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Ontwikkelingen 2017
De Nederlandse economie zit in de lift. We zien een groei in investeringen 

bij bedrijven, daling van werkloosheid, veel startende bedrijven en betere 

bedrijfsresultaten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek presteren 

de economieën van Gelderland en van Overijssel zelfs nog beter dan 

die van Nederland in het geheel. De lichten van de economie staan dus 

op ‘groen’. Bovendien biedt het regeerakkoord van ons nieuwe kabinet 

handvatten om de economische structuur in Oost-Nederland nog verder 

te verstevigen en regionale ondernemers te ondersteunen. Het afschaffen 

van de dividendbelasting en het handhaven van de 30%-regeling, waardoor 

expats gedurende vijf jaar belastingvoordelen genieten, houden Nederland 

aantrekkelijk als vestigingslocatie voor internationale bedrijven.

Halverwege 2017 zijn ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en 

participatiemaatschappij PPM Oost gefuseerd tot Oost NL, met als 

gezamenlijke ambitie: het versterken van de concurrentiekracht en het 

innovatievermogen van het bedrijfsleven in Oost-Nederland. Omdat onze 

doelstelling sociaaleconomisch is, zijn we geneigd onze resultaten te 

meten naar euro’s en arbeidsplaatsen. Maar het besef groeit dat welzijn 

uiteindelijk nog belangrijker is dan welvaart. We staan dan ook voor 

maatschappelijke uitdagingen. De bijdrage van Oost NL moet niet gericht 

zijn op korte termijn successen, maar op de structurele verbetering van 

de welvaart van alle mensen in Oost-Nederland. Daarvoor zetten onze 

medewerkers zich dagelijks in op onze kernactiviteiten: innoveren, 

investeren en internationaliseren.

Duurzame ontwikkeling vormt een centraal thema voor onze inspanningen. 

Economisch en maatschappelijk rendement gaan daarbij hand in hand. 

In Oost-Nederland zijn tal van organisaties actief in het economische en 

maatschappelijke veld. Wij nodigen al deze partijen uit om samen met 

ons de brede welvaart in onze regio te bevorderen. We zoeken verbinding 

met alle kracht die in onze regio aanwezig is om samen te werken aan 

sociaaleconomisch en maatschappelijk rendement. 

Intern richten wij ons op geïntegreerde samenwerking en openheid. 

Sinds onze fusie zijn we heel snel versmolten tot één organisatie met een 

eenduidige werkwijze en een heldere doelstelling. Ook de bedrijfscultuur 

is aan het veranderen. Iedere collega levert vanuit eigen kracht zijn of haar 

bijdrage. Vindingrijkheid en initiatief worden gestimuleerd, betrokkenheid  

en integer handelen zijn als kernwaarden voorwaardenscheppend voor  

ons gedrag. 

Vooruitblik 2018
Meer aandacht voor duurzaamheid, energietransitie en de circulaire 

economie is een trend die nog krachtiger zal doorzetten in 2018. We willen 

slimme verbindingen leggen tussen innovatie, economisch rendement en 

maatschappelijke impact. De ondernemers die daarop actief zijn, zullen  

wij ondersteunen.

Het lopende meerjarenplan gaan we in 2018 jaar aanpassen aan nieuwe 

inzichten. We zijn daarover al in gesprek met onze stakeholders.  

Onze maatschappelijke betrokkenheid zullen we explicieter uitdragen.  

Onze bijzondere positie als maatschappelijke onderneming zonder 

winstoogmerk willen we transparanter in onze bedrijfsvoering doorvoeren. 

Komend jaar gaan we ook een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij onze 

klanten en medewerkers. Na de interne wijzigingen in 2017 is het goed om nu 

onze prestaties op alle fronten tegen het licht te houden en te verbeteren.

Oost NL 
Duurzame ontwikkeling
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De Brexit zal leiden tot verplaatsing van bedrijfsactiviteiten vanuit het VK 

naar het Europese continent. Vanuit Oost NL zetten wij extra capaciteit in om 

een deel van deze bedrijven richting Oost-Nederland te begeleiden. Uiteraard 

houden wij rekening met de risico’s die de Brexit met zich meebrengt.

Op de langere termijn zien we de digitalisering en technologisering nog 

verder doorontwikkelen, inclusief fenomenen als robotica en artificial 

intelligence. Dat gaat misschien leiden tot een volledig andere waardering 

van de functie van werk en inkomen. 

Ook komend jaar al zien we frictie op de arbeidsmarkt. In de zorgsector 

bijvoorbeeld is het al lastig om de banen ingevuld te krijgen. Anderzijds 

zitten er nog veel mensen thuis. Dat beschouwen wij als een opdracht: de 

economische groei ten goede laten komen aan iedereen in Oost-Nederland. 

Er is nog genoeg te doen. Wij gaan er met volle energie mee aan de slag 

en kijken uit naar een succesvol 2018 met vele mooie projecten voor de 

duurzame economische ontwikkeling van Oost-Nederland!

Marius Prins 
algemeen directeur
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‘Wij maken het verschil door de economische structuur  
 in Oost-Nederland duurzaam te versterken’

Menselijk kapitaal 
> Medewerkers/talent 
 (man & vrouw)

Intellectueel kapitaal
> Kennis van de markt en   
 kennis-instituten en dito   
 mensennetwerk
> Kennis en expertise van   
 vertaling en uitvoering van   
 beleid naar marktkansen

Sociaal kapitaal
Samenwerking: 
> Bedrijfsleven (regionaal,   
   nationaal & internationaal)
> Overheid
> Kennispartners
> Andere ROM’s 
> Trade & Innovate NL
> Invest-NL
> RVO/NFIA

Financieel kapitaal
> Europese, Nationale en
 Provinciale Fondsen/Middelen
  
  
 

Input

Onze financieringen
> Basisactiviteiten
> Additionele opdrachten

FOOD HEALTH

TECH ENERGY

Internationaliseren

Innoveren

Investeren

Innoveren
> Innovatie investeringen
> Ontwikkeling van    
 consortia van samen-
 werkende bedrijven   
 (regionaal, nationaal,  
 internationaal)
> Gecreëerde arbeidsjaren
> Business cases

Investeren
> Directe investeringen
> Verstrekte financieringen 
> Uitgelokte investeringen
> Exit opbrengsten 
> Contacten met bedrijven

Internationaliseren
> Investeringen door bedrijven
> Additionele directe   
 arbeidsplaatsen
> Deelnemende bedrijven  
 handelsbevordering

Sociaal rendement
> Klanttevredenheid
> Scholingstrajecten/
 trainingen medewerkers

 

Output Outcome
Duurzame energie 
en CO2 reductie 

Gezond, duurzaam    
geproduceerd voedsel

Effectieve, betaalbare zorg 

Watermanagement en   
aanpassing aan    
klimaatverandering

Circulaire economie,   
maximalisatie circulair   
gebruik grondstoffen 

Schoon, veilig, efficiënt   
vervoer & transport

De veilige samenleving

Inclusieve, Innovatieve 
samenleving
 

CO2

€

CO2

Smart & 
Sustainable 
industries

Concepts for 
a healthy life

Integer

Betrokken

Vindingrijk

Oost NL

Ondernemer

Waardecreatiemodel



10 Duurzame ontwikkeling 11

Oost NL
Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht 

van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies 

Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie.  

We ondersteunen ondernemers met publiek geld en met onze kennis, kunde 

en netwerken. Daarbij richten we ons vooral op het mkb. Centraal staan onze 

klanten: innovatieve starters en groeiers. Voor hen leggen we verbindingen, 

ook met grote bedrijven.

Als maatschappelijke organisatie streven wij niet naar maximalisatie van de 

winst, maar naar een optimale balans tussen economische en maatschappelijke 

impact. Dat onderscheidt ons wezenlijk van andere marktpartijen.  

We werken aan duurzame groei van de regionale economie en werk-

gelegenheid, maar tegelijkertijd willen wij gunstige voorwaarden scheppen 

voor het oplossen van maatschappelijke, vaak mondiale vraagstukken. Met 

focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven. 

Wij ondersteunen ondernemers waar de markt het laat afweten of waar de 

markt nog onvoldoende functioneert. We zijn complementair aan de markt, 

in de hoogste risicocategorie, daar waar de markt zonder ons risico’s nog 

niet durft aan te gaan. We durven uitdagingen aan te gaan en daarmee 

co-financiers aan te trekken. Met onze projecten maken we het verschil en 

zetten we ontwikkelingen in gang. De politiek zet de kaders en bepaalt de 

richting; wij maken de vertaalslag van beleid naar praktijk. Wij zorgen dat er 

dingen sneller gebeuren. Met een open oog voor duurzame verbindingen. 

Bedrijfsonderdelen
Onze activiteiten voeren wij uit via drie bedrijfsonderdelen – business units – 

die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken:

 >  Business Development ondersteunt de groei van het regionale mkb bij de 

realisatie en het naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen 

we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 

 >  Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers 

met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Daarnaast biedt 

Oost NL deze ondernemers kennis, netwerk en persoonlijke contacten. 

 >  International biedt internationale en bovenregionale bedrijven een 

‘zachte landing’ in onze regio. Wij ondersteunen deze bedrijven bij hun 

besluitvorming over de vestigingslocatie door informatievoorziening op 

maat en het organiseren van bezoeken aan onze regio. Mkb-bedrijven in onze 

regio ondersteunen wij bij het uitbreiden van hun internationale activiteiten.

Topsectoren
We zijn hoofdzakelijk actief in vier sectoren waar Nederland internationaal in 

uitblinkt. Voor Oost-Nederland gaat het om: 

 >  Agro-Food: Oost NL ontwikkelt met name innovatieprojecten op de 

vakgebieden biobased business, voeding & gezondheid en voeding & 

technologie. Economische innovatie begint bij bedrijven, maar echte kracht 

ontwikkel je door samenwerking met kennisinstituten. Oost NL speelt een 

belangrijke rol bij het bij elkaar brengen van partijen en bij het initiëren van 

projecten. 

 >  Cleantech & Energy: Nederland committeert zich aan de realisatie van 

Europese  klimaatdoelstellingen. Oost-Nederland wil daarbij koploper 

zijn en nieuwe technologische bedrijvigheid creëren. We investeren in 

activiteiten die een cross-over tussen onder meer de sectoren energie, de 

maakindustrie en high tech vormen en die een versnelling geven aan de 

energietransitie. 

 >  High Tech: In Oost-Nederland heeft High Tech een sterke basis in Twente, 

rond de technologische industrie en de universiteit. Oost NL begeleidt 

mkb-bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties. Specialiteiten van 

Oost-Nederland zijn onder meer micro- en nanotechnologie, geïntegreerde 

systemen, sensortechnologie, medical imaging, fotonica, robotica, smart 

materials en advanced manufacturing.
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 >  Life Sciences & Health: Op medisch technologiegebied zijn er in Oost-

Nederland twee sterke clusters aanwezig: Health Valley, gegroepeerd rond 

de Radboud Universiteit, het Universitair Medisch Centrum Radboudumc 

en de St. Maartenskliniek in Nijmegen, en Zorg & Technologie met de 

Universiteit Twente, het Revalidatiecentrum Roessingh en het Medisch 

Spectrum Twente in Enschede. Oost NL begeleidt en coördineert 

gezamenlijke innovatieprojecten en bijeenkomsten. 

Maatschappelijke impact
Als ontwikkelingsmaatschappij werken wij in het belang van de samenleving. 

Onze maatschappelijke relevantie is ons bestaansrecht. Maatschappelijk 

rendement is ons adagium. Alle activiteiten van Oost NL staan in het teken 

van ‘people, planet, profit en progress’. Door de economie te versterken en 

werkgelegenheid te bevorderen, streven we naar meer welvaart en welzijn in 

onze regio. 

We dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken onder 

meer op het gebied van energie, gezondheid, voedsel en veiligheid. Bij het 

evalueren van onze activiteiten kijken we niet alleen naar de direct meetbare 

factoren als investeringen en aantallen arbeidsplaatsen, maar ook naar de 

achterliggende waarden en de maatschappelijke impact van onze activiteiten.

Met onze samenwerkingspartners zijn we aan het werk om de welvaart in 

Oost-Nederland duurzaam te versterken. Wij zijn voorstander van elke vorm 

van krachtenbundeling waarin iedere partij zijn eigen expertise inbrengt en 

waarin de rollen en taken helder geformuleerd zijn. Als maatschappelijke 

organisatie zijn wij complementair aan de markt. Wij kunnen een brug slaan 

tussen verschillende partijen. Ook in financieringen zien wij steeds meer 

samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld de combinatie van onze eigen inzet, 

samen met een particuliere investeerder en/of crowdfunding.

 
 
 
 

Maatschappelijke uitdagingen
Duurzaamheid, digitalisering, circulaire economie; ontwikkelingen 

die al langer zichtbaar zijn, kregen in 2017 een centrale rol in ons werk. 

De provincies Overijssel en Gelderland hebben allebei ambitieuze 

energietransitiedoelstellingen. Wij stimuleren een breed pallet aan 

innovaties op het gebied van duurzame energie (van zonnepanelen tot 

waterstoftechnologie) en de circulaire economie: het tegengaan van de 

wegwerpeconomie. Onze participaties op het gebied van Cleantech & 

Energy, maar ook ons programma De Groei versneller energie, verschillende 

EU-projecten en andere business development activiteiten zijn daarin 

bepalend. Ook het nieuwe regeerakkoord vraagt expliciet aan de regio’s om 

maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Met economische bedrijvigheid 

kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de 

voedselproblematiek, betaalbare zorg en de energietransitie.
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Hoofdindicatoren

15

€

*  Hieronder zijn opgenomen alle fondsen waarvan Oost NL fondsbeheerder is: 
 Participatiefonds Oost NL, GVI-II, Topfonds Gelderland, IEG, MKG, FGC, FGV, FHBG, IFO I, IFO II, IFT.
**  Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds Oost NL en GVI-II.
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miljoen euro
exit-opbrengsten

2.406 
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Bedrijfsresultaat Oost NL
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Maatschappelijke indicatoren
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>   Innoveren - Business Development ondersteunt de groei van het 

regionale mkb bij de realisatie en het naar de markt brengen van 

innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden.

Innoveren
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De energietransitie is al een ingeburgerd begrip, de eiwittransitie nog wat 

minder. Volgens het Nederlands Voedingscentrum eten we te veel dierlijk eiwit, 

de vleesindustrie is bovendien een vervuilende industrie. Meer plantaardig 

eiwit is beter voor de mens en beter voor het milieu en klimaat.

The Protein Cluster (TPC) levert een bijdrage aan de eiwittransitie. TPC bestaat 

uit ruim 20 bedrijven die actief zijn in de ketens van plantaardig eiwit.  

De bedrijven uit TPC spelen in op de trend door vlees vervangende producten 

te ontwikkelen, produceren en vermarkten. 

Oost NL is mede-initiator van het cluster en vervulde namens de provincies 

Gelderland en Overijssel de rol van kwartiermaker. Food Valley NL is 

programmamanager. Oost NL is nu betrokken door projectontwikkeling en 

business development. We ondersteunen nieuwe bedrijven die vernieuwende 

producten op de markt brengen zoals veganistische worsten, burgers en 

kaasvervangers. Of bedrijven die ingrediënten voor de verwerkende industrie 

leveren of verwerken, zoals algen. 

Projectenmachine
De kracht van dit cluster is het gezamenlijk uitdagingen het hoofd te kunnen 

bieden en het eenvoudig vinden van samenwerkingspartners om nieuwe 

ketens te vormen. TPC is zo als het ware een projectenmachine.  

Naast producten als algenburgers, quinoaburgers, veganistische sauzen 

en worstjes, leverde het inmiddels ook een IPC-project (Innovatie Prestatie 

Contract) op en met GP4all (GreenProtein for all) is een INTERREG Vb-project 

in ontwikkeling.

www.theproteincluster.com

The Protein Cluster
Algen- en quinoaburgers

Plantaardig eiwit is beter 
voor mens en milieu.

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH
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In het gietwaterbassin in het tuinbouwgebied Bergerden bij Bemmel 

(gemeente Lingewaard) drijven vanaf het voorjaar 2018 zesduizend 

zonnepanelen. Daarmee is het het grootste drijvende zonnepark van 

Nederland. Coöperatie Lingewaard Energie realiseert dit zonnepark samen 

met Gietwaterbedrijf Bergerden en burgers. Innovatie en Energiefonds 

Gelderland (waarvan Oost NL fondsmanager is), ING bank en een 

crowdfunding onder burgers in de regio financieren dit park. Drijvend 

Zonnepark Lingewaard produceert vanaf volgend jaar ruim 1.800.000 kWh 

groene stroom per jaar, genoeg voor 600 huishoudens.  

De ontwikkelaars van het project, Frans van Herwijnen, Stefan Pelen en Pieter 

Siekman, kwamen met de business developers van Oost NL in contact tijdens 

de validatiefase van de business case. Het veelbelovende project diende nog 

een due-diligence te ondergaan, om de case financierbaar te maken. Deze is 

uitgevoerd met behulp van een energievoucher van De Groeiversneller.

Vanaf voorjaar 2018 levert dit zonnepark duurzame energie voor 600 

huishoudens. Daarmee levert het drijvende zonnepark een bijdrage aan de 

energietransitie en de ambities zoals die zijn geformuleerd in het Gelders 

Energieakkoord.

Voordelen 
De verwachting is dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren 

dan zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of grond, dankzij het koelende 

effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht. Omdat de panelen op 

het water drijven maken we geen gebruik van (schaarse) grond en zijn de 

panelen beter beschermd tegen vandalisme.

www.drijvendzonneparklingewaard.nl

Zonnepark Lingewaard
Drijvende zonnepanelen

Energie voor 600 huishoudens.

EMT HT AF LOG MI LSH
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Anoxia vindt dat elk dier een waardig einde verdient. Daarom ontwikkelde het 

in Barneveld en Putten gevestigde bedrijf een waardige, alternatieve methode 

voor het euthanaseren van productiedieren. 

De pluimveesector en varkenshouderijen werken met euthanasiemethoden 

die voor zowel dier, boer als medewerker stressvol zijn. Ondernemers in de 

sector zijn zich bewust van het belang van openheid en maatschappelijke 

betrokkenheid, maar vinden het omgaan met maatschappelijk gevoelige 

thema’s nog vaak lastig. Ethische vragen worden uitgelegd als economische 

keuzes en daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de beleving van 

burgers.

De innovatieve schuimtechnologie van Anoxia draagt bij aan een beter 

dierenwelzijn, betere werkomstandigheden voor de betrokkenen en een beter 

imago voor de sector veehouderijen en slachterijen. Deze technologie berust op 

het principe dat de dieren worden verdoofd door deze onder te dompelen in een 

hoog-expansieschuim ('licht schuim') gevuld met stikstofgas. Dit zuurstofarme 

schuim leidt, zonder dat het dier daar iets van merkt, heel snel en zonder stress 

tot bewusteloosheid en na enkele minuten tot een pijnloze dood.

Verschillende instrumenten
Anoxia was deelnemer in FOOD2020, een van de INTERREG VA-projecten 

waar Oost NL partner in is. Anoxia heeft het afgelopen jaar samen met 

Duitse partners Jos Pulsfort KG en AVT I&S GmbH de eerste versie van de 

schuimgenerator verbeterd zodat het toepasbaar is voor diverse markten. 

Oost NL heeft het bedrijf daarnaast ondersteund met verschillende 

instrumenten, zoals StartLife en De Groeiversneller.

www.anoxia.eu

Anoxia 
Beter dierenwelzijn

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH

Minder stress voor zowel 
dier, boer als medewerker.
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Houten kozijnen verliezen hun waarde en kwaliteit onder invloed van 

weersinvloeden. Binnen het project Circulair Kozijn ontwikkelt een 

consortium een duurzaam kozijn waarbij hergebruik en behoud van 

houtproducten en grondstoffen centraal staan. Het project levert naar 

verwachting een groot aantal arbeidsplaatsen op in Oost-Nederland. 

Het consortium bestaat uit leadpartner Timmerfabriek Webo (Rijssen), 

Teknos Drywood (Enschede), Kreunen Kunststoffen (Lochem), Wageningen 

University, Hogeschool Saxion en testinstituut SHR (Wageningen).  

In dit project worden duurzame technieken ontwikkeld, waardoor het hout 

langer haar kwaliteit behoudt. Zo komen er minder schadelijke stoffen vrij en 

zijn er minder schaarse grondstoffen zoals aluminium voor nodig. Daarnaast 

is er minder onderhoud nodig en zorgt deze techniek er voor dat het hout 

bij einde levensduur van het kozijn nog een hoogwaardige kwaliteit heeft. 

Daardoor is het hout opnieuw te gebruiken als hoogwaardige grondstof in 

nieuwe producten, zoals binnendeuren en meubels. 

Concurrentie met kunststof
De Oost-Nederlandse houtindustrie is duurzaam maar moet concurreren tegen 

de opkomst van kunststoffen kozijnen. De samenwerking is erop gericht om een 

duurzaam en onderhoudsvrij alternatief te bieden voor kunststof kozijnen, die 

end-of-life eenvoudig gerecycled kunnen worden. 

Oost NL begeleidde dit consortium intensief bij het opzetten van het project, 

door de partners bij elkaar te brengen en advies te geven over hoe het project 

een meer circulair karakter kon krijgen. Daarnaast was Oost NL klankbord voor 

het opstellen van de EFRO-subsidie.

Circulair Kozijn
Hergebruik van grondstoffen  

Consortium ontwikkelt 
een duurzaam kozijn.

EMT HT AF LOG MI LSH
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De Koninklijke Landmacht is de afgelopen jaren geconfronteerd met 

krimpende budgetten, terwijl er een groeiende vraag is naar inzet naar 

vredesmissies, zoals Afghanistan en Mali. Door reorganisatie is de R&D van 

Defensie afgebouwd terwijl technologische ontwikkelingen en innovaties 

in de civiele wereld snel tot stand komen. De landmacht wilde daarom 

samenwerken met het innovatieve bedrijfsleven, maar kende daarin zelf 

onvoldoende de weg. 

Via contact met in eerste instantie Oost NL en direct aansluitend met de 

andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), is daarom het 

programma Smart Base opgezet. In een open innovatie omgeving wordt 

geëxperimenteerd met verscheidene concepten en toepassingen, waarmee 

een toekomstige basis snel en flexibel kan worden opgezet. Vanuit deze 

fysieke testlocatie voeren ze experimenten uit op het vlak van Logistiek, 

Energie, Water en Bescherming. De deelnemende ROM's werken hierbij 

intensief samen met de afdeling Concept Development & Experimentation 

van de Landmacht.

Tien experimenten
Deze activiteiten leidden er toe dat Smart Base in de zomer werd bekroond 

met de officiële status van Smart Industry Fieldlab. Uniek aan dit Fieldlab  

is dat de overheid zwaar inzet als potentiële launching customer. Landelijk  

is er veel belangstelling voor het Fieldlab Smart Base. Ruim 600 bedrijven 

waren geïnteresseerd, wat uiteindelijk leidde tot 148 projectvoorstellen.  

Op de fysieke Smart Base op de kazerne in Soesterberg worden uiteindelijk 

meer dan tien experimenten gerealiseerd. Na deze eerste succesvolle fase 

werken de betrokken partners samen aan een groter vervolgprogramma.

Smart Base
Fieldlab voor een veilige samenleving

Open innovatie omgeving voor
technologische ontwikkelingen.

EMT HT AF LOG MI LSH
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COOLBACK Company ontwikkelde een nieuwe technologie die de levensduur 

van zonnepanelen verlengt en een hoger rendement geeft. Zonne-energie 

draagt bij aan de energietransitie en CO2-reductie. De techniek van Coolback 

vervangt het frame dat gewoonlijk rondom een paneel zit. Zoals de naam al 

doet vermoeden zit Coolback op de achterzijde, is sterker en koelt het paneel. 

De koeling en het sterkere frame resulteren in een langere levensduur 

en tot meer dan vijf procent extra rendement. Met een voucher van De 

Groeiversneller financiert het Arnhemse bedrijf een expertbureau dat hen 

helpt met een B2B-communicatieslag naar potentiële internationale klanten.

 

Bedrijfsdaken
COOLBACK Company is voorstander van grootschalige opwekking van zonne-

energie op grote bedrijfsdaken of op veldinstallaties. Warme locaties met veel 

zon zijn bijzonder effectief en daar heeft de toepassing van Coolback veel 

effect. Meer zonne-energie betekent dat het verbruik van kolen en gas kan 

verminderen. Daarmee komen ook minder roetdeeltjes, fijnstof en CO2 in de 

lucht, wat een positief effect heeft op de volksgezondheid.

 

Het bedrijf werkt samen met onder andere KIWA Technology en 

Energieonderzoek Centrum Nederland.

 

Coolback
Beter rendement uit zonnepanelen
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Koeling zorgt voor  
beter rendement.
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INTERREG-projecten zijn verschillende programma's met één gemeenschappelijk 

doel: De samenwerking tussen Nederlandse en Duitse organisaties stimuleren 

om zodoende tot innovatie te komen.

Bij zogenaamde 'open projecten' zoals iPro-N, DigiPro en ROCKET is Oost NL 

leadpartner. Ondernemers kunnen binnen deze programma’s een aanvraag 

doen en Oost NL mag binnen kaders vervolgens een beschikking afgeven. 

Binnen iPro-N en DigiPro worden zo tal van intelligente producten en processen 

ontwikkeld, terwijl ROCKET zich bezighoudt met innovaties gebaseerd op 

sleuteltechnologieën, zoals fotonica en nanotechnologie. De enige constante 

is dat er altijd sprake is van samenwerking tussen Nederlandse en Duitse 

organisaties.

Bij zogenaamde ‘gesloten projecten’, die van tevoren vastgestelde partners en 

doelen hebben, zijn we betrokken als aanjager. Een veelgehoorde uitdaging is dat 

een te groot deel van de beoogde innovaties nooit de markt bereikt. Wij sturen 

van begin af aan om ondernemers zo snel mogelijk naar de markt te brengen en 

zo daadwerkelijk maatschappelijke impact te creëren.

Van drones tot kunstnieren
De innovaties uit INTERREG-projecten dragen op hun eigen manier bij de 

aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Van het gebruik van drones om 

precisielandbouw mogelijk te maken, tot verbeterde analyses voor onze 

gezondheid door het gebruik van micro-fluïdica tot een sterk verbeterde 

kunstnier voor diabetespatiënten.

https://oostnl.nl/eu-fondsen

INTERREG-projecten 
Grensoverschrijdende innovatie 
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Nederlandse en Duitse 
organisaties stimuleren 
tot innovatie.
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NX Filtration (NXF) ontwikkelt, produceert en levert innovatieve, 

hoogwaardige membraanoplossingen voor waterbehandeling, maar ook 

voor toepassingen in de voedsel- en drankenindustrie, biotechnologie, 

farmaceutische industrie etc.

Oost NL hielp de ondernemer bij het verrijken van zijn business case 

en bood daarbij ondersteuning in de vorm van vouchers (haalbaarheid) 

en innovatiesubsidies (samenwerking). Ook ondersteunde Oost NL bij 

de vestiging in Enschede. In de watermarkt richt NXF zich vooral op het 

verwijderen van de zogenaamde microverontreinigingen (medicijnresten, 

hormoonverstorende stoffen, pesticiden etc.). Deze stoffen vormen door 

hun toenemende aanwezigheid in het oppervlaktewater, maar ook al in ons 

drinkwater, een steeds grotere bedreiging voor onze volksgezondheid.

Spin-off
NXF is opgericht begin 2016, is inmiddels actief op de wereldmarkt en levert 

haar producten aan installatiebouwers maar ook aan eindgebruikers. NXF 

is een spin-off van de Universiteit Twente waar de oprichter, prof.dr.ir. Erik 

Roesink, ook deeltijdhoogleraar Membraantechnologie is. NXF werkt intensief 

samen met verschillende partijen in Twente, zoals Universiteit Twente, Saxion 

en met verschillende toeleveranciers en klanten.

NXF is erin geslaagd om via EFRO (project 24Water), met hulp van Oost NL, en 

via het INTERREG-programma MEDUWA, de nodige fondsen binnen te halen 

die een goede start mogelijk hebben gemaakt.

www.nxfiltration.com

NX Filtration BV
Next Generation Membrane Filtration

Verwijderen van  
microverontreinigingen  
in water.
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Een nieuw leven na een borstamputatie met comfortabele protheses als 

alternatief voor de huidige siliconen oplossingen. Met de innovatieve 

borstprotheses van Proud Breast kunnen vrouwen die een amputatie hebben 

moeten ondergaan zich gewoon vrouw voelen en bijvoorbeeld hun eigen 

lingerie blijven dragen. 

Proud Breast richt zich met name op de ontwikkeling van protheses voor 

vrouwen met één of geen borst. Deze protheses ontwikkelde Proud Breast 

door ook patiënten te betrekken bij de ontwikkeling, zo werkte het bedrijf 

samen met o.a. het Deventer Ziekenhuis, Roessingh, Saxion, Novel-T, 

Kennispark Zwolle en Oost NL. Het opzetten van een betrokken platform met 

verbeterde oplossingen voor alleen in Nederland al 80.000 vrouwen, is de 

belangrijkste drive voor dit ondernemersteam.

Het Business Angels Netwerk van Oost NL koppelde het team aan een 

coachende business angel. Zij gaat de ondernemers helpen om de 

groeiplannen verder te professionaliseren, een community verder op te zetten 

en de juiste focus te houden.

Innovatief
De protheses van Proud Breast zijn een mooi voorbeeld van een cross-over 

tussen een medische technologie, de textielbranche en High Tech Systemen & 

Materialen. 

www.proudbreast.nl

Proud Breast
Innovatieve borstprotheses
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Ontwikkeling van  
innovatieve protheses.
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Consumenten willen graag de herkomst van hun voedsel kennen, zeker als 

het gaat om vlees. Redvan ontwikkelde een app voor de varkensvleesindustrie 

die de voedselwaardeketen transparant en traceerbaar maakt.   

De software van Redvan is bedoeld om een varken beter te volgen tijdens zijn 

leven: van geboorte tot slachthuis. Hoe groeit hij? Wat eet hij? Welke medicijnen 

krijgt hij? Dit is van belang voor de hele keten en kan behalve voor meer 

dierenwelzijn en transparantie in de keten, ook voor kostenreductie zorgen.

Redvan draagt zo bij aan een verbeterde productie van varkensvlees, waardoor 

er steeds duurzamer omgegaan wordt met de bronnen. Door inzicht te geven 

in essentiële data van een varken kan er een transparante keten worden 

gecreëerd en krijgt de varkenshouder waardevolle informatie voor het 

verbeteren van zijn rendement.

Software doorontwikkelen
Mark van Elteren en Arjan van der Hoek van Redvan hebben een groeilening 

gekregen vanuit het programma De Groeiversneller voor verdere door-

ontwikkeling van software om de groei van dieren beter te monitoren. Redvan is 

zeer actief in het zoeken van samenwerkingen met partijen als varkensfokkerij 

Hypor en veevoerfabrikant Forfarmers. Zij hebben een groot belang bij de data 

die beschikbaar komt vanuit de software van Redvan. Oost NL begeleidt Redvan 

vanuit StartLife, een samenwerkingsverband met onder meer Wageningen UR, 

dat ondernemers toegang geeft tot een uitgebreid netwerk van deskundigen, 

investeerders, toeleveranciers en collega-ondernemers.

www.redvan.world

Redvan
Transparante voedselwaardeketen

Slimme software  
voor dierenwelzijn.
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Dialyse is voor nierpatiënten een noodzakelijke, maar zeer ingrijpende 

behandeling. Met een nieuw online programma van Binnovate Digital 

Health kunnen nierpatiënten dialyse tot wel een jaar uitstellen. RenalTracker 

begeleidt chronische nierpatiënten bij hun dieet in de periode tussen twee 

doktersbezoeken. 

 

Patiënten met chronisch nierfalen worden niet meer beter en er is geen 

behandeling. Ondanks de inspanningen van medisch specialisten sluipt de 

ziekte  verder tot het punt  waarop de nieren nog maar voor 10% functioneren. 

Dat is het punt waarop alle patiënten een keuze moeten maken of zij zichzelf 

laten dialyseren of dat zij een niertransplantatie wensen. Dit is hoe dan ook een 

ongewenste uitkomst met veel impact op het dagelijks leven van deze mensen. 

Ook zijn de zorgkosten enorm, meer dan 100.000 euro per jaar per patiënt.

Smartphone 
Met de RenalTracker kunnen nierpatiënten online hun conditie in de gaten 

houden in de periode tussen doktersbezoeken. Via hun smartphone ontvangen 

zij persoonlijke adviezen op het gebied van levensstijl en voeding. Natrium, 

eiwit, kalium en fosfaat zijn voedingsstoffen die nierpatiënten meestal moeten 

vermijden of verminderen. Met de RenalTracker leren mensen de waarden 

van deze voedingsstoffen onder gevaarlijke grenzen te houden. Oost NL nam 

interviews af voor marktvalidatie bij dialyseklinieken en beoordeelde de 

investment readyness. Dit resulteerde al in de eerste private investeringen. 

Binnovate werkt samen met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen.  

Met een voucher van De Groeiversneller schakelt Binnovate een expert in die 

het Nijmeegse bedrijf ondersteunt bij de ontwikkeling van de software.

www.renaltracker.com

RenalTracker 
Online programma nierpatiënten

Online coaching levensstijl 
en voeding. 
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>  Investeren - Capital financiert startende en groeiende innovatieve 

mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)

fondsen. Daarnaast biedt Oost NL deze ondernemers kennis, netwerk en 

persoonlijke contacten.

Investeren
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Avri Solar, onderdeel van afvalinzamelingsbedrijf Avri, is bezig met de 

ontwikkeling van één van de grootste zonneparken van Nederland. Liefst 

34.000 zonnepanelen zorgen samen voor de duurzame energieopwekking 

voor zo'n drieduizend huishoudens. Maar dat niet alleen, de plek is op zijn 

zachtst gezegd opmerkelijk te noemen: een oude afvalberg naast rijksweg A15 

doet dienst als plek voor een grootschalig zonnepark.

Kees Mijdam, projectleider van het nieuwe zonnepark legt uit: “Normaal 

groeit er op een oude stortplaats wat gras, maar verder doet er nooit iemand 

nog wat mee. Dan kun je er net zo goed duurzame energie opwekken.” Oost 

NL investeert vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland in het project.

Mijdam: “We zijn natuurlijk geen start- of scale-up, dus onze situatie ligt iets 

anders dan bij veel andere participaties van Oost NL. Toen het idee en plan 

rondom het zonnepark eenmaal op tafel lag, besloten we om een aparte BV 

op te richten. Een project als dit is namelijk best risicovol en kon daarom niet 

vanuit Avri zelf worden gedaan- dan zijn de burgers er de dupe van wanneer 

er iets misgaat. Maar met de oprichting van een BV heb je wel geld nodig om 

de investering rond te krijgen. Geld dat we niet hadden.”

Crowdfunding en burgerparticipatie
Daar kwam Oost NL om de hoek kijken. Mijdam zou Oost NL dan ook 

aanbevelen bij de financiering van dit soort grootschalige projecten: 

“Het is een goede en serieuze optie als je zelf je financiering niet rond 

kunt krijgen. We lenen vijfentachtig procent van Triodos Bank, een groot 

deel van het resterende bedrag hebben we via Oost NL geregeld. Als het 

zonnepark gerealiseerd is, proberen we via een vorm van crowdfunding en 

burgerparticipatie de lening versneld af te lossen.”

www.avri.nl

Avri Solar
Zonnepark op afvalberg

Energie voor 3000 huishoudens.
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Kees Mijdam, 
projectleider Avri Solar
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Bouman Industries

Bouman Industries heeft ambitieuze plannen om met zijn innovatieve 

CO2-afvanginstallaties en waterseparatiesystemen de Aziatische markt 

te veroveren. Oost NL investeert in het Almelose bedrijf om de verdere 

ontwikkeling van haar producten en werkgelegenheid te stimuleren. 

Wilco van Wijck, directeur van Bouman Industries, zegt dat zijn bedrijf 

door de investering van Oost NL flinke stappen kan maken: “Er is grote 

internationale druk om milieuproblemen ten aanzien van lucht en water 

op te lossen. Wij hebben daarvoor de technologie en de kennis in huis. 

Om vaart te maken met de ontwikkelingen hebben we financiering nodig. 

Bijvoorbeeld voor het verplaatsen van onze teams en het voorfinancieren 

van de opdrachten. Door de investering van Oost NL beschikken we nu over 

de financiële armslag om dat te doen. We hebben prachtig gereedschap in 

handen.”

Grote werkgever in Twente
Bouman Industries is van origine een toeleverancier voor de Nederlandse 

en Duitse maakindustrie. Met ruim zeventig medewerkers is Bouman 

een grote werkgever in Twente. De onderneming levert vooral producten 

aan multinationals in de vliegtuig-, semiconductor-, farmaceutische- en 

voedingsmiddelenindustrie. De laatste jaren heeft Bouman Industries zich 

toegelegd op oplossingen die verduurzaming stimuleren.

www.boumanindustries.nl

Flinke stappen door financiële armslag 

 " Er is grote internationale druk  
om milieuproblemen ten aanzien 
van lucht en water op te lossen."

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH

Wilco van Wijck, 
directeur  
Bouman Industries
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DOVIDEQ Medical
Kostenbesparende zorginnovatie

Een endoscoop is bij kijkoperaties onmisbaar. De kwaliteit ervan is dus van 

levensbelang. DOVIDEQ Medical heeft met de ScopeControl een apparaat op 

de markt gebracht dat endoscopen beoordeelt. Oost NL investeert in DOVIDEQ 

om zo de benodigde groei mogelijk te maken. 

Bert Dommerholt, CEO van DOVIDEQ Medical: “We hebben een apparaat 

gemaakt om endoscopen te testen. De kans op een kapotte endoscoop is best 

groot. Daardoor duren operaties langer of moeten zij worden afgebroken. 

Of een chirurg moet zelfs alsnog een normale operatie uitvoeren, in plaats 

van de voor een patiënt minder ingrijpende kijkoperatie. Onze ScopeControl 

beoordeelt of een endoscoop bruikbaar is.”

De producten van DOVIDEQ Medical zijn aantoonbaar kostenbesparend, legt 

Dommerholt uit: “Er is geen onnodige vertraging op een operatiekamer meer, 

je hebt de garantie dat de endoscoop gewoon werkt. Dat scheelt al gauw 

duizenden euro’s per operatie.”

Investeren in vroeg stadium  
Voor een jong bedrijf als DOVIDEQ Medical is het heel lastig om financieel 

op goede benen te blijven staan, vertelt Dommerholt: “Het kost veel tijd om 

een medisch product op de markt te brengen. We hadden geld nodig om dat 

mogelijk te maken. Ik kende Oost NL vanuit mijn netwerk en waren al in een 

vroeg stadium geïnteresseerd. We moeten op termijn echt de samenwerking 

aangaan met een multinational. Dan is een speler als Oost NL aan boord wel 

handig.”

www.dovideqmedical.com

Geen onnodige vertraging 
meer op een operatiekamer.
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Bert Dommerholt, 
CEO DOVIDEQ Medical
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In Nederland komen jaarlijks 25.000 heupfracturen voor. De keuze is dan: 

de heup repareren of een kunstheup. Bij beide ingrepen is het percentage 

complicaties hoog. Het Hengelose Gannet biedt een oplossing: een 

implantaat dat complicaties bij heupfracturen fors reduceert. Door een 

investering van Oost NL uit het Innovatiefonds Overijssel kan Gannet het 

implantaat verder ontwikkelen en vermarkten.

Alfons Wegdam, directeur van Gannet legt uit: “We besparen de Nederlandse 

zorg jaarlijks zo’n acht miljoen euro. Dat is één ding, maar een ander aspect 

is misschien nog wel belangrijker. Als je jong bent, is een kunstheup verre van 

ideaal. Maar die ga je waarschijnlijk wel krijgen wanneer er een heroperatie 

nodig blijkt. Zo’n prothese gaat maar vijftien jaar mee. Gevolg: je zal op 

termijn onherroepelijk in een rolstoel belanden. Kortom: je wil dat jonge 

mensen zo lang mogelijk hun eigen heup behouden. Met de Gannet is de 

kans dat je een tweede keer moet worden geopereerd gewoon fors minder.”

Lange adem
“Als startup in de medische sector heb je een ontzettend lange adem nodig. 

Het is een heel lang traject om een product op de markt te krijgen. Daar heb 

je gewoon geld voor nodig. Voor ons is het een echte groeifinanciering.  

We werken nu al een aantal jaar met Oost NL samen. Bij de start van Gannet 

hadden we al een lening gekregen. Deze faciliteit is dit jaar uitgebreid en de 

samenwerking is geïntensiveerd”, aldus Alfons Wegdam.

www.gannetimplant.com

Gannet
Minder heroperaties dankzij implantaat
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Kans op tweede heupoperatie  
is fors minder door Gannet.

Alfons Wegdam, 
directeur Gannet
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Topfonds Gelderland, Innovatiefonds Overijssel en Oost NL investeerden in 2017 in 

het nieuwe landelijke investeringsfonds Innovation Industries. Het fonds van  

€ 75 miljoen beoogt de hoogwaardige kennis vanuit de universiteiten van Twente, 

Eindhoven en Wageningen, TNO en ECN versneld om te zetten in succesvolle 

(internationale) bedrijven. Het fonds gaat in ruim twintig startups investeren die 

actief zijn in de High Tech, Medtech en Agritech. Sinds de oprichting investeerde 

Innovation Industries al in Oost NL participaties Solynta en Axign. 

Harm de Vries, general partner bij Innovation Industries: “In het kort: we 

investeren vanuit Innovation Industries in innovatieve hightech-bedrijven 

met een goed en verdedigbaar product. Technologiebedrijven hebben over het 

algemeen veel geld nodig om hun product of oplossing op de markt te kunnen 

brengen. Dat heeft onder meer te maken een lange ontwikkeltijd. Je hebt het al 

gauw over miljoenen.” 

Innovation Industries gaat de komende tien jaar investeren in twintig of 

meer kansrijke innovatieve starters en doorgroeiers uit onder meer Oost-

Nederland. Tevens kunnen ze gebruik maken van de kennis en kunde van het 

fondsmanagement en het complementaire netwerk van Oost NL en private 

investeerders. 

Gezamenlijk doel
Harm de Vries: “We kennen Oost NL al een lange tijd, we hebben daardoor veel 

en goed contact. Zij nodigen ons uit om te praten over interessante bedrijven en 

andersom is dat ook het geval. We hebben op investment manager niveau erg 

prettig contact. We hebben samen een gezamenlijk doel: innovatieve bedrijven 

naar een hoger plan brengen.”

www.innovationindustries.com

Innovation Industries
Impuls voor innovatie

Hoogwaardige kennis vanuit de  
universi teiten versneld omzetten  
in succesvolle bedrijven.
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Harm de Vries, 
general partner Innovation Industries
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Oneplanetcrowd, een crowdfundingplatform voor duurzame ondernemingen, 

kan met een investering uit het participatiefonds Oost NL haar verdere 

groeiambities waarmaken. 

Crowdfunding kan een cruciale rol spelen in het versnellen van de transitie 

naar een sterkere economie in Oost-Nederland door het betrekken van 'de 

crowd' (het publiek). "Crowdfunding is naast een financieringsmiddel een 

middel voor ondernemers om draagvlak en bekendheid te krijgen. Met je 

'crowd' werk je gezamenlijk aan je missie die bijdraagt aan de duurzame 

economische transitie", aldus Coenraad de Vries, mede-oprichter van 

Oneplanetcrowd. 

Met de investering uit het participatiefonds is Oost NL niet alleen 

aandeelhouder van Oneplanetcrowd, maar kan zij ook crowdfunding 

toevoegen aan haar financieringsinstrumentarium. Ook biedt 

Oneplanetcrowd het Business Angels Netwerk van Oost NL een platform 

om haar diensten op een moderne wijze te etaleren en sneller en effectiever 

passende business cases te vinden.

Ontstaan samenwerking
In 2012 nam StartGreen Capital het initiatief een eerste duurzaam crowd    -

funding  platform in Nederland op te richten. Startlife, een samenwerkings-

verband tussen de Oost NL en Wageningen University & Research, mede 

mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 

en provincie Gelderland, was vanaf het begin als partner betrokken bij 

Oneplanetcrowd. Oneplanetcrowd en Oost NL werken tevens als financiers 

samen bij verschillende bedrijven, zoals The eNose Company en Solease.

www.oneplanetcrowd.com

Oneplanetcrowd
Duurzaam crowdfundingplatform

Crowdfunding speelt cruciale rol 
in het versnellen van transitie 
naar een sterkere economie.
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Coenraad de Vries, 
mede-oprichter Oneplanetcrowd

Maarten de Jong, 
commercial director Oneplanetcrowd
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Shipyard Gelria
Totaalwerf voor binnenvaart

Shipyard Gelria, gelegen aan het Maas-Waalkanaal in Nijmegen, kreeg in 2017 

een nieuwe eigenaar: G.H.W.M. de Swart Beheer B.V. De nieuwe eigenaar gaat 

het terrein en materieel opknappen en verduurzamen. Een investering vanuit 

het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland verstrekt door 

fondsmanager Oost NL draagt bij aan de ontwikkeling van deze scheepswerf 

tot het maritieme centrum van Oost-Nederland.

Martijn van Haaren en Gerd de Swart, de nieuwe eigenaren, zijn enthousiast 

over de aankoop van de werf: “We hebben de kans gekregen deze eerder 

failliet gegane werf twee en een half jaar te huren. Met een goed team van 

gekwalificeerd personeel en de juiste mix van jong en oud is het ons gelukt 

om de werf te laten floreren. Oost NL heeft een actieve bijdrage geleverd bij 

de aankoop van deze werf.”

De aankoop van de werf was de eerste investering vanuit het Fonds 

Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland, onderdeel van Topfonds 

Gelderland. Gelria is actief in sociale arbeids- en opleidingsplaatsen en is 

aangesloten bij het Logistiek Expertise Centrum Nijmegen. 

Scheepswerf
De in 1951 opgerichte scheepswerf behelst een terrein van vier hectare, aan 

drie zijden omgeven door water. De scheepswerf is de enige grote werf 

tussen Rotterdam en Duisburg. Dankzij het constante waterpeil en grote 

hellingcapaciteit biedt de werf ruime mogelijkheden voor onderhoud, reparatie, 

klasse maken en de verbouwing van schepen tot een lengte van 140 meter.

www.shipyardgelria.nl
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Met een goed team is het gelukt 
om de werf te laten floreren.
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Het zorgtraject van een patiënt kan uiterst lang en ingewikkeld zijn. In 

dit soort onzekere tijden is overzicht vaak ver te zoeken. “Waar moet ik 

heen? Welke arts zoek ik deze keer? Wanneer is mijn volgende afspraak of 

behandeling? Soulve Innovations lost dat soort vragen op met haar applicatie 

MediMapp. Wij scheppen orde in een vaak overweldigende chaos van 

afspraken”, zegt Vincent Schot, directeur van het jonge bedrijf. 

Oost NL investeert vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, 

in de startup, die momenteel tussen de vijf en tien ziekenhuizen en 

zorginstellingen heeft aangesloten op MediMapp. Op termijn wil Soulve 

Innovations, dat een vestiging nabij het Radboudumc in Nijmegen heeft, 

doorgroeien naar veertig zorginstellingen in binnen- en buitenland. Een 

investering van Oost NL moet dat mede mogelijk maken.

Geen gemeentehuisgevoel
Vincent Schot legt uit: “Momenteel hebben veel patiënten last van het 

‘gemeentehuisgevoel’. Je gaat, zeker bij een complexe ziekte, van het 

ene loket naar het andere loket en wordt elke keer door andere mensen 

geholpen. Dat kan behoorlijk overweldigend zijn. Wij hebben een applicatie 

gebouwd waar zeer overzichtelijk een patiënt haar specifieke ‘zorgpad’ kan 

zien. Dan heb je het over afspraken, behandelplannen, maar ook leeftips en 

andere zaken die allen tot doel hebben om je zo snel en goed mogelijk te 

behandelen. We creëren orde in een chaos, eigenlijk.”

www.soulve.nu

Soulve Innovations
MediMapp geeft patiënt rust

"Wij scheppen orde in een vaak  
overweldigende chaos van afspraken."

EMT HT AF LOG MI LSH

EMT HT AF LOG MI LSH

Vincent Schot, 
directeur Soulve Innovations
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Alternatief voor de cloud

Informatieveiligheid is belangrijker dan ooit. Clouddiensten worden geregeld 

gehackt waardoor de informatie van consumenten en bedrijven op straat 

komt te liggen. De Hengelose softwareontwikkelaar Storro heeft een oplossing 

gevonden voor veilige opslag van bestanden door juist geen gebruik te maken 

van de cloud. Vanuit Innovatiefonds Twente investeert Oost NL in Storro om 

een bijdrage te leveren aan een veiligere digitale wereld. Friso Stoffer, CFO 

van Storro: “In de basis hebben wij een methode ontwikkeld om op een 

veilige manier bestanden uit te wisselen. Dat doen we met behulp van de 

blockchain-techniek. Bestanden zijn beschikbaar voor degenen die hiertoe 

rechten hebben, zonder tussenkomst van een derde (grote) partij.  

We zijn dus geen clouddienst.” 

“De cloud is namelijk een stuk minder veilig dan mensen denken”, voegt 

Daniel Weststeijn, marketing en sales officer van Storro, daaraan toe. “Terwijl 

een dienst als Dropbox een paar jaar geleden nog is gehackt. Ergens is er het 

idee ontstaan dat de cloud op alle fronten de toekomst is, maar in feite is het 

een pot met goud voor hackers: hack een dienst en je kunt overal bij.”

Verkooporganisatie
De investering van Oost NL geeft Storro gelegenheid om door te groeien. 

Stoffer: “We hebben meteen profielen uitgestuurd om meer ontwikkelaars 

aan te nemen en te kunnen groeien tot verkooporganisatie. In die groeifase 

zitten we nog steeds. Oost NL brengt veel expertise in op het gebied van 

investeringen. Hoe het werkt met vervolgtrajecten en mogelijke nieuwe 

investeerders. Dat is voor een startup erg handig.”

www.storro.com/nl

Storro

Een veilige manier van bestanden 
uitwisselen met behulp van  
blockchain-techniek.
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Friso Stoffer, 
CFO Storro
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Snelle en sociale bezorgservice

Elke Nederlander besteedt gemiddeld drie weken per jaar aan het doen 

van boodschappen. Onnodig, vindt de startup SuperBuddy. Zij claimen de 

boodschappen uit je favoriete supermarkt binnen twee uur bij je thuis te 

kunnen bezorgen. "Dat is niet alleen handig voor drukke tweeverdieners, 

maar denk ook eens aan mantelzorgers en hun patiënten. Die hebben vaak 

niet eens de mogelijkheid om boodschappen te doen", zegt Laurens van 

Geffen, medeoprichter van SuperBuddy.

Oost NL investeert in het jonge bedrijf dat momenteel in drie steden van 

Nederland boodschappen bij je thuis aflevert. Op termijn wil SuperBuddy 

doorgroeien naar zestig steden. Een investering van Oost NL moet dat mede 

mogelijk maken.

Tim van den Heuvel, de andere oprichter van de Zwolse startup: “Eigenlijk 

werkt SuperBuddy heel simpel. We zijn een platform voor de boodschappen. 

Binnen twee uur bezorgen we jouw boodschappen bij je thuis. Dat wordt 

gedaan door iemand uit je buurt. Het werkt eigenlijk een beetje zoals 

UberEats, Foodoora of Deliveroo, maar dan voor de boodschappen.”

Sneller groeien
Door de investering van Oost NL kan SuperBuddy sneller doorgroeien, 

zegt Van den Heuvel: “We kunnen nu meer mensen aannemen, meer aan 

marketing doen en, zo simpel is het, sneller groeien. Sneller naar andere 

steden, sneller ontwikkelen, dat soort dingen. Het is wat dat betreft echt 

groeigeld.”

www.superbuddy.nl

SuperBuddyBoodschappen binnen  
twee uur thuis.
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Tim van den Heuvel, 
mede-oprichter Superbuddy
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Internationaliseren

>  Internationaliseren - International biedt internationale en 

bovenregionale bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Wij 

ondersteunen deze bedrijven bij hun besluitvorming over de 

vestigingslocatie door informatievoorziening op maat en het 

organiseren van bezoeken aan onze regio. Mkb-bedrijven in onze 

regio ondersteunen wij bij het uitbreiden van hun internationale 

activiteiten. 
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Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) is hét voorbeeld van circulaire economie 

in Twente. AELS demonteert vliegtuigen afkomstig uit de hele wereld, waarna 

de verschillende onderdelen hergebruikt worden. 

Onder toeziend oog van duizenden belangstellenden landde in april een 

Airbus A340-300 op Twente Airport. Het 20 jaar oude vliegtuig is het eerste 

vliegtuig dat Aircraft End-of-Life Solutions op Twente Airport ontmantelt.  

Een speciaal daarvoor samengesteld team van technische specialisten 

ontmantelt de Airbus in ongeveer drie maanden. 

AELS heeft sinds 2006 al meer dan 50 toestellen uit elkaar gehaald. De Airbus 

A340-300 is het eerste zogeheten wide-body vliegtuig zelf heeft aangeschaft. 

Twente Airport is door de lange startbaan en de aanwezige faciliteiten 

geschikt voor de demontage van vliegtuigen van dat formaat. Oost NL 

ondersteunde AELS met financiering en de onderhandelingen met de locatie.

CEO van AELS Derk-Jan Van Heerden over de locatie keuze: “Hangar 8 op 

Twente Airport is een goede werkplek voor de ontmanteling van vliegtuigen. 

Twente Airport biedt ons daarvoor alle benodigde faciliteiten. Daarnaast is 

voldoende ruimte voor de demontage en opslag van vliegtuigonderdelen.

Circulaire economie
AELS is een mooi voorbeeld van circulaire economie. In plaats van oude vlieg-

tuigen in de woestijn te parkeren, worden de nog bruikbare systemen getest 

en gekwalificeerd voor hergebruik als spareparts, en restmaterialen gerecy-

cled. Het Innovatiefonds Overijssel - waar Oost NL fondsmanager van is - en

Aalberts Investments participeren in AELS, om deze activiteit in Twente te 

laten groeien. 

www.aels.nl

AELS
Vliegtuigen ontmantelen in Twente 

Hét voorbeeld van circulaire 
economie in Twente.

Derk-Jan van Heerden, 
CEO en oprichter AELS
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Het Amerikaanse Alamo Tissue Services is leverancier van hoogwaardig 

donorweefsel voor transplantaties. Het bedrijf produceert weefselconstructen 

voor artsen, ziekenhuizen en privéklinieken. 

In Nederland werkt het bedrijf al langere tijd samen met het Nijmeegse HCM 

Medical. Dat was voor Alamo Tissue Services de voornaamste reden om de 

Europese activiteiten vanuit Nijmegen te gaan uitbouwen. In Nijmegen 

worden de weefselconstructen gereinigd, gesteriliseerd met behulp van 

superkritisch CO2 en gedistribueerd.

 

Voor het logistieke gedeelte bracht Oost NL het bedrijf in contact met Invest 

in Holland partner NDL. Oost NL ontving Alamo Tissue Services in Nijmegen 

en verzorgde diverse introducties in regionale zaken- en netwerken en leverde 

de nodige informatie over Nederlandse regelingen en subsidies.  

Center of expertise 
Alamo Tissue Services en HCM Medical combineren hun expertise en vormen 

daarmee een center of expertise voor onderzoek, ontwikkeling en productie 

van harde en zachte weefsels voor medische toepassing.

www.alamotissueservice.com

Alamo Tissue Services 
Hoogwaardig donorweefsel

EMT HT AF LOG MI LSH
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Weefselconstructen voor  
transplantaties.



7170 Duurzame ontwikkeling

Mueller is een technologisch vooruitstrevende fabrikant van opslag- en 

procestanks voor melkveehouderij, brouwerijen en procesindustrie. In 2017 

besloot het bedrijf om haar vier Nederlandse vestigingen samen te voegen op 

één locatie. Dat het hoofdkantoor voor alle activiteiten van het Amerikaanse 

Paul Mueller Company buiten Noord-Amerika nu op bedrijventerrein 

Laarberg in de Achterhoek staat, is te danken aan de gemeenschappelijke 

inspanningen van Oost NL en verschillende partners. 

Twee locaties kwamen in aanmerking voor de nieuw te bouwen vestiging. 

Het Amerikaanse management dreigde te kiezen voor goedkopere grond 

in het noorden van Nederland. Het Nederlandse management voorzag hier 

echter een groot tekort aan technisch gekwalificeerd personeel. Oost NL, 

de provincie Gelderland, gemeente Oost-Gelre en bedrijventerrein Laarberg 

sloegen de handen ineen om Mueller voor de regio te behouden en niet 

naar het noorden te zien vertrekken. De intensieve samenwerking met alle 

partners leidde ertoe dat Mueller uiteindelijk koos voor Laarberg. Voor regio 

de Achterhoek betekent dit het behoud van circa 130 banen en een uitbreiding 

van 150 banen door de samenvoeging en expansie. 

Opleidingscentrum
Gesteund door de Europese Regionale Steunkaart regeling en in nauwe 

samenwerking met de regionale opleidingsinstituten zet Mueller ook een 

hypermodern opleidingscentrum op. Ook andere regionale bedrijven kunnen de 

faciliteiten van het opleidingscentrum gebruiken om technisch personeel op te 

leiden. Hiermee wordt het opleidingscentrum van Mueller een echte aanwinst 

voor de Oost-Nederlandse maakindustrie.

www.paulmueller.com

Mueller

Opslagtanks voor melkveehouderij
Banenbehoud voor Oost- 
Nederlandse maakindustrie.
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Retrospekt koopt wereldwijd gebruikte polaroidcamera’s in en knapt ze 

op voor verkoop aan fotografiewinkels. Zo brengt het bedrijf de magie 

van ‘instant photography’ terug voor de generaties van nu. Het bedrijf uit 

Milwaukee opende in 2017 een Nederlandse vestiging in Enschede. 

Door de uitbreiding naar Europa zit Retrospekt dichterbij haar grootste 

klanten, die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast krijgen ze toegang tot het 

inkooppotentieel van beschikbare Polaroid camera’s in Europa. De vestiging 

start met vijf medewerkers en groeit naar verwachting binnen drie jaar naar 

ongeveer tien medewerkers.

Het Invest in Holland netwerk ondersteunde Retrospekt bij hun 

vestiging. Oost NL en de NFIA in Chicago gaven advies op het gebied van 

immigratiewetgeving, werkvergunningen, opstarten van de locatie en hielpen 

de buitenlandse werknemers hun weg te vinden in Nederland. Dit alles in 

nauwe samenwerking met het Expat Center Twente.

Werkgelegenheid
De vestiging draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid in Twente. 

Naast buitenlandse werknemers heeft Retrospekt in de nabije toekomst 

interesse in het aantrekken van lokaal productiepersoneel. Daarmee creëert 

het bedrijf werk voor vakmensen. Op de lange termijn staat het bedrijf 

open om gebruik te maken van mensen met een zekere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Daarbij blaast Retrospekt nieuw leven in oude producten;  

een duurzame gedachte.

www.retrospekt.com

Retrospekt
De magie van ‘instant photography’

Retrospekt blaast nieuw 
leven in oude camera's.
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Voor onderzoekers die op locatie werken is het niet eenvoudig om op papier 

alle data bij te houden, zeker niet in afgelegen gebieden of minder ontwikkelde 

landen. Teamscope is een toepassing die medisch onderzoek naar de mobiele 

telefoon brengt. “Het idee voor Teamscope ontstond toen ik in Santiago sprak 

met een spoedeisende hulp arts,” aldus CEO Diego Menchaca uit Chili. “Die arts, 

zijn studenten en mede-onderzoekers gebruikten in hun dagelijkse leven een 

smartphone, maar verzamelden input voor klinische studies op papier.” Met 

Teamscope kun je onderzoeksdata veilig en efficiënt verzamelen en opslaan, 

zelfs zonder online te zijn.

Teamscope is een van de eerste lichting start-ups die in 2016 startte in het 

Rockstart Digital Health Accelerator programma op de Novio Tech Campus in 

Nijmegen. Na afloop van dit programma was het voor Teamscope belangrijk 

om een goede inbedding te vinden in Nederland, om zich van daaruit verder te 

ontwikkelen, zowel qua financiering als locatie om te werken.

Novio Tech Campus
Oost NL ondersteunde Teamscope op verschillende momenten, zowel 

strategisch als bij het vinden van financiering. Uiteindelijk is het Teamscope 

gelukt een KERN-financiering aan te trekken van de Radboud Universiteit en 

is besloten om een eigen kantoorruimte in de Novio Tech Campus te huren.

Teamscope werkt samen met verschillende niet-gouvernementele organisaties 

(NGO’s), zoals Stichting Pharmaccess, dat goede gezondheidszorg toegankelijk 

wil maken voor burgers in armere landen, met name in Afrika.

www.teamscope.co

Teamscope
Medisch onderzoek met de smartphone

Veilig en efficiënt   
gegevens verzamelen.
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Thern Inc. is een familiebedrijf uit Winona Minnesota, het Midden-Westen 

van de Verenigde Staten, dat in 2017 een Europese vestiging in Almelo opende. 

Thern heeft een uitgebreid assortiment van hef- en hijsproducten welke 

geproduceerd worden in de eigen fabriek in Winona. Het bedrijf heeft de 

reputatie uiterst betrouwbare, krachtige en duurzame oplossingen te bieden 

voor het verplaatsen van ladingen in alle vormen en maten. 

De kranen en lieren van Thern worden toegepast in verschillende industrieën, 

van luchtvaart tot olie en gas, van maakindustrie tot waterzuivering en meer. 

Van de lier die op elke nieuwjaarsavond de ‘Times Square Ball’ omlaag laat 

zakken, tot producten in het recent opgeleverde One World Trade Center.

Om op de Europese markt te starten schakelde Thern in 2005 het Almelose 

EuroDev in. Toen de tijd rijp was voor een eigen Europese vestiging kwam daar 

de NFIA Chicago bij. Zij boden de CEO van Thern Inc. ondersteuning bij de 

Europese business case, leverde informatie over mogelijke entiteiten, fiscale 

zaken en operationele kosten. De directeur van Thern Europe BV kreeg hierbij 

tevens hulp van locale accountants en advocaten.

Europese ambities
Oost NL maakte contact met de directie van de Nederlandse vestiging, leverde 

informatie over regionale netwerken, informatie over subsidies en regelingen 

voor het opleiden van personeel en introduceerde Thern bij de gemeente 

Almelo. Op het Bedrijvenpark Twente in Almelo kon Thern Europe BV kantoor- 

en magazijnruimte huren bij een lokale ondernemer en met een team van vijf 

personen verder bouwen aan haar Europese ambities. 

www.thern.com

Thern Europe BV
Hef- en hijsproducten uit de VS
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Europese vestiging  
in Almelo.
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Medio 2019 opent Unilever haar Global Foods Innovation Centre op 

Wageningen Campus. De R&D-afdelingen van Unilever in Vlaardingen, 

Heilbronn (Duitsland) en Poznan (Polen) worden samengevoegd in dit nieuwe 

centrum. Naar schatting komen hier 550 onderzoekers te werken.

Het Innovation Center van ongeveer 18.000 vierkante meter bestaat uit 

een Pilot Plant, Food & Customer Experience en verschillende kantoren en 

laboratoria. 

Unilever verwacht met deze vestiging nieuwe voedingsinnovaties te 

ontwikkelen in nauwe samenwerking met Wageningen University & Research 

(WUR) en andere onderzoeksinstituten, bedrijven en startups. De vestiging 

van Unilever inspireert andere organisaties uit binnen- en buitenland een 

vestiging in regio Food Valley te overwegen.

In dit traject werkte Oost NL nauw samen met de NFIA (Netherlands Foreign 

Investment Agency), Wageningen University & Research en provincie 

Gelderland.

Bidbook
In de aanloop tot het besluit voor vestiging in Wageningen is er een 

bidbook gemaakt en Oost NL ondersteunde bij de samenstelling van een 

introductieprogramma voor de medewerkers. Oost NL voorzag Unilever 

van regio-informatie voor haar medewerkers en verzorgde diverse netwerk 

introducties.

www.unilever.nl

Unilever
Ecosysteem voor voedselinnovatie
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EMT HT AF LOG MI LSH

Unilever vestigt Global Foods  
Innovation Centre in Wageningen.
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Oost NL vertaalt economische en technologische ontwikkelingen en 

maatschappelijke ambities van haar stakeholders naar nationale en 

internationale economische mogelijkheden voor het innovatieve bedrijfsleven 

in Oost-Nederland, waardoor (mkb-)ondernemers innovatieve producten 

kunnen ontwikkelen en naar internationale markten kunnen brengen.

We streven naar de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-

Nederland. Zo willen we bijdragen aan meer welvaart en innovatieve oplossingen 

voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, gezondheid, 

voedsel en veiligheid. We werken voor het mkb, startende en groeibedrijven, 

onder meer vanuit ons kantoor in Apeldoorn. We begeleiden ondernemers in 

onze regio bij innovatie en marktbewerking door onze inbreng van kennis, geld, 

netwerken en contacten. Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland: 

met focus op de sectoren Agro-Food, Cleantech & Energy, High Tech en Life 

Sciences & Health.

Resultaten
Innoveren - Business Development zet als project- en procesmanager onder 

andere kennis- en innovatieconsortia op met bedrijven en kennisinstellingen. 

In 2017 realiseerden we een projectvolume van € 38,26 miljoen.

Investeren - In 2017 verstrekte financieringen door Capital inclusief fondsen* 

onder management € 29,9, waarvan € 18,8 miljoen cash-out. De exit-

opbrengsten bedroegen € 6,6 miljoen. Vanuit Participatiefonds Oost NL en 

GVI-II waren de financieringen € 6,6 miljoen, waarvan € 4,7 cash-out; de exit-

opbrengsten € 6,5 miljoen. 

Internationaliseren - International hielp mee aan de realisering  van € 164,8 

miljoen aan investeringen voor de komende drie jaar. In de komende drie 

jaar verwachten we 1.259 nieuwe arbeidsplaatsen door vestiging en/of 

uitbreiding van bedrijven in onze regio. Er namen 187 ondernemers deel aan 

handelsbevorderingsactiviteiten.

Financieel
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL) sloot het 

jaar 2017 af met een resultaat van € 620.000 positief. Het resultaat 

voor ontwikkelingsactiviteiten bedroeg € 96.000 negatief, voor de 

participatieactiviteiten (Capital) bedroeg het resultaat € 716.000 positief. 

Organisatie
Oost NL heeft 114 medewerkers in dienst, waarvan 27 met een tijdelijk 

contract.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit de leden mr. G.H.N.L. van Woerkom 

(voorzitter), G. Braaksma, drs. H.A. Doek, drs. C.E. Habes en D.J. Klein Essink RA.

Aandeelhouders
Ons werk voeren we uit in opdracht van onze aandeelhouders c.q. onze 

subsidiënten: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (54,6% 

aandelen), de provincie Gelderland (29,8% aandelen), de provincie Overijssel 

(13,2% aandelen), de Universiteit Twente (2,4% aandelen) en de Regio Twente 

met 1 aandeel.

Jaarcijfers
2017

*  Hieronder zijn opgenomen de fondsen waarvan Oost NL fondsmanager is: Participatiefonds  
Oost NL, GVI-II, Topfonds Gelderland, IEG, MKG, FGC, FGV, FHBG, IFO I, IFO II, IFT.
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Open Innovatiecentra 
Oost-Nederland
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Enschede

Hengelo

Nijverdal

Haaksbergen

Zwolle

Bennekom

Nijmegen

Arnhem

Wageningen

Den Ham

Almelo

Zutphen

Ulft

Apeldoorn

Deventer

14

12

15

1

2 t/m 6

3 t/m 117

11

10

11

13

14

13

9

8

19

1

2

12

15

16

17

18

Overijssel

Gelderland

1  OICAM 

2 CMI-NEN 

3 High Tech Factory

4 LAC 

5  Europese Membrane Institute 

Twente (EMI Twente)

6 Space 53

7 Texperium

8 ICER 

9 Fablab Arnhem

10 Watt Connects

11 Sportcentrum Papendal

12  Radboud REshape & Innovation 

Center

13  Wageningen University &  

Research Shared Research 

Facilities

14 Eat2Move

15 Algae Parc

16 Health Innovation Park

17 Polymer Science Park

18 Green Pac / ILab

19  Veterinair Kenniscentrum  

Oost-Nederland (VKON)

1   Innofood

2 DEON Research Center 

3  Advanced Materials Manufactu-

ring Oost-Nederland (AMMON)

4 LEO - Center for Service Robotics

5  Bio-energiecluster  

Oost-Nederland (BEON)

6 Pioneering

7 Human Machine Interface

8 iBotics

9 Photon Delta

10 TValley

11 European Packaging Gallery

12 Cleantech Center

13 3D-Printplatform

14  Business Cluster  

Semicon ductors Netherlands

15  Biobased Innovation Cluster 

Oost-Nederland

Open innovatiecentrum

Cluster
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1  Science meets Business (SMB) 

2   RCT Gelderland – Nijmegen en 

Rivierenland 

3   Health Valley 

4 Food Valley NL 

5 StartLife 

6  RCT Gelderland - Vallei en 

Noord-Veluwe 

7  Kennispoort Regio Zwolle 

8 Novel-T 

9  RCT Gelderland – Stedendrie-

hoek (Cleantechregio) 

10  Stedendriehoek Innoveert 

11  RCT Gelderland – Achterhoek  

12  Platform Creatieve Technologie 

Midden-Gelderland 

13  Stichting Kiemt 

14  RCT Gelderland – Arnhem en 

Liemers 

 1  Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen 

2 Radboud Universiteit 

3 Radboudumc 

4 Hogeschool Van Hall Larenstein

5  Wageningen University &  

Research 

6 Christelijke Hogeschool Ede 

7  Saxion

8  Wittenborg University  

(hogeschool)

9 Hogeschool Windesheim 

10  Universiteit Twente 

 

1 Novio Tech Campus 

2  Mercator Technology &  

Science Park 

3  Wageningen Campus 

4	 	Biorefinery	Campus	

5  Area055 

6  Polymer Campus 

7  Energiecampus 

8  Perron038 

9  High Tech Systems Park Twente 

(HTSP) 

10  Kennispark Twente 

11  Twente Safety Campus 

12 Stadscampus Connect-U 

13  Industriepark Kleefse Waard 

(IPKW) 

14  Energy Business Park 

15  S/Park (voorheen Deventer Open 

Innovation Center) 

Kenniscentra 
Oost-Nederland

Enschede

Hengelo
Deventer

Zwolle

Apeldoorn

Doetinchem

Ede

Nijmegen

Arnhem
Velp

Wageningen

Apeldoorn

Velp

Zutphen

Renkum

12 4

7

4

5

3

6

6

13

11

2

3

1

9

9

1

2

3

5

6

14

1

8

5

10
9

4

10

10

8

7

4

7

15

7

7

8

7

13

14

2

1

11

12

Overijssel

Gelderland

Innovatieloket / Regionaal Centrum voor Technologie

Universiteit / Hogeschool

Campus



8786 Duurzame ontwikkeling

Proeftuinen/fieldlabs

1  Designing Ultra Personalised Products  

and Services (UPPS)   

2 Smart Welding Factory 

3  Experimental Centre for Technical  

Medicine (ECTM) 

4  ThermoPlastic Composities Nederland  

(TPC NL) 

5  Camino  

6 Smart Bending Factory  

7 Fieldlab Tweedelijnszorg 

8 Fieldlab Gehandicaptenzorg 

9 Pro-Z 

10 Fieldlab Eerstelijnszorg 

11 Fieldlab Revalidatie 

12 Alliantie voeding in de Zorg 

13  Innovatie- en Demonstratiecentrum  

Randwijk (IDC) 

14  Proeftuin voor natuurlijke Kaasrijping 

15  Poultry Innovation Lab 

16 The Protein Cluster 

17 De Merkencorporatie  

18 Industrial Robotics  

19  Innovatielabs Agro&Food Overijssel 

20  The Green East 

21 Robot Experience Center 

22  Secure Connected Systems Garden  

(The Garden) 

Fieldlabs 
Oost-Nederland

Enschede

Hengelo

Ede

Randwijk

Nijmegen

Arnhem

Wageningen

Almelo

Varsseveld
Doetinchem

Lunteren

Barneveld

Harderwijk
Overijssel

Gelderland

6

78
9

10
11

16

17

12

14

15

18

13

22

21

Raalte

20

Zwolle

19

1 t/m 5



Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL)

Laan van Malkenschoten 40

7333 NP  Apeldoorn

Postbus 1026

7301 BG  Apeldoorn

088 667 01 00

info@oostnl.nl  

www.oostnl.nl

www.oostnl.com

www.eu-opportunities.eu

twitter.com/oostnl

youtube.com/oostnltv

linkedin.com/company/oostnl/

Colofon

Concept en realisatie 
Zoltan Laszlo

Marise Euverink

Floris de Koning

Ontwerp
NLVK, Zutphen

Fotografie 
FreeImages

John Voermans Fotografeert, Arnhem




