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Aandeelhouders

Oost NV
Groeiperspectieven

De groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland vraagt om
groeiperspectieven voor het mkb in onze regio. Deze ondernemers streven
groei na door samenwerking met andere bedrijven, kennisinstellingen en
overheden, vaak ook in open innovatie met de grote concerns, actief in onze
regio. Naast het van oudsher stimuleren van startende innovatieve ondernemers gaat onze aandacht daarom steeds meer uit naar groeibedrijven.
We helpen deze bedrijven met kennis, netwerk, contacten en met het geld
van overheden:
> We brengen ze in contact met andere bedrijven in de vorm van consortia
en begeleiden ze in innovatieprojecten.
> We helpen ze aan financiering uit innovatiefondsen, uit Europese fondsen
en via ons netwerk van private investeerders ‘Meesters van de Toekomst’.
> We richten onze focus op fondsbeheer: het spotten van kansrijke groeibedrijven, zorgen voor vervolgfinanciering en - op de langere termijn succesvolle exits.
> We stimuleren internationalisering door internationale acquisitie,
matchmaking en handelsbevordering.
> We ontwikkelen open innovatiecentra, campussen en zorgen voor de
noodzakelijke bedrijfsinfrastructuur, zoals gerevitaliseerde bedrijventerreinen en breedbandnetwerken.
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Onze opdrachtgevers, de aandeelhouders van Ontwikkelingsmaatschappij
Oost Nederland NV (Oost NV) zijn het Ministerie van Economische Zaken
(55,9%), de provincie Gelderland (30,6%) en de provincie Overijssel (13,5%).

Samenwerkingspartners
We werken nauw samen met onder meer banken, accountants, private investeerders, gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel, ministeries, andere
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs), hogescholen, universiteiten,
onderzoeks- en kennisinstellingen, branche- en belangenorganisaties,
EVD/NFIA, Kamer van Koophandel, Kennispark Twente, Kennispoort Zwolle,
Stedendriehoek Innoveert, GreenTechAlliances powered by KiEMT, Health Valley,
Food Valley NL en de Regionale Centra voor Technologie. Om onze onderlinge
samenwerking verder te bevorderen werken onze medewerkers ook fysiek op
locatie vanuit de front offices van eerstelijns dienstverleners, zoals Health
Valley, Food Valley NL en de innovatieloketten, zoals Kennispark Twente.

Onze drijfveren
Visie: “Nederland in de top 5 Europese
kennislanden!”
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 & topsectoren

Klanten

Oost NV adresseert maatschappelijke uitdagingen binnen de sectoren:
Agro-Food, Creatieve industrie, Energie- & Milieutechnologie, High Tech,
Life Sciences & Health, Logistiek en de Maakindustrie. Hierbij organiseren we
kruisbestuiving: de ‘cross-overs’ tussen de topsectoren en samenwerking met
andere delen van Nederland. Met onze projecten werken we aan de volgende
maatschappelijk relevante thema’s:

Innovatieve ondernemers zijn de belangrijkste afnemers van onze diensten.
Start-ups helpen we uit te groeien tot mkb-bedrijven. Grote concerns
betrekken we als ‘trekker’ van innovatieconsortia en open innovatiecentra.
Gemeenten en bedrijvenverenigingen helpen we bedrijventerreinen te revitaliseren. Onze klanten werven we vanuit ons eigen netwerk. We krijgen ook
‘leads’ vanuit intermediaire organisaties en onze samenwerkingspartners.

AF

Diensten

EMT

LSH

Onze diensten per kerntaak:
Food & Health

Personalized
Health & Drug
Development

			

Hernieuwbare
energie &
Energieefficiency

		Ontwikkeling & Innovatie biedt het regionale mkb
kennis, toegang tot geld, waaronder Europese fondsen,
netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en het
naar de markt brengen van innovaties. Resultaten: open
innovatiecentra, campusvorming en financierbare
business cases die tot marktintroducties leiden.

Food, Sport & Health
Healthy Brain

Food & Factory
Biobased
Economy

Medical devices
Robotica
e-Health

Recycling &
Biobased
Economy

Food Chain
Management

Zorginnovaties
in de
waardeketen

Smart Grids

HT
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LOG

MI

CI

Advanced
Materials

Start-ups &
Groeibedrijven

Applied
Gaming &
Service Design

Duurzaam
vervoer

Connected
Systems

Exporterende
bedrijven

Textile &
Technology

Integrale
logistieke
dienstverlening

Smart Industry
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> Innoveren

Strategische
samenwerkingsverbanden

> Investeren

		
PPM Oost financiert startende en doorgroeiende
innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit
revolverende innovatiefondsen. Naast groeikapitaal
bieden we kansrijke, innovatieve bedrijven ook kennis,
netwerk en persoonlijke contacten. We zorgen voor het
opzetten en management van revolverende fondsen
voor zowel directe als indirecte investeringen. Daarnaast
zorgen we continu voor de toename van publiek-private
investeringen. Resultaat: financiering van groei.

€
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		> (Bedrijfs)Infrastructuur
	Bedrijfsomgeving biedt gemeenten en bedrijvenverenigingen (proces)begeleiding bij de revitalisering van
bedrijventerreinen. Met campusontwikkeling bieden we
innovatieve bedrijven optimale gedeelde laboratoriumfaciliteiten en andere ‘shared facilities’ en/of aansluiting
op glasvezelnetwerken. Resultaat: groeiversnelling.

> Internationalisering
	Investeringsbevordering biedt enerzijds (internationaal opererende) bedrijven een ‘zachte landing’ in onze
regio. We geven internationale bedrijven toegang tot
onze regionale netwerken. Anderzijds helpen we mkbondernemers uit onze regio te internationaliseren door
‘matchmaking’ via ons wereldwijd netwerk van partners.
Resultaten: behoud en groei van werkgelegenheid.

Ontwikkelingen
2014 kenmerkt zich door een broos economisch herstel. Na een aantal jaren
met periodes van recessie, gevolgd door nul tot geringe groei zijn de vooruitzichten beter dan voorheen. Hoewel de werkloosheid nog altijd te hoog is,
zien we dat het economische beleid van onze aandeelhouders zijn vruchten
afwerpt.
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV staat voor de verdere groei van de
regionale economie en werkgelegenheid en zal hierbij continu haar meerwaarde bewijzen. We kunnen zelf weliswaar geen banen creëren, maar bieden
wel de gunstige voorwaarden voor partijen om elkaar te vinden om vanuit
een stevig fundament onder de economie te zorgen voor een meer duurzame
groei van de werkgelegenheid.
Het Ministerie van Economische Zaken haalt zijn relatie met de Regionale
Ontwikkelings Maatschappijen (ROMs) verder aan. De relatie Rijk-Regio krijgt
steeds meer aandacht bij de uitvoering van het regionaal economisch beleid.

Business Angels
Het Business Angels netwerk van Oost NV - ‘Meesters van de Toekomst’ bestaat uit 200 private investeerders die naast risicokapitaal ook hun kennis,
ervaring en netwerken inbrengen bij kansrijke bedrijven. De resultaten over
2014 zijn elf succesvolle deals, direct uit ons netwerk: € 3,2 miljoen directe
investeringen. Meesters van de Toekomst is medeoprichter en lid van de
Business Angels Europe (BAE) Club. Via dit netwerk kunnen we groeibedrijven
koppelen aan Business Angels in andere EU-landen om ze te helpen bij hun
internationaliseringsactiviteiten.
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In Gelderland is 2014 het eerste jaar dat we volop werk verrichten voor de
nieuwe sectoren Logistiek en de Creatieve industrie. We werken vanuit
meerdere sectoren aan het thema ‘Smart Industry’. Topfonds Gelderland zal
drie nieuwe fondsen krijgen: Fonds Gelderse Cultuurleningen, Fonds Gelderse
Vrijetijdseconomie en Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland.
PPM Oost zal deze fondsen managen.
In Overijssel krijgt de definitieve fondsstructuur van Innovatiefonds Overijssel
vorm. Innovatiefonds Twente doet na zijn oprichting in 2014 de eerste directe
investeringen met PPM Oost als fondsmanager. Binnen de sector High Tech
Systemen en Materialen werken we bovendien aan het nieuwe thema ‘Smart
Industry’.
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Vooruitzichten 2015
Voor ons werk zijn in 2015 vooral de volgende accenten van belang:
> Focus op business cases. We blijven financierbare business cases ontwikkelen
die bij kennisvalorisatie daadwerkelijk tot bedrijf uitgroeien.
> Financiering van innovatieve bedrijven blijven we verzorgen vanuit
publieke, revolverende fondsen via PPM Oost, waar mogelijk in samenwerking met (internationale) co-investeerders en via ons Business Angels
netwerk Meesters van de Toekomst.
> Nieuwe fondsen voor fondsmanager PPM Oost: Fonds Gelderse Cultuurleningen, Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie en Fonds Herstructurering
Bedrijventerreinen Gelderland. In Overijssel is PPM Oost fondsmanager van
de werkfondsen van Innovatiefonds Overijssel.
> De internationalisering van Oost-Nederlandse mkb-bedrijven versnellen
we met exportbevordering en matchmaking via onze internationale
netwerken en EU-fondsen.
> Aantrekken van Oost-Nederlandse mkb-ondernemers op EU-innovatieprogramma’s, clusters en kenniscentra buiten onze regio in samenwerking
met andere ROMs en clusterorganisaties.
> Uitrollen breedbandnetwerken. Oost NV zorgt voor de procesbegeleiding
van breedbandprojecten, met een uitvoerende rol in de Stichting GON.
> Aantrekken launching customers, bijvoorbeeld bij het naar de markt
brengen van innovatieve producten.
> Verhuizing naar één kantoorlocatie in Apeldoorn. Vanaf 1 maart 2015
werken we vanuit één locatie aan het leggen van nieuwe verbindingen om
meer en sneller te kunnen innoveren, investeren, internationaliseren en te
kunnen beschikken over een adequate (bedrijfs)infrastructuur in OostNederland. Daarnaast blijven we werken op locatie bij de valley’s, open
innovatiecentra en eerstelijns innovatieloketten.
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Na jaren met periodes van recessie, gevolgd door nul tot geringe groei, zijn
de vooruitzichten beter dan voorheen. Met de verwachte 1,5% economische
groei blijft onze economie echter kwetsbaar. Het doorzetten en versterken
van de uitvoering van het innovatiebeleid is daarom essentieel voor (Oost-)
Nederland.
Als ontwikkelingsmaatschappij en uitvoeringsorganisatie van dit beleid zorgt
Oost NV ervoor dat Oost-Nederland steeds sneller en slimmer blijft innoveren.
Dit blijft van cruciaal belang voor de continuering van de groei van de
economie en werkgelegenheid in Overijssel en Gelderland.

Karin van Willigen
algemeen directeur Oost NV
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Prestatie
Indicatoren

Wij versterken vanuit Oost NV enerzijds de economie en werkgelegenheid,
anderzijds adresseren we grote maatschappelijke uitdagingen in
Oost-Nederland door de realisatie van strategische doelstellingen.
Deze realisaties hebben we in een tabel opgenomen.
Realisatie
2014

Prestatie-indicatoren
Innoveren

Business cases in ontwikkeling

137

Beoogde (in)directe arbeidsplaatsen

319

(In)directe (startende) deelnemende
bedrijven

293

Projectvolume
Internationaliseren

Realisatie investeringsvolume
Realisatie aantal investeringsprojecten
Realisatie nieuwe arbeidsplaatsen

(Bedrijfs) Infrastructuur

Leads
Ontwikkeling business cases

Investeren

**
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€ 304 miljoen
39
1.109
45
6

Nieuwe financieringen PPM Oost*

38

Uitbreiding bestaande financieringen
PPM Oost*

19

Investeringen PPM Oost**
*

€ 15 miljoen

€ 13,5 miljoen

Inclusief Innovatiefonds Oost Nederland en Gelderland voor Innovaties.
Exclusief rentebijschrijvingen, conversies en vendor loans.
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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.

16

Innovatieperspectieven

17

TOP bv

Agro-Food

Sportdrank

Het team van TOP bv ontwikkelde een natuurlijke sportdrank op basis van
verse wei om het herstel na sportprestaties te bevorderen. Literatuuronderzoek van TOP bv naar de werking van eiwitten toont aan dat eiwitten die
minimaal bewerkt en onverhit zijn, mogelijk beter bijdragen aan spierherstel
na het sporten. Uiteindelijk leidt dit tot betere sportprestaties. Daarom is
de basis van de sportdrank verse wei, die slechts heel mild behandeld is met
Pascalisatie, om voedselveiligheid en houdbaarheid te garanderen.

Betere sportprestaties.

Sportvoeding is een groeicategorie binnen de markt voor gezondheidsproducten. Het huidige aanbod van eiwitrijke sportdranken bestaat vooral uit aan te
lengen poeders. Een gekoelde, natuurlijke, kant-en-klare sportdrank gericht
op performance, smaak en gezondheid is op de huidige markt nog niet
verkrijgbaar. De sportdrank draagt de naam RE:Balance, die verwijst naar
goede sportvoeding voor een gezonde balans.
TOP bv heeft deze sportdrank laten testen door topsporters bij het Sportcentrum Papendal, in samenwerking met InnoSportNL, de organisatie die de
ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor sporters initieert
en realiseert. De groep sporters reageerde zeer positief op de sportdrank.
Naast smaak en gebruiksgemak gaven de sporters ook feedback over het
etiket en de verpakking.

IPC Voeding, Sport en Gezondheid
Oost NV coördineert deze Innovatie Prestatie Contract (IPC-)subsidieregeling
samen met de stichting Food Valley NL, de Alliantie Voeding Gelderse Vallei
en InnoSportNL. In het IPC Voeding, Sport en Gezondheid project werkt een
cluster van 13 bedrijven samen om productinnovaties te realiseren rond
voeding en gezondheid voor onder meer de sport en zorgsector.
18
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www.top-bv.nl
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Watt Connects

Energie- en Milieutechnologie

Kennisplatform

Is een innovatie binnen de bestaande energie-infrastructuur inpasbaar en
haalbaar? Dat is de vraag die Watt Connects, het nieuwe kennisplatform en
demonstratiecentrum weet te adresseren. Watt Connects doet dit door het
bieden van ruimte voor demonstraties van slimme, duurzame energietoepassingen en hun effect op de energie-infrastructuur en ‘smart grids’.
Watt Connects is een kennisplatform voor professionals uit de energiesector,
kennisinstellingen en overheden, dat zich richt op het faciliteren, motiveren
en stimuleren van de energietransitie en energie-innovatie in Nederland.
Centraal staat het delen van kennis en ervaringen met als doel het leggen van
verbindingen tussen initiatiefnemers en deelnemers.

Energieconcepten

Centraal staat het
delen van kennis en
ervaringen.

Watt Connects is geïnitieerd door Alliander, TenneT, DNV GL en de HAN.
De rol van Oost NV ligt vooral in het betrekken van mkb en ontwikkelaars
van innovatieve energieconcepten bij het platform. Daarnaast identificeren
wij kansrijke business cases en nieuwe business modellen binnen de smart
energy consortia en projecten die bij Watt Connects betrokken zijn.
www.wattconnects.nl
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DAISY

High Tech

Baanbrekende sensortechnologie

Wie wil zien wat er in zijn omgeving gebeurt, heeft vooral goede ogen nodig.
Of eigenlijk: goede sensoren. Nauwkeurig waarnemen, met steeds betere
sensoren heeft de toekomst. Binnen het project Daring Applications &
Innovations in Sensor Systems (DAISY) werkt daarom een multidisciplinair
team van specialisten aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie
compacte radarsensoren.

Radarsensoren
compacter en
goedkoper maken.

“Een radarsysteem heeft bepaalde voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld
een camerasysteem”, zegt Simon van den Berg van hightech bedrijf Thales
in Hengelo. “Zo werkt een radar bijvoorbeeld ook bij nacht of slecht weer.”
Het doel is om de techniek compacter en daardoor goedkoper te maken voor
brede toepassing: defensie, veiligheid, weerradar, et cetera. “We willen de
complete zend/ontvangstmodule, plus de antenne, bouwen in een volume
van slechts een kubieke centimeter.” Op 1 januari 2012 begon de groep met
deze missie. 2,5 jaar later zijn de eerste zend/ontvangstmodules getest.
“Werkelijk alles, van IC-ontwerp, besturingsconcept, het opbouwen, tot en
met het verpakken in kleine volumes, is binnen 2,5 jaar gelukt”, volgens Van
den Berg. De ontwikkeling in het DAISY-project gebeurt in een samenwerking
van verschillende hightech bedrijven in Oost-Nederland: Thales Nederland
(pen-voerder), NXP Semiconductors, Sencio, Radio Semiconductors, TeraOptronics, Noldus IT, FutureWater, Salland Engineering, MASER Engineering,
TNO, AgriTechnics, Universiteit Twente en Universiteit Wageningen.

Consortium
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Het project DAISY krijgt ondersteuning vanuit de EU met een EFRO-subsidie.
Oost NV hielp bij de subsidieaanvraag en ondersteunt het consortium bij de
verdere ontwikkeling van nieuwe projecten. We werken aan een vervolg van
dit project.
www.oostnv.nl/testimonial/daisy
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Evidencio

High Tech

IT-platform

Big Data is ‘hot’. Ook en vooral in de medische wereld die beschikt over
grote hoeveelheden onderzoeksdata die artsen in hun dagelijkse praktijk
echter nauwelijks gebruiken. De vraag is echter: hoe kan een arts een patiënt
specifieke diagnose stellen op basis van deze grote hoeveelheid algemene
informatie?
Hierin voorziet Evidencio. Dit bedrijf bouwt een IT-platform dat artsen snel en
eenvoudig ondersteunt bij medische beslissingen. Het doel is het realiseren
van een significante zorgverbetering, zowel op het vlak van de kwaliteit, als
bij het terugdringen van de kosten in de zorg. Voor de bouw van dit platform
is geld en de juiste ervaring nodig. Beide vond Evidencio na tussenkomst van
Meesters van de Toekomst.

Platform dat medische
onderzoeksdata laadt,
transformeert en deelt.

Evidencio bouwt aan een platform dat medische onderzoeksdata inlaadt,
transformeert en deelt. Deze data komen uit talrijke publieke bronnen of van
zorginstellingen. Slimme ‘algoritmes’ maken ze geschikt voor onder andere
medische beslissingsondersteuning. Na de eerste testen blijkt het systeem
van grote toegevoegde waarde in de medische praktijk.

Investeerder
Meesters van de Toekomst bereidde de initiatiefnemers van Evidencio voor
op het houden van een goede investmentpitch voor haar relaties uit haar
netwerk. Vanuit dit netwerk toonde een investeerder belangstelling voor het
doen van de feitelijke investering. En meer: de investeerder neemt in dit geval
ook de operationele verantwoordelijkheid op zich voor de verdere ontwikkeling van de organisatie en haar technologie.
www.evidencio.com
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Knuffelaap met
MP3-functie.

Snurkey

Life Sciences

Knuffelaap

Soms is een idee voor een product zo simpel, dat het haast onvoorstelbaar
is dat het nog niet bestaat. Snurkey is zo’n productidee: een knuffelaap met
een MP3-functie. Snurkey geeft steun en troost als je kind zich alleen voelt of
uit logeren gaat. Snurkey biedt de keuze uit bestaande liedjes en de mogelijkheid voor het zelf inspreken van verhaaltjes of inzingen van liedjes. Zo heeft
je kind altijd de stem bij zich van papa, mama, opa of oma.
Omdat Snurkey ook troost biedt aan zieke kinderen, ontstond er al snel een
samenwerking met het Ronald McDonald Huis. Maar het zat de ondernemers
vervolgens niet mee, waardoor de gewenste marktintroductie vertraging
opliep. Na het verkennen van nieuwe markten en onderzoek naar de inzet van
het product, kwamen ze terug op de basisvraag: “Willen we het product zelf
verkopen of via een leverancier op de markt brengen?”. Om zelf meer tijd over
te houden voor de ontwikkeling van andere producten, namen ze contact op
met het bedrijf ‘999 games’, de leverancier die bekend is van gezelschapsspellen. Zij waren op zoek naar nieuwe producten en nieuwe markten.
Tijdens de kerstdagen namen ze de proef op de som: verkoop van Snurkeys
via V&D en Bol.com. Deze proefverkoop is bijzonder goed gelopen, met name
via Bol.com.

Focus
Oost NV heeft samen met Health Innovation Park in Zwolle de ondernemers
geholpen hun probleem helder te definiëren en focus aan te brengen in hun
activiteiten. Aan de hand van de uitkomsten van deze sessies besloten de
ondernemers op zoek te gaan naar geschikte leveranciers in plaats van de
verkoop van hun product zelf ter hand te nemen.
www.snurkey.com
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Duplaco

Agr0-Food

Essentiële bestanddelen uit algen

Een evenwichtige voeding is onmisbaar voor een gezond en vitaal leven.
Ook onze dieren verdienen daarom goed en gezond voedsel. Plankton bevat
organisch gebonden mineralen en vitaminen, een hoog eiwitgehalte, omega3-vetzuren en pigmenten (anti-oxidanten). Plankton staat aan de basis van de
aquatische voedselketen en is een belangrijke drijvende kracht van ecosysteem Aarde. Het geheel aan gezonde bestanddelen maakt planktonsoorten
bijzonder geschikt als aanvullende voeding ter versterking van de gezondheid
van dieren. Duplaco maakt met toepassing van de natuurlijke kracht van
plankton bouwstenen en producten voor diervoeding & -gezondheid: levensmiddelen en dranken, farma en cosmetica. Duplaco is duurzaam. Het is een
private onderneming in Hengelo, opgericht in oktober 2012.

StartLife

Planktonsoorten geschikt
als aanvullende voeding
verbetert de gezondheid
van dieren.

Oost NV ondersteunt Duplaco als start-up, onder de vlag van StartLife, de
joint venture van Wageningen UR en Oost NV. Naast advies en coaching
zorgen we via StartLife ook voor een deel van de startersfinanciering van
Duplaco. Oost NV assisteert Duplaco vervolgens bij (de financiering van) haar
verdere groei. In 2014 nam Oost NV het initiatief tot de ontwikkeling van een
project op het gebied van kalverhouderij. Dit betreft voederonderzoek naar
het effect van de toevoeging van algen aan kalvermelk en ruwvoer op groei
en gezondheid van rosékalveren. Specifieke vetzuren in bepaalde algen
kunnen namelijk de weerstand van kalveren vergroten en het antibioticagebruik reduceren. De algen zijn daarnaast een alternatieve bron van eiwit.
Het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON) voert dit onderzoek
voor Duplaco uit. De Provincie Overijssel verzorgt de medefinanciering via
een innovatievoucher.
www.duplaco.com
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Oncodrone
RedMedTech
Discovery Fund helpt
kankeronderzoek
stapje verder.

Life Sciences

Metastase voorkomen

Het ultieme doel van het Nijmeegse Oncodrone is de ontwikkeling van een
pil die uitzaaiing voorkomt bij bepaalde vormen van kanker. Mensen die
aan kanker sterven, sterven immers meestal doordat de kanker zich in hun
lichaam heeft verspreid.
Jack Schalken doet hiervoor al vijftien jaar onderzoek. Hij vroeg zich af hoe
het kan dat uit een tumor die zich heeft ontwikkeld in bijvoorbeeld de prostaat,
een kankercel loskomt van de andere cellen, zich door het lichaam beweegt
en vervolgens vastzet elders in het lichaam om tot een nieuwe tumor uit te
groeien. Hij ontwikkelde een test voor het selecteren van moleculen die dat
‘loskomen’ voorkomen. Daarnaast ontwikkelde hij een methode voor het in een
laboratoriumsituatie detecteren van de meest veelbelovende moleculen.
“De ‘drie beste’ methodes zijn nu ‘in vivo’ (in dieren) getest en laten gunstige
resultaten zien”, vertelt Oncodrone-Ceo Henk Viëtor. “Maar daarmee zijn we er
nog niet. Om de werking op patiënten te mogen testen, moet je aantonen dat
je oplossing werkzaam én niet al te giftig is. Onze verwachting is dat die niet
giftig is. Wordt deze verwachting bevestigd, dan kunnen we ook op patiënten
gaan testen. Maar als klein bedrijf kunnen we dat nog niet op de vereiste grote
schaal, bij duizenden patiënten. Daar zijn zulke hoge bedragen mee gemoeid,
dat we venture capital moeten aantrekken.”

Datapakket
Met de lening van het RedMedTech Discovery Fund plus geld uit andere
fondsen, kan Oncodrone het datapakket ontwikkelen dat nodig is om proeven
te doen die aantonen dat het stofje niet giftig is. Daarmee komt Oncodrone
weer een stadium van ontwikkeling verder, zodat het voor investeerders
interessant wordt om in te stappen.
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www.oncodrone.com

31

Twee “R” Recycling Groep

High Tech

Elektro Dynamische Fragmentatie
Terugwinnen van
hoogwaardige
materialen uit
afval.

De bouwsector vraagt om duurzame bouwmaterialen voor de circulaire
economie, reductie van milieubelasting en de opwerking van sloopafval tot
hoogwaardige grondstoffen. Om aan deze groeiende vraag te voldoen verwerkt het Twentse bedrijf Twee “R” Recycling Groep sloopafval uit Oosten Noord-Nederland met behulp van een nieuwe recycling techniek: Elektro
Dynamische Fragmentatie (EDF). Dit procedé voor materiaalscheiding maakt
het mogelijk om de oorspronkelijke uitgangsmaterialen terug te winnen bij
de verwerking van sloopafval: asfaltpuin, betonpuin en (AVI-) bodemassen
voor Afval Verbranding Installaties.
De laatste jaren zijn er aanzienlijke vorderingen gemaakt bij het herwinnen
van grondstoffen uit afval, maar nog steeds is voor een groot deel van het te
verwerken puin alleen laagwaardig hergebruik mogelijk (met name voor
fundering in de wegenbouw). De inzet van EDF-technologie maakt in de
komende jaren het terugwinnen van hoogwaardige materialen mogelijk.

Consortiumvorming
Voor de uitwerking van dit traject is een consortium gevormd waarin
Twee “R” Recycling Groep deelneemt in samenwerking met KWS, ENCI en
Twence/Omrin. Oost NV zorgde voor de begeleiding van initiatiefnemer
Twee “R” Recycling, verrijkte de business case en begeleidt de financieringsaanvraag van EU-subsidies (EFRO).
www.puinrecycling.nl
www.gabion-schanskorven.nl

32 Groeiperspectieven

33

Chainpoint

High Tech

Fagencocktail

Efficiënte monitoring
van de toepassing van
bacteriofagen.

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica is een bekend probleem binnen
de pluimveesector. Gevolg: kans op besmet vlees, met alle mogelijke gezondheidsrisico’s van dien. Een fagencocktail op maat kan uitkomst bieden.
Drie bedrijven uit de Nederlands-Duitse grensstreek onderzochten de mogelijkheden. Alexander Ellebrecht (lead partner Chainpoint) bracht allereerst de
oorzaken van het probleem in kaart. “De resistenties ontstaan in de stal.
Als dieren eenmaal resistente bacteriën bij zich dragen, gaat het heel snel.”
Chainpoint vond een partner in het Phage Technology Center (PTC), specialist
in onderzoek naar en ontwikkeling van bacteriofagen. “Waar antibiotica bij
resistente bacteriën geen effect (meer) hebben, zijn bacteriofagen wél in staat
om deze af te breken.” In totaal bleken 55 bacteriofagen geschikt voor verwerking in bedrijfsspecifieke cocktails.
Samen met Pronacon, adviseurs voor voedselveiligheid, ontwikkelde
Chainpoint een monitoringsysteem voor het opstellen van risicoprofielen van
bedrijven op basis van door de boer ingevoerde data. Het systeem monitort
de concentratie bacteriofagen in de watertank, de gebruikte reinigingsmiddelen en afwijkingen in de toepassing van cocktails. Binnenkort starten de
eerste tests bij bedrijven in de grensstreek. “Dit systeem moet zorgen voor
efficiënte monitoring van de toepassing van bacteriofagen, ook in samenwerking tussen slachterij en boer.”

Food Future
Het project is tot stand gekomen binnen het Food Future programma van
Oost NV. Binnen dit programma brengt Oost NV bedrijven bij elkaar uit het
Nederlands-Duitse grensgebied om gezamenlijk nieuwe producten te
ontwikkelen.
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www.chainpoint.com
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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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2-B Energy

Energie- & Milieutechnologie

Offshore windturbine

Offshore windturbines zijn er al een tijdje. “En toch is er niemand op de
wereld die hetzelfde doet als wij”, zegt Herbert Peels, directeur van 2-B Energy
uit Hengelo enthousiast. “Onze nieuwe turbine is lager in de kosten dan
andere offshore turbines.”
2-B Energy ontwikkelt een compleet nieuw concept op het gebied van offshore windtechnologie. Peels: “Reguliere windmolens zijn relatief duur om in
de zee te plaatsen. Onderhoud, installatie - het kan relatief kostbaar zijn.”
2-B Energy doet het helemaal anders. De ‘2B6 windturbine’ heeft een nieuw
ontwerp, zowel qua installatie als de manier waarop stroom wordt opgewekt.
“Je moet rekening houden met windcondities, zoutwatereffecten, golfslag allemaal aspecten waar reguliere offshore turbines moeite mee hebben.”

Twee in plaats van
drie wieken voor de
turbine.
Herbert Peels,
directeur
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Het Hengelose bedrijf deed langdurig onderzoek en kwam tot een concept
met twee in plaats van drie wieken voor de turbine. Dat is makkelijker in de
productie en installatie en bovendien scheelt het in onderhoud. Momenteel
bouwt 2-B Energy de innovatieve turbine in Emden, een plaats vlak over de
grens van Duitsland. Vervolgens wordt hij geïnstalleerd in de Eemshaven.
“Als ons concept daar werkt, willen we het uitrollen op zee.”

Netwerk
PPM Oost ondersteunt het project van Peels en zijn collega’s. Peels: “We
werden geadviseerd om met hen om tafel te gaan en dat is tot op de dag
van vandaag een goede keuze gebleken. PPM Oost heeft een groot netwerk
waar we op allerlei manieren gebruik van kunnen maken. Een heel prettige
partner.”
www.2benergy.com
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Slim opgewekt

Energie- & Milieutechnologie

Duurzaamheid op scholen

Dertig scholen stroomneutraal gemaakt. 2.500 zonnepanelen geplaatst.
Maar bovenal heeft Slim opgewekt ruim 6.000 Gelderse basisschoolleerlingen
actief betrokken bij duurzaamheid en energiebesparing. Dat moeten er nog
veel meer worden, vinden ze bij het Arnhemse bedrijf.
Met behulp van een investering van PPM Oost vanuit het Innovatie- en
Energiefonds Gelderland kunnen de initiatiefnemers bij nog veel meer
Gelderse scholen hun duurzaamheidsprojecten uitvoeren.
Slim opgewekt adviseert, ondersteunt, financiert en realiseert de plaatsing
van zonnepanelen voor schoolbesturen. Het bedrijf rust scholen uit met
LED-verlichting en adviseert over energiebesparing. Slim opgewekt regelt dat
voor de scholen van a tot z. Van het toetsen van de financiële haalbaarheid,
communicatie met de gemeente tot het aantrekken van financiering.
“Wij kiezen voor een persoonlijke benadering”, zegt Hilde van Dijk, één van
de vier initiatiefnemers van Slim opgewekt. “We bedenken projecten om
duurzaamheid een integraal onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs.”

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

Zonnepanelen voor
scholen: duurzaamheid en
energiebesparing.

Slim opgewekt gebruikt de investering van PPM Oost om de volgende
verdubbeling van bedrijfsresultaten te realiseren. Eric Spies, mede-initiatiefnemer Slim opgewekt: “We hebben een verdubbeling van groei per jaar weten
te realiseren vanaf de start. We hebben onszelf bewezen. De scholen zijn
enthousiast en melden zich zelf bij ons. Dit vraagt om kapitaal om de groei
te financieren. Door de investering van PPM Oost kunnen we die stevige groei
doorzetten.”
www.slimopgewekt.nl
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Solynta

Agro-Food

Aardappelrevolutie

In een oud schoolgebouw in Wageningen werkt een tiental mensen aan een
aardappelrevolutie. Bij Solynta kunnen ze nieuwe aardappelgewassen kweken
uit zaad in plaats van uit pootaardappelen. Dat maakt een groot verschil.
In ontwikkelingslanden misschien wel tussen leven en dood. Mede met
behulp van een investering van PPM Oost uit het Innovatie- en Energiefonds
Gelderland (IEG) wil directeur Hein Kruyt daarom vaart maken met de veredeling van aardappelzaad.

Veredeling van
aardappelzaad.

Al jarenlang wordt er overal ter wereld gezocht naar een alternatief voor de
pootaardappel. Het ontwikkelen van nieuwe rassen is met pootaardappelen
namelijk lastig en hij is zeer gevoelig voor ziektes en temperatuur. Samen met
de Universiteit van Wageningen zijn de mensen achter Solynta erin geslaagd
de zaadjes van de aardappelplant te veredelen: gewenste eigenschappen
uit verschillende aardappelplanten combineren en de planten onder meer
geschikt te maken om onder lastige omstandigheden te groeien.

Nationaal Icoon

Hein Kruyt,
directeur
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De investering van PPM Oost vanuit het IEG is noodzakelijk, omdat de veredeling van aardappelen veel tijd kost. “De ontwikkeling van nieuwe rassen duurt
jaren. In die tijd verdienen we nog geen geld”, vertelt Kruyt. Ondertussen
zijn de verwachtingen voor de aardappelrevolutie hooggespannen. Minister
Kamp van het Ministerie van Economische Zaken bevestigde dat nog maar
eens door Solynta in 2014 uit te roepen tot Nationaal Icoon. Volgens Kamp
onderstreept Solynta met dit project ‘de belangrijke Nederlandse bijdrage aan
de mondiale wereldvoedselvoorziening’. Een mooie erkenning, vindt Kruyt:
“We werken er hard aan al die verwachtingen te kunnen inlossen.”
www.solynta.com
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Aglaia Biomedical Ventures

Life Sciences

Investeren in kankeronderzoek

Venture capitalist
investeert in bedrijven
voor snellere
productontwikkeling
in de oncologie.

In Nederland bevinden zich veel (academische) groepen die onderzoek doen
naar technologieën voor de bestrijding van kanker. “De meeste wetenschappers zijn geen ondernemers, dat is een heel andere tak van sport”, zegt Karl
Rothweiler, directeur van Aglaia Biomedical Ventures. “Wetenschap kent een
hoge mate van creativiteit, terwijl productontwikkeling een vast omlijnd
proces is.”
Aglaia Biomedical Ventures is een venture capitalist die in een vroege fase
investeert in bedrijven in de oncologie. Aglaia was onder meer de eerste
investeerder in Syntarga, een spin-off van Radboud Universiteit Nijmegen
dat een technologie ontwikkelde die moest leiden tot een gerichte toediening
van chemotherapie, die de effectiviteit van een medicijn verhoogt en bijwerkingen minimaliseert. Syntarga is inmiddels verkocht aan het Nijmeegse
Synthon. Dat levert op lange termijn niet alleen mogelijk nieuwe medicijnen
op, maar op korte termijn ook talloze nieuwe banen in de regio.
“Uit die periode stamt ook ons eerste contact met PPM Oost”, zegt
Rothweiler. “Zij investeerde óók in Syntarga, maar stapte later in.
De onderlinge relatie was goed en resulteerde in meer samenwerking.”

Toekomst
Karl Rothweiler,
directeur

44 Groeiperspectieven

Eén van die samenwerkingen verloopt via het Topfonds Gelderland. PPM Oost
investeert hiermee in Aglaia’s nieuwste fonds, het Aglaia Oncology Fund II.
Rothweiler: “Het mes snijdt aan twee kanten: wij hebben de inhoudelijke
kennis op het gebied van oncologie, PPM Oost is bereid met ons in een vroege
fase in te stappen. Zo brengen we samen de ontwikkeling van producten in de
oncologie naar een hoger plan.”
www.aglaia-biomedical.com
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RingCredible

High Tech

‘Goedkoop bellen’-app
Zelfde gebruiksgemak
en belkwaliteit als
gewoon bellen.

Bellen in en naar het buitenland is goedkoper geworden, maar kan nog altijd
flink in de papieren lopen. Daar is een gemakkelijke oplossing voor: bel via de
app RingCredible en je bent veel goedkoper uit dan via traditionele providers,
zoals KPN en Vodafone.
‘De goedkoop bellen’-app RingCredible is ontwikkeld door RBN, dat staat
voor Roaming Bestaat Niet. RingCredible is vergelijkbaar met de bekende app
Skype. Met Skype is het noodzakelijk dat zowel de beller als de ontvanger de
app gebruiken. RingCredible heeft hetzelfde gebruiksgemak als gewoon
bellen, want de ontvanger hoeft niet online te zijn en ook niet in het bezit te
zijn van dezelfde app. De RingCredible-app is daarnaast veel zuiniger in
batterijgebruik en verbruikt 75% minder data per minuut dan bijvoorbeeld
Skype.
RingCredible heeft wereldwijd al honderdduizenden gebruikers. “Onze
gebruikers zijn erg tevreden over het gebruiksgemak en de belkwaliteit,
zeker als je dat vergelijkt met Skype”, zegt RBN-directeur Hans Osnabrugge.

Wereldwijd

Hans Osnabrugge,
directeur

Voor de verdere uitrol en ontwikkeling van de app heeft RBN een investering
ontvangen van PPM Oost. Ook heeft het bedrijf een nieuw hoofdkantoor
opgezet in het ondernemerscentrum The Gallery in Enschede. “Met PPM Oost
aan boord halen we naast de gezochte financiële slagkracht, een aandeelhouder aan boord met veel financiële know-how, professionaliteit en een
uitstekend netwerk”, zegt Osnabrugge.
www.ringcredible.com
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Soteria

Life Sciences

Prostaatonderzoek

Ongeveer veertig procent van de mannen krijgt gedurende zijn leven prostaatkanker. Dit zijn vooral mannen boven de zeventig jaar. Het diagnosticeren van
deze aandoening is niet eenvoudig. Met de huidige medische technieken zijn
er vaak meerdere biopsies nodig om vast te stellen of er kanker aanwezig is.
Soteria Medical, een spin-off van het Radboudumc in Nijmegen, ontwikkelt
een plastic robotarm, die via MRI heel snel en accuraat een prostaat kan
onderzoeken.
Prostaatkanker opsporen gebeurt momenteel handmatig via MRI of via een
echogeleide biopsie. De handmatige MRI is tijdrovend, de echogeleide biopsie
kan ook nog eens gevaarlijk zijn voor patiënt. “Een robotarm voor in een MRIscanner is in zo’n geval de oplossing”, zegt Jan Sabisch, directeur van Soteria
Medical uit Arnhem. “Een robotarm werkt snel en je weet direct waar je aan
toe bent.” De robotarm van Soteria Medical heeft alleen nog CE-certificering
én FDA-approval nodig om daadwerkelijk gebruikt te kunnen worden in ziekenhuizen en onderzoekscentra. Sabisch: “Als we daar doorheen komen, gaan
we het product direct verkopen. Daarmee helpen we niet alleen onszelf, maar
ook de patiënt en dat is toch uiteindelijk voor wie je het doet.”

Sparringpartner

Robotarm in
MRI-scanner.

Om de robotarm op de markt te kunnen brengen, had Soteria extra financiële
middelen nodig. Soteria klopte daarvoor met succes aan bij PPM Oost.
“De mensen van PPM Oost zagen de potentie direct. We hebben veel opties
bekeken, maar PPM Oost kwam er simpelweg het beste uit. Ze zijn een goede
sparringpartner. Ze geven advies als we dat willen en houden een vinger aan
de pols. Zulke steun hebben wij als start-up nodig.”
www.soteria-medical.com
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Food Sense

Agro-Food

Broodbeleg voor kinderen

Broodbelegtubes, snoepfruit, smaakwater en kaaskoppen. Wie in de supermarkt wel eens broodbeleg of snacks voor kinderen koopt, kent zonder
twijfel de twee grappige figuren: Fred & Ed. Veel minder bekend is dat dit een
merknaam is van het Zwolse bedrijf Food Sense.

Wouter Pol,
eigenaar

Food Sense is een kleine speler in de foodindustrie, die onderscheidend en
inventief is. “We gaan altijd echt probleemoplossend te werk”, zegt Wouter
Pol, mede-eigenaar Food Sense. “De verpakking van hagelslag gaat vaak snel
kapot. Wij bedenken daar een oplossing voor. Zo kwamen we op het idee van
een draaidopverpakking voor hagelslag.”
Voor de productie van hagelslag in melkpakjes met draaidop heeft Food Sense
een nieuwe productielijn in gebruik genomen. De nieuwe productielijn staat
bij de sociale werkvoorziening WEZO, in Zwolle. Pol: “Daar werken mensen
met een beperking met heel veel toewijding aan onze producten. Dat is echt
een totaal andere benadering dan de grote merken.”

Combinatie

Hagelslag in melkpakje
met draaidop.
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De eigenaren Wouter Pol en Karin Lowik zijn ambitieus. Ze willen met de
nieuwe productielijn meer nieuwe producten in de markt zetten.
Een investering van PPM Oost moet Food Sense de komende jaren meer slagkracht geven om door te groeien. “PPM Oost heeft daarnaast een heel goed
netwerk, in allerlei industrieën. Dat is voor ons ontzettend handig”, zegt Pol.
“Bovendien: PPM Oost kan afstand nemen. Wij zijn zo gefocust op ons bedrijf
en idee, dan is het prettig als er een partij is die juist meer van een afstand
naar de situatie kijkt.”
www.foodsense.nl
www.fredened.nl
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Laad.nl

Maakindustrie

Nationaal fietsnetwerk

In Nederland maken we jaarlijks zo’n 167 miljoen recreatieve fietstochtjes.
Dat we met zijn allen veel op de fiets zitten, moge duidelijk zijn. Dit lijkt dus
ook mogelijkheden te bieden op zakelijk gebied. Maar: “Deze gigantische
markt is vastgeroest”, stelt Wouter Terpstra van Laad.nl. “Wij proberen dat een
beetje los te schudden.”

Fietsen 2.0: nieuwe
e-bike routes ontwikkelen.

Laad.nl is bezig met het uitrollen van een compleet nieuw fietsnetwerk.
In samenspraak met ondernemers en consumenten ontwikkelt het Harderwijkse bedrijf nieuwe fietsroutes. “Vroeger lagen fietsroutes niet in de buurt
van winkels of horecagelegenheden”, zegt Terpstra. “Moest je kilometers
omfietsen om een kopje koffie te drinken. Dat doen wij met ons netwerk
anders.”
Om de routes zo toegankelijk mogelijk te maken, biedt Laad.nl een oplossing
voor ondernemers. Terpstra: “Ze kunnen bij ons een laadpaal voor elektrische
fietsen aanschaffen. Fietsers die even hun e-bike of fiets willen opladen,
kunnen tegelijkertijd ook wat eten, drinken of bekijken. Zo snijdt het mes
aan twee kanten.”

Netwerk
Wouter Terpstra,
directeur

‘Fietsen 2.0’ is zo’n groot succes dat een financiering uit Gelderland voor
Innovaties nodig was om de groei bij te kunnen benen. “Je moet laadpalen
produceren en verkopen, routes ontwikkelen. Dat kost geld. Een bank
accepteert alleen leningen als je een trackrecord hebt. Dat hadden we nog
niet. PPM Oost had dat vertrouwen wel. En maar goed ook, want we willen
uiteindelijk het grootste fietsplatform van Nederland worden.”
www.laad.nl
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EasyRiet

Maakindustrie

Dakelementen van natuurriet

Niemand minder dan tuinexpert Rob Verlinden is fan. EasyRiet produceert
schakelbare dakelementen voorzien van echt natuurriet. “Hij vindt het echt
een fantastisch product”, grinnikt Bob van der Put, eigenaar van EasyRiet.
“Heel simpel gesteld: wij zagen natuurriet tot 25 centimeter en plakken dat
op een plaat. Vervolgens schroef je dat op een dak en ziedaar: een natuurrieten dak.”
In vier jaar tijd is een hoop gebeurd. EasyRiet won in december vorig jaar de
Veluwse Innovatieprijs voor starters, heeft samenwerkingen met zeven grote
leveranciers en heeft haar natuurrieten dakelementen te koop in meerdere
landen. Van der Put: “We zijn nu zelfs bezig met een dak voor chalets.”

Productie schakelbare
dakelementen van echt
natuurriet.
Bob van der Put,
eigenaar

Om dat allemaal te bewerkstelligen, was geld nodig. “We draaiden nog nul
omzet. De middelen om van start te gaan hadden we nog niet - een bank zou
daarom nooit in ons hebben geïnvesteerd. PPM Oost zag de potentie wel.
En nog steeds. Zo stonden we laatst op een beurs in Arnhem en dan komen
mensen van PPM Oost gewoon langs: even bijpraten en overleggen.
Dat menselijke aspect is echt heel prettig.”

Toekomst
Momenteel zijn de dakelementen van EasyRiet alleen nog geschikt voor
kapschuren, tuinhuizen en andere kleine gebouwen, maar eigenaar Bob van
der Put droomt verder. “In de toekomst hopen wij een alternatief te zijn.
Ga je nu verbouwen, dan vraag je je af: wat voor soort dakpannen leg ik op
mijn huis? Dat moet over een aantal jaar anders zijn. Dan is de vraag: worden
het dakpannen of EasyRiet? Daar werken we hard aan.”
www.easyriet.nl
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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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Europastry

Agro-Food

Deegwaren

De internationale producent van deegwaren Europastry, bouwt een nieuw
bedrijfspand in Oldenzaal. Het bedrijf heeft voor het nieuwe bedrijfspand
een terrein van 1,7 hectare nodig en neemt voor een mogelijk toekomstige
uitbreiding een optie op een kavel van 1,6 hectare op het bedrijventerrein
Jufferbeek-Zuid.
De keuze viel op dit bedrijventerrein door de gunstige ligging vlakbij de A1
en de goede verbindingen met het achterland.
Voor de regio Twente betekent dit 80 tot 100 nieuwe arbeidsplaatsen.
Europastry verwacht begin 2015 met de productie te starten in Oldenzaal.
De Europastry groep is de Spaanse marktleider in bevroren deegwaren.
Als één van de grootste spelers op deze markt produceert de onderneming
onder andere muffins, donuts, croissants en broodjes.
Hoewel het consumptieniveau van brood en banketbakkersproducten in
Spanje tegenwoordig constant is, blijft de verkoop van bevroren deeg
(producten) jaarlijks groeien met 13%.

Spaanse marktleider in
bevroren deegwaren.

Wereldwijde markt
Europastry verkoopt haar producten wereldwijd, van Zweden tot Equatoriaal
Guinea. 15% van Europastry’s totale verkoop vindt plaats buiten Spanje.
Oost NV hielp samen met het Netherlands Foreign Investment Agency het
bedrijf aan informatie over het Nederlandse belastingsysteem en subsidies.
www.europastry.com
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Allego

Energie- & Milieutechnologie

Overal en altijd zorgeloos laden

Elektrisch rijden is in opkomst. Elektrische rijders willen hun auto overal en
altijd kunnen opladen. Allego biedt de flexibiliteit door laadinfrastructuur te
ontwikkelen en te realiseren die betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen
toegankelijk is. Ook ontwikkelt Allego services die passen bij het laden van de
toekomst zoals bijvoorbeeld openbaarladen.nl voor de laadpaal in openbare
ruimten of het innovatieve ChargingPlaza om meerdere voertuigen op een
kleine ruimte te laten laden.
Samen met de automobielbranche, overheden, service providers en netbeheerders ontwikkelt Allego gebruikersgerichte services die elektrisch
rijden aangenamer en persoonlijker maken.
Allego is medio 2013 gestart als onderdeel van Alliander en zocht naar een
locatie in de nabijheid van andere belangrijke innovatieve spelers gerelateerd
aan de automotive sector, opslagtechnologie en OEM.

Industrie Park Kleefse Waard

Elektrisch rijden
aangenamer en
persoonlijker maken.

Oost NV vond in samenwerking met IPKW de geschikte locatie op het
Industrie Park Kleefse Waard. Op dit park, waar verschillende clean tech
bedrijven samen komen, zoekt Allego verbinding met andere organisaties,
die werken vanuit een innovatieve visie op het gebied van technologie.
De nieuwe activiteit levert circa 55 arbeidsplaatsen op.
www.allego.eu
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Cobb

Agro-Food

Uitbreiding basisfokbedrijf

Cobb-Vantress Inc., de wereldwijde marktleider op het gebied van innovatieve
vleeskuikenfokkerijen, investeert € 10 miljoen om de capaciteit te verdubbelen
van haar Nederlandse basisfokbedrijf in Herveld.
Eind 2013 startte Cobb met de bouw van 13 nieuwe stallen. Hierna renoveerde
het bedrijf de bestaande stallen. Op 19 mei 2014 opende Cobb het vernieuwde
basisfokbedrijf in Herveld. Deze uitbreiding levert naar schatting 50 extra
banen op.
“De Herveld-investering onderstreept het belang van de Europese markt voor
Cobb”, aldus Jerry Moye, president van Cobb.
Cobb Europe B.V. is onderdeel van Cobb Europe Ltd., gevestigd in Colchester,
Engeland. Cobb Europe is één van de vier divisies van Cobb-Vantress Inc.,
USA. Cobb verkoopt haar producten wereldwijd. Het Nederlandse kantoor is
gevestigd in Boxmeer en het basisfokbedrijf van Cobb Europe is gevestigd in
Herveld.

Uitbreiding stallen
basisfokbedrijf.

Fiscale voordelen
NFIA en Oost NV ondersteunden Cobb op diverse manieren, waaronder het
verstrekken van informatie over subsidies en belastingregelingen.
www.cobb-vantress.com
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Match2Medica tour

Life Sciences

Ondernemersreis Düsseldorf

Een groep van 50 vertegenwoordigers van bedrijven, kennis- en zorginstellingen bezocht de Medica, de grootste medische handelsbeurs van de wereld
in Düsseldorf. Zij wilden nieuwe internationale contacten leggen, bestaande
contacten onderhouden, zich laten inspireren door nieuwe medisch
technologische snufjes en de band versterken met hun medereizigers uit
Gelderland en Overijssel.
De beursorganisatie zorgde voor een hartelijk ontvangst in de internationale
business lounge. Daarna startte onze Technology Tour langs diverse bedrijven.
Onze bedrijven kregen de mogelijkheid zich internationaal te presenteren
op basis van vooraf opgestelde profielen en een gedegen voorbereiding via
intakegesprekken. Op de dag zelf planden we in totaal 150 matchingsgesprekken met mogelijke partners uit de Verenigde Staten, Azië of Europa.
Daarnaast kregen we ruim de gelegenheid kennis te maken met de Duitse
markt en specifieke onderwerpen, zoals het inkoopbeleid van Duitse
zorginstellingen. Dit intensieve dagprogramma sloten we af met een
gezamenlijke borrel met onze buurregio Nordrhein-Westfalen, een duurzame
partner van het Oost-Nederlandse medische bedrijfsleven in innovatieve
Europese projecten.

Medica, de grootste
medische handelsbeurs
van de wereld.

Vervolgactiviteiten
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www.oostnv.com

Oost NV organiseert in 2015 meerdere activiteiten gericht op de internationalisering van het regionale bedrijfsleven. Voor Life Sciences & Health, en voor
‘medtech’ in het bijzonder, staan de volgende activiteiten op de agenda: in
april organiseren wij een reis naar Zuid-Duitsland voor ondernemers actief
in de markt voor revalidatie, preventie en homecare en in het najaar de
tweede Match2Medica tour.
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ASRock

High Tech

Uitbreiding ondanks crisis

Terwijl veel bedrijven in een tijd van economische malaise een forse stap
terug moeten doen, heeft ASRock besloten toch uit te breiden. Begin mei
verhuist ASRock van het huidige huurpand naar een eigen pand van ongeveer
5.500 m2 in Nijmegen.
ASRock, sinds 2002 gevestigd in Wijchen, importeert ‘moederborden’ vanuit
de hoofdmaatschappij in Azië. ASRock ziet haar afzetmarkt in West-Europa
teruglopen onder invloed van de huidige ontwikkelingen op de computermarkt voor desktops, laptops, tablets. De winst die het bedrijf in een eerdere
fase op de Oost-Europese markt heeft behaald, gebruikt het bedrijf nu om te
investeren.

Investering
Voor de regio betekent dit de komende drie jaar 10 extra arbeidsplaatsen en
een investering van € 3,5 miljoen. Oost NV hielp in nauwe samenwerking
met het Netherlands Foreign Investment Agency bij de locatiekeuze en
voorzag ASRock van de nodige informatie.

Winst gebruiken
om te investeren
in tijden van crisis.
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www.asrock.com
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Blue Fifty BV

Energie- & Milieutechnologie

Afvalmanagement

Afvalmanagement is een grote uitdaging voor veel landen, regio’s en steden.
Een groot aantal landen heeft hun afvalmanagement op orde. In andere delen
van de wereld blijft afvalmanagement een grote uitdaging, met als gevolg
verspilling van waardevolle grondstoffen, slechte stortplaatsen, vervuilde
straten, verspreiding van ziekte et cetera.
Goed afvalbeleid bestaat uit vier pijlers: het vermijden van afvalproductie,
hergebruik van materialen, recycling tot grondstof en het omzetten van afval
in energie. Blue Fifty BV speelt als adviseur en projectontwikkelaar in op de
mogelijkheden van de internationale afvalmarkt en draagt bij aan de
realisatie van een circulaire economie.

‘Afvalkennis als
exportproduct’.

Blue Fifty ziet marktkansen in opkomende landen. Het bedrijf richt zich in
eerste instantie op Polen en Zuid-Afrika, omdat deze landen hun afvalbeleid
willen verbeteren. Het doel van Blue Fifty is de realisatie van een kenniscentrum in Wageningen voor de bundeling van Nederlandse expertise rond
het thema ‘afvalkennis als exportproduct’. Blue Fifty werkt hierbij samen met
CE Delft, de Radboudumc en Wageningen UR. Oost NV bracht Blue Fifty in
contact met KiEMT om daar een innovatievoucher aan te vragen ter ondersteuning van hun activiteiten.

Neveneffecten
Oost NV ondersteunt Blue Fifty onder meer met ‘matchmaking’: de koppeling
aan kennisinstellingen, zoals de universiteiten in Wageningen en Nijmegen
en de beantwoording van internationale vraagstukken waarvoor Oost NV haar
internationale netwerk inzet.
www.blue-fifty.com
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PulseCath

Life Sciences

Hartpompen

In bepaalde situaties kan een cardioloog of cardiochirurg besluiten om voor,
tijdens of na een medische ingreep een hulpmiddel in te zetten om de pompfunctie van het hart tijdelijk te ondersteunen. Voor deze cardiologische markt
ontwikkelt PulseCath een nieuwe hartpomp. Deze innovatieve oplossing
redt niet alleen mensenlevens, maar zorgt ook voor de vermindering van de
kosten van de gezondheidszorg.
Het bedrijf verplaatst zijn activiteiten in 2014 van Amsterdam naar Parktoren
Arnhem. Daarnaast vindt PulseCatch ook nieuwe financiering voor zijn
internationaliseringsactiviteiten. Een stationslocatie bij Arnhem Centraal
past uitstekend bij de internationale oriëntatie van het bedrijf en biedt snelle
internationale verbindingen naar de vliegvelden Schiphol en Düsseldorf via
onder meer de ‘ICE’-trein.
Met deze vestigingskeuze en nieuwe financiering verwacht het bedrijf de
komende jaren verder te groeien en zich te kunnen richten op de verkoop van
hun producten in Europa en daarbuiten. Daarnaast wil het bedrijf een deel
van de productie van medisch technologische apparatuur uitbesteden aan in
Gelderland gevestigde bedrijven.

Locatiekeuze en financiering

Innovatieve oplossing
redt mensenlevens en
zorgt voor vermindering
kosten gezondheidszorg.
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Oost NV begeleidt PulseCath bij de locatiekeuze en brengt het bedrijf in
contact met mogelijke samenwerkingspartners in de regio. PPM Oost is één
van de investeerders in het bedrijf.
www.pulsecath.com
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Unicorn Systems

High Tech

ICT-systemen

Het Tsjechisch ICT-bedrijf Unicorn Systems opende op 10 september zijn
Nederlandse vestiging in aanwezigheid van de Tsjechische ambassadeur en
Arnhems wethouder Hans Giesing van Economische Zaken.
Unicorn Systems heeft enkele grote opdrachten lopen in Nederland van onder
meer het Arnhemse energiebedrijf TenneT. Met de vestiging verwacht het
bedrijf de komende jaren te groeien naar 30 werknemers. Dit zijn voornamelijk marketing & sales medewerkers en ICT-ontwikkelaars ter ondersteuning
van nieuwe klanten.
Unicorn Systems voorziet grotere bedrijven in verschillende sectoren van
grootschalige ICT-systemen en oplossingen. Het is een modern bedrijf dat
elke technologische vernieuwing direct integreert in haar organisatie en
werkwijze. Hiermee versterkt Unicorn de concurrentiepositie van hun klanten.

Nieuwe locatie

Grootschalige
ICT-systemen en
oplossingen.
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De internationale oriëntatie van het bedrijf vraagt om een stationslocatie bij
Arnhem Centraal, met goede verbindingen met de vliegvelden Schiphol en
Düsseldorf. In Nederland richt Unicorn Systems zich in eerste instantie op de
markten Energie en Financiële Dienstverlening.
Oost NV begeleidde Unicorn Systems bij de locatiekeuze en bracht het bedrijf
in contact met samenwerkingspartners bij de opzet van de Nederlandse
business unit.
www.unicornsystems.eu
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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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Greenport Gelderland

Agro-Food

Oost-Polen verkennen

Gelderland en de provincie Lubelskie in Polen willen hun jarenlange
culturele band ook een economische inhoud geven. Onze tuinbouwbedrijven
in Greenport Gelderland (voorheen Betuwse Bloem) tonen belangstelling voor
toekomstige samenwerking met deze regio. In Lubelskie zijn er immers veel
tuinbouwbedrijven gespecialiseerd in het kweken van bloemen, groenten en
veel soorten zacht fruit.
Op verzoek van de provincie Gelderland onderzocht Oost NV de samenwerkingsmogelijkheden tijdens een bezoek aan Polen, in februari 2014.
Het blijkt dat met name gespecialiseerde Poolse adviseurs en toeleveranciers,
onder meer voor de machinebouw, interesse tonen in onze fruitsector. Voorwaarde voor succes is dat deze samenwerking daadwerkelijk tot nieuwe business leidt voor beide partijen. Onze bevindingen en aan-bevelingen hebben
wij voorgelegd aan de provincie Gelderland. De provincie bepaalt op basis van
deze rapportage hoe zij de samenwerking met Polen verder zal vormgeven.

Matchmaking
Een mogelijk positief resultaat op de korte termijn is het organiseren van een
bezoek van Gelderse bedrijven aan een internationale fruitbeurs in Polen,
gecombineerd met individuele bedrijfsbezoeken. Van deze vorm van matchmaking tussen Poolse en Gelderse bedrijven, zullen beide partijen kunnen
profiteren.
www.greenportgelderland.nl

Samenwerking van
Gelderse en Poolse
tuinbouwbedrijven.
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Haaksbergen

High Tech

Glasvezelnetwerk

De ‘bedrijvenvereniging Stepelo’ in Haaksbergen wil betaalbare en snelle
digitale verbindingen voor haar leden en als collectief. Dit kunnen zij niet
bij commerciële marktpartijen verkrijgen. Daarom besluiten ze een eigen
netwerk aan te leggen, maar dit heeft nogal wat consequenties.

Snelle digitale
infrastructuur op
bedrijventerreinen.

Een eigen netwerk biedt veel mogelijkheden, maar zowel financieel,
organisatorisch als technisch valt er nog veel uit te zoeken en te regelen.
Met een eigen netwerk krijgen alle bedrijven een zeer aantrekkelijk geprijsd
aanbod voor een bedrijfsaansluiting. De aansluiting is gekoppeld aan de
NDIX, een digitale marktplaats die ondernemers keuze biedt uit meer dan
80 verschillende dienstenaanbieders. Daarnaast investeert deze vereniging
als collectief in een cameranetwerk en E-laadpalen, tegen zeer lage kosten
gekoppeld aan het glasvezelnetwerk. Ook voor toekomstige collectieve
diensten biedt het eigen netwerk talloze mogelijkheden.

Stichting GON
De ‘bedrijvenvereniging Stepelo’ kreeg hulp van Oost NV bij de financiële,
technische en organisatorische opzet van dit initiatief. Oost NV begeleidde
de subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel. Via Stichting GON (Glasvezel
Oost Nederland) helpt Oost NV in Overijssel ook andere ondernemersverenigingen en gemeenten bij de keuze voor aanleg van snelle digitale infrastructuur op bedrijventerreinen.
www.stepelo.nl
www.stichtinggon.nl
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NBC 500

Life Sciences

Van idee naar zorginnovatie

‘Bridging the gap health-technology’ is één van de doelstellingen van
New Business Challenges 500 (NBC 500), gericht op het thema ‘sensoren in de
zorg’. Uitgangspunt is dat bij ontwikkeling van innovaties in co-creatie tussen
zorg en ondernemers er kansrijke initiatieven ontstaan die goed aansluiten
op de klinische praktijk.
NBC 500 is een uniek platform voor zorgprofessionals en innoverende
technologiebedrijven. Om elkaar te vinden, kennis uit te wisselen, maar
uiteindelijk vooral om te komen tot daadwerkelijke innovaties in de zorg.
Doel is een bijdrage te leveren aan het efficiënter innoveren van medical
devices. Daarbij staat niet de technologie centraal, maar ‘wat vragen onze
zorgverleners’.

Zoektocht
Samen met haar netwerkpartners ging Oost NV de uitdaging aan om
interessante technologieën te identificeren. Deze zoektocht is succesvol
geweest. Denk bijvoorbeeld aan het continu en draadloos meten van de
inwendige lichaamstemperatuur met behulp van een inslikbare pil,
MRSA-detectie met behulp van een Bacterie Adem Tester of het verwijderen
van lichaamshaar door middel van RF Power technologie.
Deze vier concrete projectideeën brengen we in 500 dagen verder van idee
tot kansrijke business case op Novio Tech Campus in Nijmegen, waar
innovaties werken.

Uniek platform
voor zorgprofessionals
en innoverende
technologiebedrijven.
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www.noviotechcampus.nl
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Herstructurering

High Tech

Gelderse bedrijventerreinen

‘De economische urgentie van ondernemers als vertrekpunt nemen voor de
herstructurering van bedrijventerreinen.’ - Daar staat de provincie Gelderland
voor. Actieve betrokkenheid van ondernemers en investeerders is noodzakelijk om de kwaliteit van vooral bestaande Gelderse terreinen te verbeteren.
Met alleen de inzet van subsidies gaat dit onvoldoende lukken.
Mee investeren in de verbetering van de private ruimte biedt perspectief.
Dit blijkt ook uit een pilot op de Novio Tech Campus in Nijmegen.
Een leegstaand pand herontwikkelen tot bedrijvenverzamelgebouw voor
innovatieve ondernemers was de doelstelling. Een financiering via een bankinstelling bleek in het huidige financieringsklimaat op dit moment zeer lastig
te realiseren. Een lening via de provincie Gelderland was de oplossing.

Herontwikkeling private ruimte

Oprichting Fonds
Fysieke Herstructurering
Bedrijventerreinen
Gelderland.
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De provincie Gelderland, Oost NV en PPM Oost troffen daarom de voorbereidingen voor de oprichting van een Fonds Fysieke Herstructurering
Bedrijventerreinen Gelderland. Doel van dit revolverende fonds dat in 2015
van start gaat, is het stimuleren van de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen. Dit maakt aanvullende activiteiten en diensten op
het terrein mogelijk, lokt nieuwe investeringen uit en zorgt voor behoud van
werkgelegenheid. De 6.500 hectaren bedrijventerreinen in Gelderland
herbergen immers voor één derde van alle werkgelegenheid in de regio.
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Jaarcijfers
2014

Oost NV adresseert maatschappelijke uitdagingen en versterkt de economie
en werkgelegenheid van Oost-Nederland.
We werken voor het mkb, startende en groeibedrijven, vanuit twee kantoren in
Arnhem en Enschede (vanaf 1 maart 2015 vanuit één kantoor in Apeldoorn).
We bieden ondernemers kennis, geld, netwerk en contacten.

Als fondsmanager van fondsen die PPM Oost voor de provincies Gelderland
en Overijssel beheert, faciliteert PPM Oost investeringen in 20 nieuwe
participaties en zorgt voor de aanvullende financiering van 18 bestaande
portfoliobedrijven.
Internationaliseren - Investeringsbevordering realiseerde 39 investeringsprojecten. Die activiteiten leveren 1.109 nieuwe arbeidsplaatsen en € 304
miljoen aan investeringen op voor de komende drie jaar.
Infrastructuur - Bedrijfsomgeving zorgde voor 6 business cases in de vorm
van procesbegeleiding revitalisatie bedrijventerreinen en leverde 45 leads
voor de ontwikkeling van nieuwe business cases.

Financieel
Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland: sterk in de sectoren
Agro-Food, Creatieve industrie, Energie- & Milieutechnologie, High Tech,
Life Sciences & Health, Logistiek en de Maakindustrie.

Het jaar 2014 sluit Oost NV positief af met een winst van € 6.106.000.
Dit is het gevolg van een positief resultaat uit het participatiebedrijf
PPM Oost van € 6.060.000.

Resultaten

Organisatie

Innoveren - Ontwikkeling & Innovatie zet als project- en procesmanager
onder andere kennis- en innovatieconsortia op met bedrijven en kennisinstellingen. In 2014 realiseerden we 137 business cases met 293 bedrijven
en een projectvolume van € 15 miljoen.

Oost NV heeft 103 medewerkers in dienst, waarvan 37 met een tijdelijk contract.

Investeren - In 2014 investeert PPM Oost in 38 nieuwe participaties.
19 bedrijven ontvangen een aanvullende financiering. In totaal staat dit voor  
een cash-out bedrag van € 13,5 miljoen. Financieel is het resultaat uitstekend
te noemen: in 2014 realiseert PPM Oost een netto resultaat van ruim € 6
miljoen, het hoogste resultaat in het bestaan van PPM Oost, voornamelijk
het gevolg van de succesvolle exit van portfoliobedrijf Xsens.

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. (vanaf 13 januari 2014),
drs. C.E. Habes (vanaf 8 mei 2014).

Aandeelhouders
Ons werk voeren we uit in opdracht van onze aandeelhouders: het Ministerie
van Economische Zaken (55,9% aandelen), de provincie Gelderland (30,6%
aandelen) en de provincie Overijssel (13,5% aandelen).

Scan deze pagina via de QR reader-app en
download ons volledige jaarverslag.
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1	OICAM
oicam.nl
2	IPC
stodt-toekomsttechniek.nl/projecten/integraal-praktijkcentrum
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 Sanderink Technology Centre
stichtinggerardsanderink.nl
9 LAC
lac-online.nl
10 Europese Membrane Institute
Twente (EMI Twente)
utwente.nl/tnw/emi
11	Texperium
texperium.eu
12	Fablab Arnhem
fablabarnhem.nl
13	Watt Connects
wattconnects.com
14	InnoSportLab Papendal
innosport.nl
15	Radboud REshape &
Innovation Center
radboudreshapecenter.com
16	CAT AgroFood
wageningenur.nl

17	Algae Parc
algaeparc.nl
18	Health Innovation Park
healthinnovationpark.nl
19	Polymer Science Park
polymersciencepark.nl
20	FabLab Zwolle
fablabzwolle.nl
21	Green Pac / ILab
greenpac.eu
22	Veterinair Kenniscentrum
Oost-Nederland (VKON)
vkon.nl
1	Business Cluster
Semiconductors Netherlands
www.bcsemi.nl
2	Innofood
innofood.org
3	Cleantech Center
cleantechcenter.nl
4	AMMON
ammon-innovation.com
5	Biobased Innovation Cluster
Oost-Nederland
wageningenur.nl
6	LEO - Center for Service Robotics
leorobotics.nl
7	Innovatief Materialen Platform
Twente (IMPT)
saxion.nl
8	Bio-energiecluster
Oost-Nederland (BEON)
bioenergieclusteroostnederland.nl
9	Pioneering
pioneering.nl
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Innovatieloket / Regionaal Centrum voor Technologie
Campus
Universiteit / Hogeschool
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1	Food Valley NL
foodvalley.nl
2	Science meets Business (SMB)
smb-lifesciences.nl
3	Regionaal Nijmeegs
Centrum voor Technologie
rnct.nl
4	Health Valley
health-valley.nl
5	Achterhoeks Centrum voor
Technologie (ACT)
act-nu.nl
6	Regionaal Centrum voor
Technologie de Vallei
rct-devallei.nl
7	Regionaal Centrum voor
Technologie Rivierenland
rct-rivierenland.nl
8 Veluws Centrum voor Technologie
vctgelderland.nl
9	Kennispark Twente
www.kennispark.nl
10	Kennispoort Regio Zwolle
kennispoortregiozwolle.nl
11	Stedendriehoek Innoveert
stedendriehoekinnoveert.nl
12	Platform Creatieve Technologie
Midden-Gelderland
pctmg.nl
13	GreenTechAlliances
greentechalliances.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 Business Park
arnhemsbuiten.nl
5	Technicampus
technicampus.nl
6	Wageningen Campus
wageningenur.nl
7	Polymer Campus
polymersciencepark.nl
8	Kennispark Twente
kennispark.nl
9	High Tech Systems Park Twente
thalesgroup.com
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Concept en realisatie

Laan van Malkenschoten 40
7333 NP Apeldoorn
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Ontwerp
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Fotografie
NL Agency
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Drukwerk
Ipskamp drukkers, Enschede
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www.meestersvandetoekomst.nl
twitter.com/oostnv
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youtube.com/ppmoost
linkedin.com/group Oost NV
linkedin.com/group PPM Oost
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