen voor
Vesuvius/Foseco.

Locatiekeuze
Oost NV heeft de locatiekeuze begeleid door het leveren van regio specifieke
informatie en ondersteuning, in nauwe samenwerking met Kennispark, de
Universiteit Twente, de gemeente Enschede en het Netherlands Foreign
Investment Agency.
www.foseco.com
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Acro Associates

High Tech

Industriële producten

Het Amerikaanse bedrijf Acro Associates zette in 2013 haar Europese vestiging
op in Almelo. Het bedrijf is onderdeel van de Bimba Group, met een groeps
omzet van ruim $ 150 miljoen. Het bedrijf ontwikkelt hoogwaardige afsluiters
en geïntegreerde vloeistofbeheerssystemen voor toepassing in medische
apparatuur en in de biotechnologie.
Na de opstartfase slaat Acro Associates nu haar vleugels uit en wil met haar
zelfstandige vestiging in Almelo de volgende stap zetten op de Europese markt.
Het bedrijf past uitstekend in het cluster van High Tech bedrijven in de regio
Twente. Zijn brede assortiment hightech industriële producten is uitermate
geschikt voor de Europese markt: variërend van elektromagnetische en pneumatische knijpventielen tot motoren, pompen en sensoren voor doseerapparatuur.
Op termijn ziet het bedrijf mogelijkheden ook zijn researchactiviteiten vanuit
Twente uit te voeren.

High Tech versterken

Hoogwaardige afsluiters
en geïntegreerde vloeistofbeheerssystemen.

Oost NV ondersteunde Acro Associates bij het leggen van contacten naar de
Universiteit Twente en andere kennisinstellingen in de regio. Hiermee versterken
we het High Tech cluster in onze regio. Bij het aantrekken van internationaal
opererende bedrijven werken we nauw samen met het Netherlands Foreign
Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
www.acroassociates.com
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wehkamp.nl

Logistiek

Geautomatiseerd distributiecentrum

“Vandaag besteld? Vandaag bezorgd.” - Dit is de wens van vele klanten die
online shoppen. Om in de toekomst aan deze behoefte te kunnen voldoen
bouwt online warenhuis wehkamp.nl in Zwolle het grootste geautomatiseerde
distributiecentrum voor online retail ter wereld: goed voor de verzending van
80.000 pakketten per dag. In het geheel geautomatiseerde magazijnsysteem
halen 468 geautomatiseerde treintjes de artikelen op van 480.000 verschillende,
zogenoemde “picklocaties”. Het distributiecentrum beschikt daarnaast over
8.000 palletlocaties en 2,5 kilometer stellingen voor ‘hanggoed’. Dit biedt
ruimte voor vier miljoen artikelen die wehkamp.nl kan versturen.
De bouw van het nieuwe distributiecentrum is van start gegaan vanuit het
streven van wehkamp.nl naar duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord
is niet alleen de realisatie van een duurzaam gebouw. wehkamp.nl heeft bij
de locatiekeuze vooral ook aan zijn 200 medewerkers gedacht. De beperkte
reisafstand vanaf het huidige distributiecentrum in Dedemsvaart biedt vaste
medewerkers de mogelijkheid allemaal mee te gaan naar de nieuwe werkplek.

Grootste geautomatiseerde
distributiecentrum voor
online retail ter wereld.

Nauwe samenwerking
Oost NV zocht een geschikte locatie in samenwerking met Arcadis en het
Utrechtse IG&H consultants. We stelden mogelijke ‘greenfield’ locaties voor,
conform een strak programma van eisen. We brachten IG&H vervolgens in
contact met diverse functionarissen van steden en bedrijventerreinen in de
regio. Het project rondden we af in nauwe samenwerking met de provincie
Overijssel, gemeenten Hardenberg, Zwolle en Herstructureringsmaatschappij
bedrijventerreinen Overijssel.
www.wehkamp.nl
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ZT Systems

High Tech

High Tech in Twente is ‘booming’

De internationale belangstelling voor Twente als High Tech regio neemt alleen
maar toe. Een mooi voorbeeld is het Amerikaanse bedrijf ZT Systems, dat zich
in 2013 op het Bedrijvenpark Twente in Almelo vestigde.
Het Amerikaanse bedrijf wilde dichter bij de afnemers in Europa zijn om deze
klanten beter en sneller te bedienen. De eerste Europese vestiging van dit snel
groeiende Amerikaanse bedrijf produceert ‘server racks’ die grote afnemers,
zoals internationaal opererende datacenters, gebruiken voor de opslag van
grote hoeveelheden data.
Neil Crombie, de General manager van ZT Netherlands, is blij met de vestiging
in Almelo. “Wij profiteren hier van de beschikbaarheid van goed opgeleid
technisch personeel en van de strategische ligging van ons bedrijf ten opzichte van onze klanten in Europa. Dit leidt ertoe dat de werkgelegenheid snel
zal gaan groeien hier in Almelo”.

Goede contacten

Internationaal
opererende
datacenters.

In goede samenwerking met Gemeente Almelo en het Netherlands Foreign
Investment Agency voorzag Oost NV dit Amerikaanse bedrijf van de nodige
informatie over de vestigingsmogelijkheden in Twente. Hierbij gaat het om
R&D programma’s, belastingzaken, douanefaciliteiten, technische infra
structuur etc. Mede door onze dienstverlening was voor ZT Netherlands een
snelle landing mogelijk in Almelo.
www.ztsystems.com
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iForce

Logistiek

Logistieke topper
‘Return logistics’
herverpakken of repareren
geretourneerde goederen.

iForce speelt met zijn logistieke verwerkingsproces van geretourneerde
goederen in op de vraag van retailers naar kostenbesparende oplossingen.
Vanuit een nieuwe locatie in het Gelderse Heteren introduceert iForce zijn,
in Engeland succesvolle, ‘return logistics’ concept op de Europese markt.
iForce biedt retailers een oplossing voor de lokale beoordeling van geretourneerde goederen in het nieuwe service center. iForce herverpakt of repareert
deze goederen, indien nodig, om ze vervolgens weer op de markt te brengen.
Hiermee voorkomen retailers de onnodige afschrijving van producten die nog
goed zijn of slechts een kleine reparatie nodig hebben. Op deze manier kunnen
retailers hun producten hergebruiken en tegelijkertijd grote kostenbesparingen
realiseren.

Aanwinst Gelderland
Na een lang selectieproces met proposities in België, Duitsland en Nederland
kiest iForce voor Gelderland. Mede dankzij de ondersteuning van de mobiliteitscentra van de gemeenten en Oost NV. In Heteren komen er meer dan 100
mensen te werken. De intentie is om dit verder uit te breiden met 150 banen
voor de reparatie-activiteiten. Om dit mogelijk te maken sluit de gemeente
Nijmegen hiervoor een convenant dat de werving van personeel en verzorging
van opleidingstrajecten bevordert.
www.iforcegroup.nl
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Ananda

High Tech

E-mobility

Ananda heeft met twee fabrieken en ruim 1.000 medewerkers een jaarlijkse
productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen stuks motoren en 1,5 miljoen
mechanische componenten.
Op zoek naar zakelijke kansen in Europa en met een scherp oog voor trends
in de markt van elektrische fietsen, besloot Ananda te profiteren van de
kracht van onze regio. Eind april koos Ananda voor Duiven om haar dochteronderneming te vestigen.
Ananda heeft klanten in Nederland en Europa en werkt samen met de
Chinese bedrijven Phylion Battery en Yoku Battery, beiden gevestigd in de
regio Arnhem-Nijmegen.

Nieuwe locatie
Oost NV hielp bij de locatiekeuze en assisteerde bij het oprichten van de
BV in samenwerking met het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency).
Ook introduceerde Oost NV Ananda in het lokale netwerk.
www.ananda.com.cn

Zakelijke kansen en scherp
oog voor trends in de markt
van elektrische fietsen.
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Infrastructuur

> (Bedrijfs)Infrastructuur - Bedrijfsomgeving biedt gemeenten en
bedrijvenverenigingen begeleiding bij de revitalisering van bedrijventerreinen. Waar nodig helpen we 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.
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Breedbandverbindingen

High Tech

Aanleg glasvezel

Op vier bedrijventerreinen in de gemeente Buren ervaren ondernemers grote
problemen met hun internetverbindingen. Ze vragen om de aanleg van snelle
digitale infrastructuur. De investeringen zijn hoog, het aantal gebruikers
klein. De reguliere commerciële partijen investeren niet.
Oost NV zocht samen met ondernemersverenigingen naar samenwerking
met andere belanghebbenden: vier gemeentes, Liander en bedrijven in de
buitengebieden. De Rabobank financiert dit project. De provincie Gelderland
financierde mee met twee lange termijn leningen.
Ondernemers kunnen nu gebruik maken van snelle glasvezelverbindingen op
de bedrijventerreinen in Lienden, Maurik, Beusichem en Buren. Liander sluit
verschillende hoofdstations aan. De gemeenten Tiel, Culemborg, Geldermalsen
en Buren gebruiken het glasvezelnetwerk voor hun ICT dienstverlening. Zo
biedt dit 40 kilometer lange breedbandnetwerk aansluitingsmogelijkheden
voor alle huidige en toekomstige belanghebbenden.

Netwerk, bedrijfsplan en financiering

Snelle glasvezelverbindingen op
bedrijventerreinen.

Oost NV was verantwoordelijk voor de planontwikkeling in opdracht van de
provincie Gelderland. We brachten verschillende partijen bij elkaar om samen
de aanleg van het netwerk mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met
het Ondernemers Platform Buren benaderden we diverse belanghebbende
partijen en zetten we het bedrijfsplan en de bijbehorende financiering op.
www.glasnetburen.nl
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Novio Tech Campus

High Tech / Life Sciences

Waar innovaties werken

De cross-over ontwikkelingen van bedrijven actief in de Life Sciences en
High Tech semiconductor sector zijn zeer kansrijk. Novio Tech Campus speelt
hierop in door deze kennisdomeinen ook fysiek aan elkaar te binden. Toepassingen voor het meten van bijvoorbeeld glucose in traanvocht of allergene
stoffen in voedsel, vragen zowel kennis van Life Sciences als ook ervaring met
de ontwikkeling van sensoren en chiptoepassingen. Om de ontwikkeling van
deze toepassingen mogelijk te maken, werken op Novio Tech Campus veel
verschillende partijen samen, waaronder de Radboud Universiteit, Radboudumc
en NXP Semiconductors.

Flex-concept
Omdat vooral het beperken van de kosten essentieel is voor de innovatieve,
vaak jonge bedrijven heeft Novio Tech Campus voor deze ondernemers een
flex-concept opgesteld: laboratorium- of cleanroomruimte is te huur, ook
voor een korte tijd. Voor apparatuur is een equipmentpool opgezet. Daarnaast
biedt NXP haar inzet vanuit het Regional Quality Centre ter ondersteuning
van de bedrijven op Novio Tech Campus.

Flex-concept,
laboratorium- en
cleanroomruimte
huren voor korte tijd.
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Oost NV en PPM Oost vervullen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de
Campus. Door ondersteuning van innovaties, acquisitie van nieuwe bedrijven
en financiële participaties kan Novio Tech Campus in Nijmegen een breed
scala aan services bieden. Daarmee kan Novio Tech Campus zich verder ontwikkelen tot een campus waar innovaties werken.
www.noviotechcampus.com
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Logistics Valley

Logistiek

Gelderland op de kaart

Logistieke corridor
Zuid-Gelderland.

Gelderland internationaal op de kaart zetten als logistieke hotspot. Dat is wat de
provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en regio Rivierenland voor
ogen hebben met hun samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking is
een belangrijke stap om de verschillende hotspots gezamenlijk te profileren als
logistieke corridor Zuid-Gelderland.
Met de A2, A12, A15, rivier de Waal en de Betuweroute is logistiek een veelbelovende sector voor de Gelderse economie. Met name in de Liemers, regio
Nijmegen en regio Rivierenland zijn veel logistiek dienstverleners gevestigd.
De samenwerking richt zich op de acquisitie van internationale bedrijven en
investeringen en de promotie van de logistieke bedrijven in Zuid-Gelderland.
In 2015 moet dit resulteren in de vestiging van 5 nieuwe logistieke bedrijven,
150 nieuwe arbeidsplaatsen en 20 miljoen euro investeringen.

Gezamenlijk optreden
Oost NV is verantwoordelijk voor de acquisitie van internationale bedrijven in
Oost-Nederland. We werken nauw samen met regio Rivierenland, de Liemers en
regio Nijmegen. In 2015 moeten 125 bedrijven verbonden zijn aan de logistieke
hotspots die gezamenlijk ook projecten uitvoeren op het gebied van scholing,
innovatie, promotie en duurzaam vervoer.
www.logisticsvalley.nl
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Composietenprogramma

High Tech

Ontwikkeling business cases door open innovatie

Kansen benutten in de
markten bouw en
transport/automotive.

Polymer Science Park (PSP) in Zwolle is een broedplaats voor kunststoftechnologie. Hier werken ondernemers, onderzoeksinstellingen en kennisinstellingen samen aan technologische innovatieprojecten. Oost NV en PSP werken samen aan
het ontwikkelen van business cases van ondernemers die gebruik willen maken
van de nieuwe composieten werkplaats. Uit de vele ontvangen business cases
van ondernemers in de regio Overijssel, in totaal 35, blijkt dat de meeste kansen
liggen in de markten Bouw, Energie en Transport/Automotive.
Dat er veel animo is voor de broedplaats van PSP, blijkt uit het grote aantal nieuwe
leden, waaronder AkzoNobel, DSM, AFP Holland en Axxor. De activiteiten van
Oost NV hebben geleid tot de vorming van twee clusters: bouw en transport/
automotive. Oost NV helpt met de organisatie, de strategie en het bepalen van de
thema’s. Deze thema’s zijn ontwikkeld op basis van de vragen van de betrokken
bedrijven: duurzaamheid, CO2 reductie en vermindering energiegebruik, nieuwe
toepassingen en nieuwe productie- en verwerkingstechnieken.

Werkplaats
PSP biedt ook toegang tot werkplaatsen voor de industriële toepassing van
hoogwaardige composieten, zoals de werkplaats van DSM Zwolle. Dit lab biedt
apparatuur voor het vervaardigen van kunststof harsen, machines voor het
produceren van composieten prototypes en ‘demonstrators’. Het mkb heeft
toegang tot al deze faciliteiten, dankzij de afspraken tussen PSP en DSM.
www.polymersciencepark.nl
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Oost NV in cijfers
2013

Internationaliseren - Investeringsbevordering realiseerde 40 investerings
projecten. Die activiteiten leveren 920 arbeidsplaatsen en 156 miljoen euro
aan investeringen op voor de komende drie jaar.
Infrastructuur - Bedrijfsomgeving begeleidt de revitalisatie van 153 hectare
bestaand bedrijventerrein.

Oost NV versterkt de economie en werkgelegenheid van Oost-Nederland en
adresseert maatschappelijke uitdagingen. We werken vanuit kantoorlocaties
in Arnhem en Enschede, voornamelijk voor het mkb en start-ups, in samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen, in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel.

Financieel
Het jaar 2013 sluit Oost NV negatief af met een verlies van € 1.943.000.
Dit is het gevolg van een negatief resultaat uit het participatiebedrijf
PPM Oost van € 1.971.000.

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

Resultaten
Innoveren - Ontwikkeling & Innovatie zet als projectenbouwer en procesmanager onder andere kennis- en innovatieclusters op met bedrijven en
kennisinstellingen. In 2013 hebben wij 149 business cases gerealiseerd met
352 bedrijven en een projectvolume van 30,9 miljoen euro.

Oost NV heeft 104 medewerkers in dienst, waarvan 40 met een tijdelijk contract.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit de leden drs. A. Verberk RA (voorzitter),
drs. H.A. Doek, J. Schepers en G. Braaksma BSc EE.

Aandeelhouders
Oost NV werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken
(55,9% aandelen), de provincie Gelderland (30,6% aandelen) en de
provincie Overijssel (13,5% aandelen).

Investeren - Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) verstrekt
23,4 miljoen euro aan risicokapitaal aan innovatieve mkb-ondernemingen,
inclusief MKB Kredietfaciliteit Gelderland en Innovatie- en Investeringsfonds
Gelderland. Daarnaast is er voor 3,3 miljoen euro geïnvesteerd vanuit het
Innovatiefonds Overijssel.
Scan deze pagina via de mobiele app ‘Layar’
(www.layar.com) en download ons volledige jaarverslag.
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Innovatiecentra
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Open innovatiecentrum
Cluster
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1	OICAM
oicam.nl
2	IPC
stodt-toekomsttechniek.nl/projecten/integraal-praktijk-centrum
3	CMI-NEN
cmi-nen.nl
4	TPRC
tprc.nl
5	High Tech Factory
hightechfactory.com
6	Centre4cloud
centre4cloud.nl
7	Fablab Enschede
fablabenschede.nl
8	Texperium
texperium.eu
9	Fablab Arnhem
wattconnects.com
10	Watt Connects
wattconnects.com
11	InnoSportLab Papendal
innosport.nl
12	Radboud REshape &
Innovation Center
radboudreshapecenter.com
13	CAT AgroFood
wageningenur.nl
14	Algae Parc
algaeparc.nl
15	Health Innovation Park
kennispoortregiozwolle.nl
16	Polymer Science Park
polymersciencepark.nl

17	FabLab Zwolle
fablabzwolle.nl
18	Green Pac / ILab
greenpac.eu
19	Veterinair Kenniscentrum
Oost-Nederland (VKON)
vkon.nl
1 E mbedded field lab
oostnv.nl/page/embedded-fieldlab-voor-zorginnovatie
2	Business Cluster
Semiconductors Netherlands
www.bcsemi.nl
3	Innofood
innofood.org
4	Cleantech Center
cleantechcenter.nl
5	AMMON
ammon-innovation.com
6	Biobased Innovation Cluster
Oost-Nederland
wageningenur.nl
7	LEO - Center for Service Robotics
kennispark.nl
8	Innovatief Materialen Platform
Twente (IMPT)
saxion.nl
9	Bio-energiecluster
Oost-Nederland (BEON)
bioenergieclusteroostnederland.nl
10	Pioneering
pioneering.nl
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Innovatieloket / Regionaal Centrum voor Technologie
Campus
Universiteit / Hogeschool
88 Innovatieperspectieven

1	Biopartner
biofacilities.nl
2	Food Valley foodvalley.nl
3	Science meets Business (SMB)
smb-lifesciences.nl
4	Regionaal Nijmeegs
Centrum voor Technologie
rnct.nl
5	Health Valley
health-valley.nl
6	Achterhoeks Centrum voor
Technologie (ACT)
act-nu.nl
7	Regionaal Centrum voor
Technologie de Vallei
rct-devallei.nl
8	Regionaal Centrum voor
Technologie Rivierenland
rct-rivierenland.nl9
Veluws Centrum voor Technologievctgelderland.nl
10	Kennispark Twente
www.kennispark.nl
11	Kennispoort Regio Zwolle
kennispoortregiozwolle.nl
12	Stedendriehoek Innoveert
stedendriehoekinnoveert.nl
13	Platform Creatieve Technologie
Midden-Gelderland
pctmg.nl
14	GreenTechAlliances
kiemt.nl
1	
Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen
han.nl
2	Radboud Universiteit
ru.nl

3	Radboudumc
radboudumc.nl
4	Saxion
saxion.nl
5	Universiteit Twente
utwente.nl
6	Windesheim
windesheim.nl
7	Hogeschool Van Hall Larenstein
hogeschoolvhl.nl
8	Wageningen Universiteit &
Researchcentrum
wageningenur.nl
9	Christelijke Hogeschool Ede
che.nl
1	Biorefinery Campus
parenco.com
2	Novio Tech Campus
noviotechcampus.com
3	Mercator Technology &
Science Park
ru.nl/mercator
4	Energy Campus Arnhem
arnhem.nl
5	Technicampus
technicampus.nl
6	Wageningen Campus
wageningenur.nl
7	Polymer Campus
polymersciencepark.nl
8	Kennispark Twente
www.kennispark.nl
9	High Tech Systems Park Twente
oostnv.nl/page/campusontwikkeling
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