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Voorwoord
Het aanhoudende economische herstel zorgde in 2016
voor groei van de economie en werkgelegenheid in
Oost-Nederland. Wij droegen daaraan bij door bedrijven te helpen hun concurrentiekracht en innovatie
vermogen te versterken. Dat was in het verslagjaar de
essentie van onze inzet en blijft in de komende jaren
het doel van onze kerntaken: innoveren, investeren,
internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur.

In het buitenland dragen wij deze ‘flagships’ actief uit.

Naast positieve resultaten noteerden we in 2016 ook enkele

In het verslagjaar versterkten we de integrale samenwerking,

faillissementen en voorzieningen. Dit is inherent aan het hoge

intern en met al onze partners bij overheden, bedrijfsleven en

risicoprofiel van de participaties van PPM Oost. Wij komen

kennisinstellingen. Dat deden we onder meer in proeftuinen

immers pas in actie als innovatieve bedrijven geen of onvol-

en fieldlabs, waar we soms ook maatschappelijke partners

doende financiering uit de financiële markt weten te halen.

bij betrokken - denk aan patiëntenverenigingen of nieuwe

In het afgelopen jaar kwam er overigens meer commercieel

agrarische coöperaties. Ons streven was overheden en zorg

risicokapitaal beschikbaar als gevolg van de lage rente en de

instellingen te laten fungeren als ‘launching customer’ voor

verbeterende kapitaalmarkt. PPM Oost versterkte haar focus

innovaties van mkb-bedrijven uit onze regio.

op het fondsmanagement van de bestaande portefeuille,

We hielpen mkb-bedrijven en grotere ondernemingen in onze

gericht op de begeleiding van doorgroei en succesvolle exit

regio bij het innoveren en (internationaal) concurreren om

We hebben gewerkt aan het verder uitbouwen van het bloei-

groei te realiseren. Dat deden we in de groeisectoren die de

ende ecosysteem voor ondernemend Oost-Nederland, gericht

Oost-Nederlandse economie dragen, met oog voor de kruisbe-

op het behouden en vestigen van innovatieve en/of (door)

De geconsolideerde resultaten van Oost NV over 2016 bedroe-

stuiving tussen sectoren en voor de spin-off naar de regionale

groeiende bedrijven. We ondersteunden hen bij het in kaart

gen € 1.061.000 negatief. Zonder PPM Oost zou voor Oost NV

economie in brede zin. Want succes van innovatieve bedrijven

brengen van businesskansen en het ontwikkelen van business

het resultaat zijn uitgekomen op € 9.000 positief. Het resul-

op de wereldmarkt vertaalt zich ook naar werkgelegenheid

cases. Via PPM Oost boden we hun desgewenst (risico)finan-

taat van PPM Oost was negatief, onder meer als gevolg van

bij hun lokale ‘achterban’, van detailhandel tot zakelijke

ciering uit onze innovatiefondsen en verschillende vormen

het (nog) niet kunnen effectueren van een aantal geplande

dienstverlening.

van cofinanciering in samenwerking met andere financiers.

exits. Eén exit heeft net na de jaarafsluiting plaatsgevonden.

We konden weer mooie voorbeelden optekenen van het

Ultimo 2016 bedroeg de geschatte potentiële meerwaarde

De sterktes van Oost-Nederland blijven de leidraad voor onze

samenvallen van financieel en economisch resultaat. Onze

in het portfolio van PPM Oost € 24,8 miljoen, op basis van

inspanningen, want alleen daarmee kunnen bedrijven uit

deelneming in het Edese softwarebedrijf Runbook Company

de zogenoemde fair market value. Dit bedrag verschijnt ter

onze regio zich internationaal onderscheiden. We hebben

verkochten we aan Blackline. Deze Amerikaanse onderneming

informatie in de jaarrekening, conform het voorzichtigheids-

bijgedragen aan het definiëren van het innovatieprofiel

wil haar vestiging in Ede verder uitbouwen. De Enschedese

principe.

van Oost-Nederland: ‘Smart and sustainable industries’ en

Panthera Group groeide op het gebied van de fotonica uit tot

‘Concepts for a healthy life’. Daarmee kan de regio econo-

wereldspeler met hulp van een lening uit het Innovatiefonds

Financiële en maatschappelijke overwegingen leiden uitein-

misch groeien en tegelijkertijd bijdragen aan oplossingen

Overijssel. Dankzij dit succes kon de groep deze lening uit

delijk tot een positief totaalbeeld en dat geeft vertrouwen

voor maatschappelijke uitdagingen.

2013 vervroegd aflossen.

in de financiële stabiliteit van Oost NV in de komende jaren.
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van de participaties.

Het maatschappelijke resultaat van onze inzet vinden we

De ROMs kunnen hun ontwikkelkracht bundelen in grotere

Met investeringsbevordering behaalden we uitstekende

terug in innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren,

projecten. Zo kunnen we een beroep doen op Invest-NL i.o.

resultaten. Het Duitse bedrijf Vaxxinova koos mede dank-

in versterking van onze economie en in groei van de industrië-

voor investeringen in innovatie en infrastructuurverbetering.

zij een door ons opgesteld bidbook voor vestiging van een

le bedrijvigheid in Oost-Nederland. Dit jaarverslag toont weer

onderzoekslab op Novio Tech Campus in Nijmegen. Een ander

inspirerende voorbeelden van deze maatschappelijke waarde.

In aansluiting op de gunstige ontwikkeling van de mondiale

resultaat van onze inzet voor investeringsbevordering was de

Wij dragen bij aan de uitvoering van de economische agenda

en regionale economie in 2016 zijn de vooruitzichten positief.

start van een Europese vestiging van het Canadese PH Wind-

en het innovatiebeleid van onze opdrachtgevers, de provincies

Tegelijkertijd dienen zich nieuwe onzekerheden aan.

solutions in Oldenzaal. In de logistieke sector konden we ook

Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Economische

Ons land, en dus ook Oost-Nederland, is sterk afhankelijk

diverse nieuwe vestigingen noteren.

Zaken (EZ). Ook in 2016 hebben wij met onze opdrachtgevers

van de wereldeconomie. De Europese markt vergrijst en

overlegd over de uitvoering van hun beleid en de nieuwe

krimpt. De internationale handel dreigt verder onder druk

In 2016 hebben we een groot aantal mkb’ers laten aansluiten

accenten daarin. De provincie Gelderland heeft samen met

te komen staan door de Brexit en het nieuwe Amerikaanse

op EU-programma’s, zoals Horizon 2020, EFRO en INTERREG.

ons nieuwe economische stimuleringsprogramma’s ontwik-

beleid.

Grote INTERREG-programma’s gingen van start op het gebied

keld om Gelderse mkb-ondernemers met groeiplannen te

van medische innovatie (MIND), High Tech (ROCKET), intel-

stimuleren en te ondersteunen. Dankzij een extra bijdrage van

Gelderland en Overijssel presteren economisch zelfs beter

ligente producten en processen (iPro-N), sensortechnologie

de provincie Overijssel hebben wij onze inspanningen kunnen

dan de rest van Nederland (gemiddeld over de afgelopen

(SPECTORS) en voeding (FOOD2020). Een teleurstelling was de

intensiveren voor de acquisitie van buitenlandse bedrijven.

vijftien jaar), bleek uit het onderzoek ‘De Kracht van Oost-

afwijzing van het voorstel voor de KIC Food (Knowledge and

Nederland’, met een sterkere banengroei en gunstiger werk-

Innovation Community Food) in Horizon 2020. We zullen onze

In opdracht van EZ voerde onderzoeksbureau Ecorys een

loosheidscijfers. In het licht van de geschetste onzekerheden

inspanningen nog meer richten op dit programma, dat zich

evaluatie uit van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen

is waakzaamheid echter geboden. De economische crisis

ontwikkelt tot de motor van het Europese innovatiebeleid.

(ROMs), waaronder Oost NV. Conclusie: wij zijn een nuttig

onderstreepte voor bedrijven het belang van export, voor

We organiseerden samen met onze partners een groot aantal

instrument in het domein van de regionale economie. Het

omzetvergroting en risicospreiding. Reden om onze activi-

activiteiten in het kader van BOOST, de actieagenda voor

regionale bedrijfsleven blijkt positief over het werk en de

teiten voor handelsbevordering verder te intensiveren. Onze

Smart Industry in Oost-Nederland, en participeerden in

inzet van de ROMs. EZ handhaaft daarom haar financiële bij-

activiteiten voor internationalisering van Oost-Nederlandse

diverse Smart Industry Fieldlabs. We waren medeorganisator

drage en roept op tot meer samenwerking. Wij onderschrijven

bedrijven richten we met name op Duitsland, de Verenigde

van het nationaal Smart Industry Jaarevent dat begin 2016 in

dit en nemen waar zinvol initiatieven. Zo hebben de ROMs

Staten en China. Zo organiseerden we een succesvol bezoek

Apeldoorn veel belangstelling trok. Daar presenteerde zich

zich geschaard achter ons voorstel voor een gezamenlijke

van medisch-technologische bedrijven aan de RSNA in Chi-

de Koninklijke Landmacht, die slimme oplossingen zoekt

aanpak van de verduurzaming van bedrijventerreinen.

cago, ’s werelds grootste beurs voor radiologen.

voor het inrichten en beheren van haar mobiele bases voor
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internationale missies. Mede op ons initiatief is het Fieldlab

Het stelt ons in staat integraler te reageren op de klantvraag

Smart Base gelanceerd. Dit illustreert de nieuwe accenten in

en nog efficiënter te werken aan het bevorderen van groei van

onze werkwijze: launching customers, hier de Koninklijke

de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Landmacht, en nog hechtere samenwerkingsverbanden, in dit
geval met de andere ROMs.
In 2017 blijven we actief met het stimuleren van innovatie,
het ontwikkelen van business cases, het financieren van
innovatieve (groei)bedrijven, het beheren van participaties,
het organiseren van samenwerkingen, het acquireren van
buitenlandse bedrijven, het bevorderen van export, en het
verbeteren van bedrijfsinfrastructuur.
Tot slot, we stellen aan onze aandeelhouders ter besluitvorming voor Oost NV en PPM Oost te integreren tot één
organisatie, onder de voorgenomen nieuwe naam Oost NL.
Vooruitlopend hierop droeg de Raad van Commissarissen

Karin van Willigen

Marius Prins

Marius Prins voor ter benoeming door de aandeelhouders als

directeur 		

directeur

tweede bestuurder van Oost NV, ingaande 1 december 2016.
De verdere voorbereidingen voor het samengaan van Oost NV
en PPM Oost vonden eveneens plaats in 2016. Deze voorgenomen organisatiewijziging krijgt in 2017 haar beslag.
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Samenvatting resultaten 2016
Financieel resultaat

Ontwikkeling
& Innovatie

€

1.061.000
negatief

€

Investeringsbevordering

+

€

182

42,8

+

PPM Oost

(inclusief fondsen onder management)*

€

1.319
door vestiging en/of
bedrijfsuitbreiding
in komende drie jaar

5
verrijkte business cases
inzake bedrijventerreinen

miljoen euro
investeringen
door bedrijven

miljoen euro
uitgelokte
investeringen

Nieuwe arbeidsplaatsen
Investeringsbevordering

Bedrijfsomgeving

€

PPM Oost

(inclusief GVI-II)**

€

€

18,7 14,8

5,5

4,4

miljoen euro
investeringen

miljoen euro
investeringen

miljoen euro
exit-opbrengsten

miljoen euro
exit-opbrengsten

* Hieronder zijn opgenomen de fondsen waarvan PPM Oost fondsmanager is: Participatiefonds PPM Oost, GVI-II, Topfonds Gelderland, IEG, MKG, FGC, IFO-II, IFT.
** Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds PPM Oost en GVI-II.
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Maatschappelijke indicatoren
Portfoliobedrijven PPM Oost

Reductie CO2 (in kg)

Arbeidsplaatsen (fte)

1.403

3.194

86.969

2016 vs. beoogde groei bij
toekomstige realisatie businessplan

€

€

€ 73,1 miljoen

€ 58,9 miljoen

36

R&D uitgaven

Aantal verleende
octrooien

€ 10 miljoen

400

36

Geïnitieerde bancaire
financieringen

Samenwerkingsverbanden met
kennisinstellingen en -netwerken

Geïnitieerde
investeringen

€

Nominaties voor
prijzen en awards
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Bericht van de Raad van Commissarissen

Over 2016 boekte Oost NV een geconsolideerd negatief
resultaat van € 1.061.000. Deze uitkomst was de resultante van twee bijdragen. Ontwikkelingsmaatschappij
Oost NV kwam uit op een resultaat van plus € 9.000
en dat is conform de doelstelling: alle inkomsten
komen ten goede aan de uitvoering van de kerntaken.
Het participatiebedrijf, PPM Oost, behaalde een negatief resultaat van € 1.097.000 (inclusief € 27.000 aandeel
derden), onder meer het gevolg van het (nog) niet kunnen effectueren van een aantal geplande exits. Eén exit
heeft na de jaarafsluiting plaatsgevonden.
Van de nog niet geëffectueerde exits is uiteraard
de waarde nog aanwezig. Dit komt tot uiting in
een stijging van de stille reserves op basis van de
zogeheten fair market value. Deze geschatte reële
marktwaarde van de portefeuille van PPM Oost groeide
tot € 24,8 miljoen meerwaarde, ultimo 2016. Dit bedrag
verschijnt ter informatie in de jaarrekening, conform
het voorzichtigheidsprincipe. De aanhoudende groei
van de meerwaarde bevestigt ons echter in ons
vertrouwen in de financiële stabiliteit van Oost NV.
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Naast de financiële meerwaarde betrekken wij in onze

In onze bijeenkomsten bespraken we onder meer het activi

Wel hadden we overleg over een aanpassing van de selectie

waardering van het resultaat nadrukkelijk het maatschap

teiten- en meerjarenplan van Oost NV, het resultaat 2015 en

procedure voor de leden en kende het mandaat van de leden

pelijk rendement van de inzet van Oost NV, zoals onder meer

de evaluatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen,

één wijziging. In de nieuwe rechtsvorm mag de Onderne

aangegeven in een infographic op pagina 9 van dit jaarver

waaronder Oost NV, uitgevoerd in opdracht van het Mini

mingsraad één lid voor benoeming voordragen. Deze positie

slag. Met de uitvoering van de kerntaken - innoveren, inves

sterie van Economische Zaken. Met instemming namen

is ingevuld door mevrouw E. Habes, die al zitting had in onze

teren, internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur - droeg

we kennis van de positieve conclusie. We droegen de heer

raad. De heer J. Schepers, die momenteel op voordracht van

Oost NV samen met PPM Oost in het verslagjaar wederom bij

M. Prins voor als tweede bestuurder van Oost NV ter benoe

de provincie Overijssel zitting heeft, gaf te kennen in 2017

aan de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-

ming door de aandeelhouders. Tevens kwamen aan de orde

te willen aftreden. Een nieuw lid zal na afstemming met de

Nederland en aan het vinden van oplossingen voor maat

de adviezen van de eigen commissies.

provincie worden benoemd, conform het nieuwe regime.

schappelijke uitdagingen.

We troffen in 2016 al voorbereidingen voor de benoemings
De Raad van Commissarissen, onder leiding van de voorzitter,

procedure en bespraken het profiel van onze raad. De belo

Ernst & Young Accountants (EY) heeft de jaarrekening 2016

heeft minstens eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de

ning van de Raad van Commissarissen is een afgeleide van

gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende contro

directie een open gesprek over zowel zijn eigen functioneren

de beloning van de bestuurders en valt binnen de Wet

leverklaring. De Raad van Commissarissen en de audit

(en gewenste competenties) als dat van de individuele com

Normering Topinkomens.

commissie hebben het jaarverslag uitgebreid besproken

missarissen en de directie. De auditcommissie kwam in 2016

en overleg gevoerd over de accountantscontrole met het

twee keer bijeen. Naast de bespreking met de accountant

De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit

management en de externe accountant.

van de jaarrekening en de controle, is risicomanagement een

voor de inzet van de medewerkers en leiding van Oost NV.

belangrijk onderwerp van gesprek geweest.

Wij zien de toekomst van de onderneming met vertrouwen

Op 12 mei 2016 hebben de aandeelhouders de jaarrekening

tegemoet.

2015 vastgesteld. Ze verleenden de directie en de Raad

De remuneratiecommissie kwam vijf keer bijeen. Belangrijk

van Commissarissen decharge voor het gevoerde beleid,

ste onderwerpen waren het profiel van de Raad van Commis

respectievelijk het toezicht in 2015. Wij adviseren de aandeel

sarissen, de voorbereiding van de opvolging van de heer

houders de jaarrekening 2016 vast te stellen en decharge te

J. Schepers en de uitbreiding van de directie naar twee perso

Raad van Commissarissen

verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de

nen. We namen het initiatief om te komen tot het vaststel

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

len van de Gedragscode integriteit en de Beroepsprocedure
klachtenbehandeling, in overleg met de Ondernemingsraad.

De Raad van Commissarissen kwam in 2016 zes keer bijeen

Apeldoorn, 3 april 2017

Mr. G.H.N.L. van Woerkom
G. Braaksma

en tussendoor hadden wij contacten met de directie, de aan

Daarnaast hebben we één klacht behandeld en afgewikkeld,

Drs. H.A. Doek

deelhouders en de ondernemingsraad. Met hen overlegden

inzake de wijziging bij de begeleiding van Meesters van de Toe

Drs. C.E. Habes

we intensief over de voorgenomen fusie van Oost NV en PPM

komst, het netwerk van private investeerders van Oost NV. De

J. Schepers

Oost, de benoeming van een tweede bestuurder en de inrich

personele samenstelling van de Raad van Commissarissen van

ting - in de vorm van een zogeheten verlicht regime - van de

Oost NV bleef in 2016 ongewijzigd. Een profielschets van de

nieuwe rechtsvorm (structuurvennootschap) per 1 januari 2016.

leden van de Raad is opgenomen in de bijlagen op pagina 108.
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Verslag van de directie

Kernresultaten 2016

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV)

De prestaties van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV)
over de periode 01-01-2016 t/m 31-12-2016 waren:

sloot het jaar 2016 af met een geconsolideerd resultaat van
€ 1.061.000 negatief. Het resultaat van Participatiemaat
schappij Oost Nederland NV (PPM Oost) bedroeg € 1.097.000
negatief (inclusief € 27.000 aandeel derden). Zonder PPM
Oost zou het resultaat van Oost NV vennootschappelijk

Financieel resultaat:

Investeringsbevordering:

€ 1.061.000 negatief.

• € 182 miljoen investeringen gedaan door bedrijven.

Ontwikkeling & Innovatie:

Bedrijfsomgeving:

resultaat van € 1.097.000, onder meer als gevolg van het

• € 42,8 miljoen euro uitgelokte investeringen.

• 5 verrijkte business cases inzake bedrijventerreinen.

(nog) niet kunnen effectueren van een aantal geplande exits.

uitkomen op € 9.000 positief.
Het participatiebedrijf, PPM Oost, behaalde een negatief

Eén exit heeft net na de jaarafsluiting plaatsgevonden. Van

PPM Oost:

de nog niet geëffectueerde exits is uiteraard de waarde wel

(inclusief fondsen onder management)*

aanwezig. Dit komt tot uiting in de stille reserves gebaseerd

• € 18,7 miljoen euro investeringen

op de fair market value.

•	€ 14,8 miljoen exit-opbrengsten.
Oost NV heeft bovenstaande resultaten behaald bij de

PPM Oost:

uitvoering van het innovatiebeleid voor Oost-Nederland,

(inclusief GVI-II)**

met focus op de sectoren Agro-Food, Cleantech & Energy,

• € 5,5 miljoen investeringen

Creatieve Industrie, High Tech, Life Sciences & Health,

• € 4,4 miljoen exit-opbrengsten.

Logistiek en Maakindustrie.

*	Hieronder zijn opgenomen de fondsen waarvan PPM Oost fondsmanager is:
Participatiefonds PPM Oost, GVI-II, Topfonds Gelderland, IEG, MKG, FGC, IFO-II, IFT.
** Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds PPM Oost en GVI-II.
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Omgeving
In 2016 ontwikkelde de Nederlandse economie zich
goed en steeg het consumentenvertrouwen, een belangrijke aanjager van binnenlandse bestedingen. Het
economische herstel zette door en de export bewees
zich andermaal als een belangrijke ‘kurk’ onder onze
economie. Sinds de economische crisis hebben bedrijven het belang van export, voor omzetvergroting en
risicospreiding, beter op hun netvlies gekregen. Die
export krijgt steeds meer een wereldwijd bereik, want
de Nederlandse bedrijven moeten het niet meer van
alleen Europa hebben; deze markt vergrijst en krimpt.

Wij dragen bij aan de uitvoering van de economische agenda

Wij onderschrijven de oproep aan de ROMs om meer te gaan

en het innovatiebeleid van onze opdrachtgevers, de provincies

samenwerken en namen waar zinvol initiatieven samen met

Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Economische

onze collega’s, met name BOM, NOM, LIOF en Innovation

Zaken. Onze inzet was onveranderd: bijdragen aan groei van

Quarter. Want met elkaar kunnen we onze ontwikkelkracht

de regionale economie en werkgelegenheid. We hielpen mee

bundelen in grotere projecten. Voor de financiering daarvan

de gunstige voorwaarden te creëren waaronder bedrijfsleven,

kunnen we in samenwerking met het Nederlands Investerings

kennisinstellingen en overheden elkaar kunnen vinden voor in

Agentschap (NIA) een beroep doen op de zogeheten Juncker-

novatie en groei in Oost-Nederland. Dat resulteert uiteindelijk

gelden van de EU voor innovatie en infrastructuurverbetering

in nieuwe banen bij de bedrijven.

(via Invest-NL i.o.). Samen met EZ-onderdeel RVO.nl spanden
we ons ook afgelopen jaar in om het regionale mkb meer bij

Ontwikkelingen bij onze
aandeelhouders en opdrachtgevers

landelijke innovatieregelingen en Europese programma’s te
betrekken.

1. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) publiceerde in
2. Met de provincies Gelderland en Overijssel overlegden

De perspectieven zijn dus goed, maar er dienden zich in

2016 de resultaten van een evaluatie door onderzoeksbureau

het verslagjaar wel nieuwe onzekerheden aan. Denk aan de

Ecorys van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs),

we over de uitvoering van hun beleid en de nieuwe ac

turbulente (politieke en economische) ontwikkelingen in veel

waaronder Oost NV. De conclusies bevestigden onze eigen

centen daarin. Belangrijk thema in de gesprekken was

van onze grote markten, zoals de VS en de BRIC-landen. De in

waarnemingen in contacten met bedrijven en andere partners.

de efficiënte en effectieve besteding van de beschikbare

ternationale handel vertoonde al eerder stagnatie van de groei,

Het regionale bedrijfsleven is positief over de inzet en het werk

(revolverende) middelen gericht op duurzame groei van de

in 2017 zal moeten blijken wat de invloed is van de nieuwe ver

van de ROMs. De samenwerking van de ROMs met het NFIA

werkgelegenheid. We kregen meer oog voor de uitwerking

houdingen in de internationale betrekkingen. Te denken valt

(Netherlands Foreign Investment Agency) verloopt over het

van onze inzet naar de regionale economie in brede zin en

aan de Brexit, het beleid van de nieuwe Amerikaanse president

algemeen goed. Het bedrijfsleven onderkent en waardeert de

legden meer nadruk op integraal werken, intern en met

en onderhandelingen over handelsverdragen die wel of niet tot

meerwaarde van de combinatie van de kerntaken business

onze partners. Daarnaast gingen we met de provincies in

een akkoord leiden.

development en participatie; voor de kerntaak acquisitie bleek

gesprek over uitbreiding van de acquisitie van buitenlandse

deze meerwaarde moeilijker te duiden.

bedrijven voor vestiging in de regio. In samenwerking met

Vertrouwen kunnen we putten uit de kracht van de Oost-

de provincies organiseerden we diverse handelsmissies.

Nederlandse economie. Gelderland en Overijssel presteren

“De uitkomsten van het evaluatieonderzoek ondersteunen

economisch beter dan de rest van Nederland, gemiddeld over

mijn opvatting”, concludeerde de minister, “dat de ROMs een

de afgelopen vijftien jaar, bleek uit het onderzoek ‘De Kracht

bewezen meerwaarde hebben als het gaat om het verkennen

plannen voor de Groeiversneller. Dit nieuwe economische

van Oost-Nederland’. “In Oost-Nederland groeide het aantal

van kansrijke mogelijkheden voor innovatieve bedrijvigheid,

stimuleringsprogramma moet Gelderse mkb-onderne

bedrijven harder, was er minder stijging van de werkloosheid,

het bij elkaar brengen van bedrijven en kennisinstellingen

mers met groeiplannen stimuleren en ondersteunen. De

groeide het aantal banen harder en steeg het bruto regionaal

(cross-sectoraal) en het zoeken naar en verschaffen van kapi

provincie Gelderland stelt middelen beschikbaar; Oost NV

product meer dan gemiddeld in Nederland. Opvallend daarbij

taal. Zoals gezegd zal ik de bestaande subsidierelatie met de

verzorgt een quick scan, geeft advies en kan een voucher

is dat de regio Noord-Veluwe economisch het beste presteer

ROMs voor de periode 2017 en verder voortzetten.”

voor ondersteuning uitgeven.

3.	De provincie Gelderland ontwikkelde samen met ons

de”, aldus het rapport.
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Ondernemers begeleiden wij bij het aanvragen van een

In Deventer droegen wij bij aan de ontwikkeling van het

We begeleidden hen naar verdere groei, met als uiteindelijke

voucher of lening. In 2017 gaat de Groeiversneller van start.

Deventer Open Innovation Center. AkzoNobel, provincie

doel een succesvolle exit die nieuw groeikapitaal kan opleveren.

Overijssel en de gemeente tekenden daarvoor een inten
We ontwikkelden de eerste business cases voor de her

tieverklaring.

structurering van bedrijventerreinen en bleven energie

We blijven werken aan verdere versterking van het groeiper
spectief voor Oost-Nederland. Dat doen we door het uitdra

steken in vraagbundeling ten behoeve van de aanleg van

De provincie breidde het succesvolle Innovatiefonds

gen van het innovatieprofiel van de regio, het organiseren

breedbandnetwerken. Proeftuinen, zoals de embedded

Overijssel uit met een participatiefonds van € 19,5 miljoen.

van samenwerkingen, het voeren van actief fondsbeheer en

fieldlabs voor de zorg en de proeftuinen voor Agro-Food

Met PPM Oost als fondsmanager investeert de provincie

het versterken van de internationalisering, door middel van

marktintroducties, stonden ook in 2016 hoog op onze

hiermee in kansrijke bedrijven om de regionale econo

investeringsbevordering, handelsbevordering en aansluiting

agenda. In deze proeftuinen ondersteunden we de invul

mie en werkgelegenheid verder te stimuleren. Inmiddels

op EU-fondsen.

ling van de rol van ‘launching customer’ door bijvoorbeeld

zijn uit de eerste periode van het fonds leningen volledig

overheden of zorginstellingen.

afgelost door de groeiende bedrijven Satrax (onderdeel van
Panthera Group) en Dovideq.

Het door PPM Oost beheerde Topfonds Gelderland trad
toe tot SHIFT Invest, het impact investeringsfonds van

Groeiperspectief

fondsenmanager NBI Investors. Daardoor kwam meer

In 2016 hielden we het oog op groei van de economie en werk

kapitaal beschikbaar voor Gelderse ondernemers in Agro-

gelegenheid in Oost-Nederland. We handhaafden onze inzet

Food, Health en Greentech. Het succesvolle Innovatie- en

voor het creëren van nieuwe bedrijvigheid, die op den duur

Energiefonds Gelderland (IEG) kreeg € 15 miljoen extra van

substantiële werkgelegenheid kan opleveren. Innovatie bleef

de provincie beschikbaar. Daarmee kan PPM Oost bijdragen

de motor voor een gezonde ontwikkeling van start-ups.

Realisatie versus
doelstellingen
We stellen onze doelstellingen jaarlijks vast in nauwe
samenwerking met onze stakeholders. We meten onze
resultaten aan de hand van confirmation letters en/of
beschikkingen.
Onze business unit Ontwikkeling & Innovatie realiseerde

aan investeringen in kansrijke initiatieven die de energie
Het innovatieklimaat in de regio kreeg een forse impuls van

met 24 projecten en 27 business cases in totaal een project

het grote aantal Europese innovatieprojecten dat in 2016 van

volume van € 42,8 miljoen. Dat lag onder de doelstelling voor

start ging. Daarnaast intensiveerden we onze inspanningen

deze sub-indicator, namelijk € 50 miljoen. In het onderhan

sel en Regio Twente hebben wij onze capaciteit kunnen

voor het laten doorgroeien van bestaande bedrijven. Dat deden

den werk zagen we een totaal aantal cases van ruim 200 voor

uitbreiden voor de acquisitie van buitenlandse bedrijven.

we door hen te helpen bij het versterken van hun concurren

Oost-Nederland, waarvan pakweg 27% in Agro-Food, 28% in

We gingen in gesprek met de provincie, Zwolle Kampen

tiekracht en innovatievermogen en door investeringen uit te

Life Sciences & Health en circa 55% in de technologiesector.

Netwerkstad en de Stedendriehoek (c.q. de gemeente

lokken voor verbetering van de bedrijfsinfrastructuur. Dankzij

Dit laatste is niet vreemd, aangezien technologie de ‘key

Deventer) over verdere versterking van onze acquisitie-

het doorzettende herstel van de wereldeconomie konden we

enabler’ is voor andere sectoren. De gerealiseerde projecten

inspanningen in 2017.

bedrijven beter helpen bij het benutten van kansen op de

vonden iets meer plaats in Gelderland, terwijl circa een derde

internationale markt. De lage rente maakte het voor onderne

van de projecten deelnemers in de beide provincies kende.

Belangrijke resultaten van onze inzet voor investeringsbe

mers eenvoudiger om commerciële groeifinanciering te verkrij

Het aantal gerealiseerde investeringen bleef uiteindelijk

vordering waren de start van een Europese vestiging van

gen. Dat bood ons de gelegenheid het accent van fondsma

achter bij de verwachting. Met name het niet toekennen door

het Canadese PH Windsolutions in Oldenzaal en behoud

nagement op onze bestaande participaties te versterken.

de EU van de Food KIC, tot grote teleurstelling van velen, was

transitie in Gelderland stimuleren.
4. Dankzij een extra bijdrage van de provincie Overijs

en uitbreiding van een bestaand bedrijf in de provincie.

hier debet aan. Hiervoor was een investeringsimpuls van
€ 10 miljoen geprognosticeerd.
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Ons participatiebedrijf PPM Oost behaalde een financieel re
sultaat van € 1,1 miljoen negatief, voornamelijk als gevolg van
faillissementen en het niet doorgaan van exits. Ultimo 2016
bedroeg de gecalculeerde meerwaarde in het portfolio van
PPM Oost € 24,8 miljoen. Met inbegrip van deze meerwaarde
voldeed PPM Oost ruimschoots aan de gestelde rendements
doelstellingen.
Onze business unit Investeringsbevordering hielp mee
aan de realisering van 50 projecten die leiden tot 1.319 nieuwe
arbeidsplaatsen en € 182 miljoen aan investeringen door
bedrijven. Dit was fors hoger dan de doelstelling van
€ 55 miljoen aan investeringen. Daarbij dient aangetekend

Hoofdindicatoren

gebaseerd op de personeelssituatie in 2015, met veel (langdu
rig) zieken, en op de in 2015 nog kwakkelende economie.

55*

173

Uitgelokte investeringen
(in € mio)

50

33,3

42,8

5

5

2

Investeringen (in € mio)

18,7

16,9(a)

25,0

Exit-opbrengsten (in € mio)

14,8

11,5

8,2

Investeringen (in € mio)

5,5

4,9

7

Exit-opbrengsten (in € mio)

4,4

6,5

5,4

(Bedrijfs)infrastructuur
Aantal verrijkte business
cases

PPM Oost

Bovendien was onze (lage) prognose voor het verslagjaar mede

182

Innoveren

prognose voor investeringen in 2016 puur gebaseerd was op

ciering.

Realisatie 2015

Investeringen gedaan door
bedrijven (in € mio)

Investeren

gebaseerd op basisfinanciering plus (veel) additionele finan

Doelstelling 2016

Internationaliseren

te worden dat - in tegenstelling tot voorgaande jaren - de
de output van de basisfinanciering. De werkelijke cijfers zijn

Realisatie 2016

(inclusief fondsen onder
management)**

PPM Oost
(inclusief GVI-II)***

Onze business unit Bedrijfsomgeving ontwikkelde 5 business
cases (€ 5 miljoen euro aan minimaal beoogde uitgelokte
private en publieke investeringen op bedrijventerreinen).
Dit was precies het aantal beoogde business cases voor pro
cesbegeleiding bij revitalisatie van bedrijventerreinen. Veel
tijd moesten we besteden om het Fonds Herstructurering

*		

Bedrijventerreinen Gelderland onder de aandacht te brengen

**

Prestatie indicator op basis van basissubsidie.

		Hieronder zijn opgenomen de fondsen waarvan PPM Oost fondsmanager is: Participatiefonds PPM Oost, GVI-II,

van het mkb. We zagen dat er door de aanhoudende groei

Topfonds Gelderland, IEG, MKG, FGC, IFO-II, IFT.

beweging kwam bij bedrijven om de mogelijkheden voor

***

uitbreiding en/of verplaatsing onder de loep te nemen. Door

a 		

deze combinatie van factoren hebben we onze doelstelling

Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds PPM Oost en GVI-II.
Dit betreft de herziene doelstelling omdat voor IFO en IEG externe factoren leidden tot bijstelling van de
oorspronkelijke doelen.

voor het verslagjaar weten te realiseren.

15

Bedrijfsprofiel
Oost NV versterkt de concurrentiekracht en het
innovatievermogen van het bedrijfsleven in OostNederland. Daarmee dragen wij bij aan groei
van de economie en de werkgelegenheid in de
regio. Wij helpen bedrijven bij het vinden van
antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
Zo creëren wij tevens maatschappelijke waarde
voor de inwoners van Oost-Nederland. We bieden
ondernemers ondersteuning in de vorm van kennis,
geld, netwerken en (internationale) contacten. Dat
betreft in de eerste plaats mkb’ers, zowel starters
als bestaande (doorgroeiende) bedrijven. Daarnaast
richten we ons op grotere bedrijven die in de
regio het innovatieklimaat versterken en nieuwe
arbeidsplaatsen creëren. Onze opdrachtgevers zijn de
provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie
van Economische Zaken.

Maatschappelijke vraagstukken
Onze leidraad is het innovatieprofiel van Oost-Nederland:
‘Smart and sustainable industries’ en ‘Concepts for a healthy
life’. Daarmee leggen wij de verbinding tussen economische
en maatschappelijke opgaven, zowel binnen de sectoren als
sectoroverstijgend.
Speerpunten van ‘Smart and sustainable industries’ zijn:
>> Smart Manufacturing and Materials: slimme
productieprocessen en producten, van nanoschaal tot
bedrijfsniveau;
>> Smart Food Production: technologie voor gezond, slim en
veilig voedsel produceren;
>> Biobased Production: duurzaam gebruik van natuurlijke
bronnen voor productie en energievoorziening.
Speerpunten van ‘Concepts for a healthy life’ zijn:
>> Health Technology and Delivery Systems: hoogtechnolo

Groeisectoren
We focussen op de groeisectoren die de provincies Gelder
land en Overijssel hebben benoemd en verbinden deze met de
topsectoren die in het beleid van het Ministerie van Econo

gische en sociaal-maatschappelijke oplossingen voor de
zorg en medische sector;
>> Healthy Brain: relatie tussen het brein van de mens en
diens welzijn en gezondheid;

mische Zaken centraal staan. We richten ons op groei van de

>> Personalized Health and Nutrition: inzet van technologie

economie in bredere zin als afgeleide van onze inzet voor de

en biochemie voor maatwerk in zorg en voeding voor de

groeisectoren.

individuele mens.

Omdat innovatie bij uitstek plaatsvindt op het snijvlak tussen
sectoren, streven we naar ‘cross-overs’: kruisbestuiving en
samenwerkingen met partners in Oost-Nederland en daar
buiten. Dat doen we voor de sectoren Agro-Food, Cleantech &
Energy, Creatieve Industrie, High Tech, Life Sciences & Health,
Logistiek en Maakindustrie. Het overkoepelende thema Smart
Industry heeft raakvlakken met al deze sectoren.
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Diensten
Oost NV kent vier kerntaken. Voor elk van deze taken voert de betreffende business unit een breed scala aan activiteiten uit:

Innoveren

Internationaliseren

Ontwikkeling & Innovatie helpt mkb-bedrijven

Investeringsbevordering beweegt bedrijven uit

uit Oost-Nederland bij het ontwikkelen en naar

het buitenland en andere delen van Nederland

de markt brengen van innovaties. Wij brengen

tot vestiging in Oost-Nederland. Wij bieden hun

kennis in uit allerlei bronnen, weten de weg

een ‘zachte landing’ en toegang tot onze net

naar geld (onder meer van Europese fondsen

werken. Tegelijk werken wij aan handelsbevor

en ook van particuliere investeerders), kennen

dering om de internationale concurrentiekracht

de relevante netwerken en leggen één-op-één

van het bedrijfsleven te versterken. Via ons

contacten. Onze resultaten zijn financierbare

wereldwijde netwerk van partners helpen we

business cases (voor marktintroductie), innova

mkb-ondernemers uit Oost-Nederland bij het

tieprojecten en -programma’s, open innovatie

verkennen en bewerken van de internationale

centra en campusontwikkeling.

markt. Onze resultaten zijn behoud en groei
van werkgelegenheid.

Investeren

(Bedrijfs)Infrastructuur

PPM Oost biedt financiering aan startende en

Bedrijfsomgeving begeleidt gemeenten en

doorgroeiende mkb’ers. We bieden risicokapi

bedrijvenverenigingen bij de revitalisering van

taal en verzorgen financiering vanuit revolve

bedrijventerreinen. We ontwikkelen business

rende (innovatie)fondsen met als toegevoegde

cases voor herstructurering en verduurzaming

waarde: onze kennis, kunde en netwerken. Ook

en verzorgen vraagbundeling voor de aanslui

jagen we publiek-private investeringen aan. We

ting op glasvezelnetwerken. Voor campusont

initiëren en beheren revolverende fondsen voor

wikkeling werken we aan verbetering van het

directe en indirecte investeringen en leggen

lokale vestigingsklimaat en de totstandkoming

ons toe op een actief fondsmanagement. Ons

van ‘shared facilities’. Onze resultaten zijn

resultaat is financiering van groei.

structuurverbetering en groeiversnelling.
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Human Resource
Management
Oost NV hanteert ‘goed werkgeverschap’ als uitgangs
punt van het organisatie- en personeelsbeleid. We
bieden onze medewerkers een uitdagende en veilige
werkomgeving, waarin ze goed zijn toegerust voor hun
taken.

Ontwikkelingen

De organisatie zag zich geconfronteerd met een toenemende

Na de verhuizing naar Apeldoorn in 2015 was het verslagjaar

behoefte bij medewerkers om naast hun werk mantelzorg in

het eerste volledige jaar in onze nieuwe huisvesting. We

eigen kring te bieden.

richtten ons op het verder professionaliseren en beter orga
niseren van de interne processen op het gebied van ICT, ken

Twee medewerkers werkten in 2016 op detacheringsbasis bij

nismanagement en HRM. Zo startten we de selectie van een

een partner: één fte bij Kennispark Twente in Enschede en één

nieuw e-HRM systeem, herzagen we de HR-gesprekkencyclus

fte bij Novio Tech Campus in Nijmegen. In vergelijking met

en herschreven we de functieprofielen met de bijbehorende

2015 nam de inleen voor de uitvoering van projecten af; eind

competenties.

van het verslagjaar betrof dit nog twee personen (in decem

Daartoe werken we voortdurend aan verdere professionalisering

ber samen 0,9 fte), van wie één (0,6 fte) bij PPM Oost. De

van onze organisatie en ons personeelsbeleid. We streven in het

We informeerden de medewerkers over de - in samenwer

business units telden in totaal zes stagiair(e)s, afkomstig van

personeelsbestand naar diversiteit en een afspiegeling van de

king met de Ondernemingsraad opgestelde - gedragscode

Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Radboud

maatschappelijke verhoudingen. Oost NV omvat de business

integriteit en klokkenluidersregeling. In samenhang daarmee

Universiteit, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit.

units Bedrijfsomgeving, Investeringsbevordering en Ontwik

gingen we met hen in gesprek over het vaststellen van

In 2016 bleef het aantal medewerkers (en fte’s) ongeveer gelijk,

keling & Innovatie en het bedrijfsonderdeel Participatiemaat

nieuwe kernwaarden. We kwamen uit op drie begrippen -

terwijl het aantal tijdelijke contracten afnam. Dit laatste is

schappij Oost Nederland NV (PPM Oost). De stafafdeling Orga

integer, vindingrijk en betrokken - en hielden medewerkers

toe te schrijven aan de nieuwe wetgeving: bij een maximum

nisatie Ondersteuning biedt deze business units ondersteuning

bijeenkomsten om deze kernwaarden te verankeren in de

van twee jaarcontracten levert tijdelijke inzet voor Oost NV te

vanuit de volgende disciplines: financiële administratie, human

organisatie. De voorbereidingen op de voorgenomen fusie van

weinig resultaat en kwaliteit op. Mede als gevolg hiervan zette

resource management, marketing en communicatie, ICT en

PPM Oost en Oost NV vereisten veelvuldig en intensief contact

de stijging van de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers

kennismanagement, en juridische zaken.

tussen Raad van Commissarissen, aandeelhouders, Onderne

door, evenals de toename van de gemiddelde duur van hun

mingsraad en directie.

dienstverband.

In 2016 hebben we aan ons streven naar verdere professionalise

Dit verslagjaar kregen we, gewild en ongewild, meer oog voor

De man/vrouw-verhouding in het medewerkersbestand raakte

ring invulling gegeven door het bieden van:

de mens achter onze medewerkers.

in 2016 wat meer uit balans: 68/37 (tegen 64/40 in het jaar

Professionalisering

>> een inspirerende en stimulerende werkomgeving, met

daarvoor). Het ziekteverzuim (excl. zwangerschap) daarente

aandacht voor veiligheid en sociale activiteiten;

gen vertoonde een positieve tendens: 2,01%, tegen 3,3% in

>> een Periodiek Medisch Onderzoek;

2015.

>> een vernieuwde ICT-werkomgeving;
>> nieuwe, gezamenlijk vastgestelde kernwaarden (integer,

Financiële
Administratie

vindingrijk en betrokken);

Organisatie
Ontwikkeling

>> nieuwe regeling met betrekking tot klokkenluiders en
integriteit (gedragscode);
>> opleidings-, ontplooiings- en coachingsmogelijkheden,
in het verlengde van de organisatiedoelstellingen;
>> ruimere mogelijkheden voor kennisdeling;
>> een goede balans tussen werk en privé.
18
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Innoveren
Ontwikkeling
& Innovatie

Investeren

Internationaliseren
Investeringsbevordering

(Bedrijfs)
Infrastructuur
Bedrijfsomgeving

Kerngetallen Oost NV (incl. PPM Oost / excl. inhuur)

2016

2015

medewerkers Oost NV
(peildatum 31-12-2016)

105

88,95

2016

medewerkers Oost NV

104

> fte’s

1
> aantal

> fte’s

tijdelijk contract Oost NV

tijdelijk contract Oost NV

24

30

> aantal

> fte’s

+

+

8

medewerkers gedetacheerd

(kennispark Twente en bij NTC Nijmegen)

(kennispark Twente en bij NTC Nijmegen)

>

2
> aantal

14

medewerkers gedetacheerd

>

1,8
> fte’s

-

15

68

64

flex versus vast contract

80

20
> aantal

> fte’s

> aantal

> fte’s

inzet stagiairs

6

10

(gedurende het jaar)

(gedurende het jaar)

> aantal

gemiddelde leeftijd
Oost NV

gemiddelde leeftijd
Oost NV

44,9

44,7

gemiddelde arbeidsduur
Oost NV

gemiddelde arbeidsduur
Oost NV

8
> jaar

aantallen man/vrouw

> aantal

2

1,8
> fte’s

aantallen man/vrouw

> aantal

3

inzet stagiairs

8,8

>

2
> aantal

37

> fte’s

> aantal

> fte’s

in/uit dienst Oost NV

-

9

>

23,45

> aantal

in/uit dienst Oost NV

(gedurende het jaar)

(gedurende het jaar)

87,7

> aantal

18,3

inhuur

inhuur

2
> aantal

2015

> aantal

40

ziekteverzuim

(excl. zwangerschap)

2,01%

> jaar

ziekteverzuim

(excl. zwangerschap)

3,32%

> aantal

flex versus vast contract

71

29
> aantal

> fte’s
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Periodiek Medisch Onderzoek

Kennismanagement

Ondernemingsraad

Succesvol werken aan gezondheid en inzetbaarheid van

Het verder ontwikkelen van het projectmatig en integraal

Ook in 2016 voerden we constructief overleg met de Onder

medewerkers vraagt om een integrale benadering van

werken is een continu proces. Met een gezamenlijke, integrale

nemingsraad van Oost NV, die vijf medewerkers uit de diverse

onderzoek, advies en implementatie als onderdeel van het

intake willen we in onze contacten met bedrijven alle vragen

organisatieonderdelen telt. We bespraken onder meer de

strategisch HRM-beleid. Het Periodiek Medisch Onderzoek

en mogelijkheden ophalen. Iedereen die zich met vragen

voorgenomen fusie tussen Oost NV en PPM Oost en – daarop

(PMO) is hiervoor een belangrijk hulpmiddel dat bijdraagt

meldt, willen we naar het juiste adres, intern of extern, kunnen

vooruitlopend – de benoeming van een tweede bestuurder.

aan bewustwording bij onze medewerkers. In totaal namen

doorverwijzen. Dat vergt bij alle medewerkers kennis van wie

De Ondernemingsraad oefende daarvoor haar adviesrecht uit.

85 medewerkers in 2016 deel aan het PMO, een opkomst

wat doet, in de eigen organisatie en bij partners. Kennisma

Tevens kwamen aan de orde de consequenties van de nieuwe

van 81%. Indien van toepassing hebben we medewerkers

nagement is daarvoor onontbeerlijk.

rechtsvorm van Oost NV, de structuurvennootschap, waar

op grond van de uitkomst individueel voorzien van gericht

onder het recht op voordracht van een commissaris. De OR

advies. Tevens liet het PMO een aantal positieve ontwikkelin

In 2016 hebben we op dit gebied concrete stappen gezet.

droeg mevrouw E. Habes voor, die al zitting had in de Raad van

gen zien en kreeg het management enkele punten aangereikt

We organiseerden kennisdelingssessies en voerden een nieuw

Commissarissen. Andere agendapunten waren het Periodiek

die de komende jaren gerichte aandacht behoeven.

CRM-pakket in dat is toegesneden op een integrale werkwijze.

Medisch Onderzoek, de klokkenluidersregeling en gedragscode

Persoonlijke ontwikkeling

uitvoeren van een opleidingstraject.

Oost NV en de kernwaarden.

Figuur: Kennismanagement

Figuur: Onze integrale werkwijze

10. Water
De business units zorgden gezamenlijk voor het opstellen en

integriteit, de benoeming van de tweede bestuurder van

In 2016 ondersteunden we veel van onze medewerkers bij hun
persoonlijke ontwikkeling. Vlerick Business School verzorgde
een vakinhoudelijke opleiding specifiek voor de buitendienst
medewerkers van Oost NV en PPM Oost ter verbetering van
de kennisdeling en integrale samenwerking. Voorts hebben

Beheer
Gezamenlijk

Intake
Gezamenlijk

we onze inzet verbreed door de ODC-meting in teamsessies
te laten uitvoeren. De ODC-meting brengt van een individu
diens natuurlijke kracht, gebruikt en ongebruikt potentieel en
kwetsbare kracht in kaart. In teamverband maakt deze meting

Kennis
creëren

Kennis
opslaan

Innoveren

zichtbaar wat de collectieve kracht van een team is, en ook
welk collectief ‘schaduwgedrag’ het team vertoont: waar is
een team sterk in en waar zit een eventuele ‘blinde vlek’? Met
hulp van deze ontwikkeltool willen we teams nog beter laten
samenwerken.
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Kennis
toepassen

Kennis
delen

Investeren
Internationaliseren

Beantwoording
Klantvraag
Mono-disciplinair
(per BU)

Innoveren
Investeren
Internationaliseren

Samenvatting
financiële resultaten
Het resultaat van Participatiemaatschappij Oost
Nederland NV (PPM Oost) bedroeg € 1.097.000 negatief. Zonder PPM Oost zou het resultaat van Oost NV
vennootschappelijk uitkomen op € 9.000 positief.
In 2016 investeerde PPM Oost € 5,5 miljoen in 33 nieuwe

Vooruitblik 2017
De aanhoudende groei van de economie, in Nederland
en wereldwijd, biedt uitzicht op verdere toename
van de werkgelegenheid in Oost-Nederland. Startups blijven opkomen en bestaande bedrijven kunnen doorgroeien als zij de kansen grijpen die zich
aandienen in de regio en op de internationale markt.
Wij willen bedrijven helpen bij het verzilveren van die
groeikansen.

> Smart Industry: de Oost-Nederlandse maakindustrie ‘slim
mer’, oftewel concurrerender en winstgevender, maken
door het uitvoeren van de actieagenda BOOST en grote
INTERREG-projecten rond slimme producten, productiepro
cessen en businessmodellen.
> Launching customers: proeftuinen en fieldlabs, zoals het
Fieldlab Smart Base, benutten om bedrijven hun innova
ties te laten testen bij opdrachtgevers uit overheids- of
maatschappelijke kringen.
> Grotere schaal: de samenwerking met het Ministerie van

participaties en 31 bestaande participaties.
Tegelijk hebben we oog voor versteviging van het fundament

Economische Zaken en de andere regionale ontwikkelings

PPM Oost desinvesteerde € 10 miljoen, waarvan € 4,2 miljoen

onder de regionale economie gelet op de hierboven ge

maatschappijen intensiveren om landsdekkend econo

aan aflossingen. Er gingen 6 participaties van PPM Oost fail

schetste (politieke) onzekerheden. In 2017 leggen we daarom

misch beleid uit te voeren en grotere projecten, bijvoor

liet (exclusief GVI-II: 4 faillissementen).

de volgende accenten:
> Economische impact: omvangrijkere innovatieprojecten en

beeld voor versterking van de infrastructuur, op te pakken.
> Integraler werken: met de behoefte van bedrijven als

Het aantal bedrijven waaraan PPM Oost een financiering

-programma’s ontwikkelen naast individuele financierbare

leidraad, de interne samenhang tussen onze kerntaken

heeft verstrekt is in het verslagjaar gestegen van 160 naar

business cases, voor een optimale economische impact.

verbeteren en de aanwezige versnippering, denk aan onze

166 (exclusief GVI-II nam het aantal financieringen af van 104

> Groeiversnelling: ruimere mogelijkheden creëren voor valo

naar 87). Het geïnvesteerd vermogen bedraagt € 46,5 miljoen.

risatie van kennis en doorgroei van bedrijven in ons hele

4 bedrijven zijn gefinancierd uit zowel PPM Oost als Gelder

werkgebied, door naast provinciale middelen meer commer

land voor Innovaties. De voorzieningen daalden in 2016 van
€ 19,8 miljoen naar € 12,6 miljoen.

diversiteit aan fondsen, opheffen.

ciële cofinanciering te genereren.
>	Internationalisering:
- Samenwerking tussen Oost-Nederlandse en buitenlandse

De zogenaamde fair market value van de portefeuille be
helsde een meerwaarde ten opzichte van de boekwaarde van

bedrijven versterken, onder meer via handelsreizen, beurs
bezoeken en kennisoverdracht.

€ 24,8 miljoen (2015: € 23,6 miljoen).

- De acquisitie van nieuwe buitenlandse bedrijven uitbreiden

Zonder het PPM Oost resultaat zou er voor Oost NV vennoot

- De inzet op Europese innovatieprogramma’s vergroten in

schappelijk sprake zijn geweest van een positief resultaat van

hechtere samenwerking met de kennisinstellingen in de

€ 9.000. De vermogenspositie van Oost NV is gezond.

regio, gelet op het toenemende belang van Horizon 2020.

en bestaande vestigingen steviger verankeren in de regio.

Het eigen vermogen bedroeg eind 2016 € 81 miljoen.
Geconsolideerd bedroeg de liquiditeit € 48 miljoen.

- Een beroep doen op Invest-NL i.o. voor de inzet van EUmiddelen voor innovatiestimulering en infrastructuurverbe
tering. Hierbij bundelen we onze ontwikkelkracht in grotere
projecten om Oost-Nederlandse ondernemers optimaal te
laten profiteren van de investeringskracht via Invest-NL i.o.
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Verantwoord Ondernemen
Dit jaarverslag bevat de rapportage over de periode
1 januari t/m 31 december 2016 van de kernactiviteiten
innoveren, investeren, internationaliseren en (bedrijfs)
infrastructuur van Ontwikkelingsmaatschappij Oost
Nederland NV (Oost NV). Het betreft de vier bedrijfsonderdelen van Oost NV: de business unit Ontwikkeling & Innovatie, het participatiebedrijf PPM Oost
(Participatiemaatschappij Oost Nederland NV), en de
business units Investeringsbevordering en Bedrijfsomgeving, respectievelijk.

Maakindustrie en hun ‘cross-overs’. In deze groeisectoren

We zoeken naar ‘cross-overs’ tussen sectoren omdat in

initiëren we open innovatieprojecten. Daarvoor doen we

novatie vaak plaatsvindt op het snijvlak van verschillende

steeds meer een beroep op grote EU-programma’s en op

disciplines. Om deze cross-overs te bevorderen en onze klan

grote concerns die als ‘trekker’ kunnen fungeren. We helpen

ten beter te kunnen bedienen, streven we integraal werken

Oost-Nederlandse ondernemers bij hun internationalisering

na. Daartoe stimuleren we samenwerking en kennisuitwis

en omgekeerd begeleiden we kleine en grote (buitenlandse)

seling binnen en tussen onze business units en met externe

bedrijven voor vestiging en samenwerking naar onze regio.

partners.

Als afgeleide van onze inzet voor de groeisectoren mikken
we op groei van de economie in bredere zin.

Onze business units zetten zich elk met hun eigen opdracht
en elk op hun eigen wijze in voor een gunstig onderne

Motivatie

mingsklimaat in Oost-Nederland. Ontwikkeling & Innovatie

Visie: “Nederland in de top 5 van de meest concurrerende

ondersteunt bedrijven bij innovatie en samenwerking.

Opdrachtgevers

economieën ter wereld.”

PPM Oost voorziet hen van financiering voor groei. Investe

Onze opdrachtgevers zijn de aandeelhouders van Ontwikke

Missie: “Het vertalen van economische en technologische

ringsbevordering haalt bedrijfsvestigingen en investeringen

lingsmaatschappij Oost Nederland NV:

ontwikkelingen en maatschappelijke ambities van onze

van elders naar onze regio en helpt omgekeerd Oost-Ne

>> het Ministerie van Economische Zaken (55,9%),

stakeholders naar nationale en internationale economische

derlandse bedrijven bij het verkennen en bewerken van de

>> de provincie Gelderland (30,6%),

mogelijkheden voor het innovatieve bedrijfsleven in Oost-

internationale markt. Bedrijfsomgeving zet in op verbetering

>> de provincie Overijssel (13,5%).

Nederland, waardoor (mkb-)ondernemers innovatieve pro

van het vestigings- en werkklimaat in de regio.

ducten kunnen ontwikkelen en naar internationale markten

Stakeholders

kunnen brengen.”

Maatschappelijk rendement

De stakeholders van Oost NV zijn haar aandeelhouders en

Thema’s: De grote maatschappelijke uitdagingen op het

Oost NV rapporteert in dit jaarverslag over het realiseren van

subsidiënten, bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden,

gebied van energie, gezondheid, voedsel en veiligheid, en de

haar doelstellingen. Onze prestatie indicatoren kwantificeren

intermediaire organisaties en eigen medewerkers. We voeren

ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry vormen de

de directe resultaten en het maatschappelijk rendement

continu de dialoog met hen en kiezen samen onze focusge

leidraad voor het bepalen van de thema’s van onze projecten.

van onze inzet, zoals de 1.319 nieuwe arbeidsplaatsen bij

bieden. We leggen de afspraken vast in ons Meerjarenplan en

bedrijven (nieuwe vestiging of uitbreiding) die we hebben on

stemmen jaarlijks met alle betrokkenen het ‘Activiteitenplan

Maatschappelijke kernactiviteiten

dersteund. In het verslag van onze activiteiten per kerntaak

Oost NV’ af. We brengen gedurende het jaar verslag uit via

De kernactiviteiten van Oost NV staan in het teken van

beschrijven we uitgebreid de maatschappelijke impact van

kwartaalrapportages en overleggen met de stakeholders over

‘People, Planet, Profit en Progress’. We streven naar groei

de resultaten die mede dankzij onze inzet zijn behaald.

onze activiteiten en prestaties.

van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Jaarlijks vragen wij vanuit PPM Oost onze deelnemingen een

Zo willen we bijdragen aan meer welvaart met innovatieve

vragenlijst in te vullen over dit onderwerp. Tevens voeren wij

Klanten en focusgebieden

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het

nulmetingen uit bij nieuwe investeringen en een afsluitende

Kansrijke innovatieve mkb-bedrijven in Oost-Nederland zijn

gebied van energie, gezondheid, voedsel en veiligheid. We

meting bij exit/algehele aflossing. De resultaten hiervan

onze belangrijkste klanten. Dat zijn niet alleen starters maar

helpen ondernemingen in onze regio bij innovatie en markt

vindt u op pagina 9 bij Samenvatting resultaten.

ook bestaande, veelal (door)groeiende ondernemingen. Onze

bewerking door onze inbreng van kennis, geld, netwerken en

focusgebieden zijn Agro-Food, Cleantech & Energy, Crea

contacten.

tieve Industrie, High Tech, Life Sciences & Health, Logistiek,
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Waardeketen
Oost NV voert het innovatiebeleid uit van haar opdrachtge

We doen geen zaken met organisaties die werknemers of

vers, de drie aandeelhouders. We richten ons op innovatieve

leveranciers discrimineren of anderszins onheus bejegenen.

bedrijven en helpen hen waar mogelijk door het met elkaar

Naar beste vermogen stellen we vast of onze partners vol

verbinden van de drie O’s: overheden, onderzoeks-/onder

doen aan onze MVO-standaarden, maar de verantwoordelijk

wijsinstellingen en ondernemers. De belangrijkste afnemers

heid voor het MVO-gehalte van hun handelen ligt uiteindelijk

van onze diensten zijn startende en (door)groeiende mkb-

bij de bedrijven zelf én hun afnemers.

bedrijven. We beschikken over een uitgebreid netwerk in
Oost-Nederland en daarbuiten, van bedrijven, intermediaire

We gaan de discussie over de reikwijdte van MVO en de

organisaties en samenwerkingspartners. Daaruit putten

maatschappelijke acceptatie van bepaalde activiteiten niet

we voor het uitvoeren van onze taken en het genereren van

uit de weg. Denk aan de dierproeven die sommige van onze

nieuwe ‘leads’.

deelnemingen uitvoeren: deze kunnen – na ethische toetsing
– onontbeerlijk zijn voor medicijnontwikkeling. Of zie onze

Samenwerkingspartners

samenwerking met de Koninklijke Landmacht in het fieldlab

We werken samen met de provincies Gelderland en Overijssel,

Smart Base: innovaties voor de instandhouding van mobiele

gemeenten, ministeries, regionale ontwikkelingsmaatschap

bases kunnen bijdragen aan het succesvol uitvoeren van

pijen, hogescholen, universiteiten, onderzoeks- en kennisinstel

internationale (vredes)missies.

lingen, branche- en belangenorganisaties, banken, accountants,
private investeerders, RVO.nl/NFIA, Kamer van Koophandel,

Corporate Governance

Novel-T (Kennispark Twente), Kennispoort Zwolle, Stedendrie

Oost NV volgt de algemene richtlijnen voor Corporate Gover

hoek Innoveert, Stichting KiEMT, Food Valley NL, Health Valley en

nance. Onze visie op de Nederlandse Corporate Governance

de Regionale Centra voor Technologie.

code zetten we uiteen in de bijlagen en op onze website,
www.oostnv.nl/page/mvo-en-corporate-governance. De direc

Ketenverantwoordelijkheid

tie gebruikt voor de naleving en handhaving van deze code een

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de

uitgebreid instrumentarium; dat omvat het meerjarenplan en

leidraad voor alle activiteiten van Oost NV, onder de noemer

het activiteitenplan, de begroting en het eigen handboek

‘People, Planet, Profit en Progress’. We toetsen al onze

administratieve organisatie. Oost NV hanteert in relatie tot

initiatieven op MVO: contacten met ketenpartners, zoals

PPM Oost een mantelovereenkomst en een Service Level

(toekomstige) klanten en toeleveranciers, project- en investe

Agreement (SLA). Daarnaast gebruiken we een checklist ter

ringsvoorstellen en (mogelijke) deelnemingen.

controle op de naleving van alle bepalingen uit statuten, be

Wij laten ons niet in met bedrijven die illegale praktijken

leidsnotities en andere relevante documenten. We rapporteren

onderhouden, onethisch handelen of maatschappelijk niet

hierover periodiek aan de Raad van Commissarissen, evenals

verantwoord (lijken te) zijn.

over de werking van onze interne risicobeheersings- en contro
lesystemen. Tevens stellen we een risicomanagementrapport
op, dat we bespreken met de Raad van Commissarissen.
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Transparantie

Klanttevredenheid

Oost NV staat voor volledige transparantie wat betreft de

Een klanttevredenheidsonderzoek was onderdeel van de

(vaststelling) van de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaar

evaluatie van de ROMs door onderzoeksbureau Ecorys. In

den van directie, medewerkers en commissarissen. Directie,

2016 publiceerde het Ministerie van Economische Zaken,

medewerkers en commissarissen hebben geen aandelenbe

de opdrachtgever van de evaluatie en één van onze aan

zit in Oost NV of de participaties van PPM Oost. Er is geen

deelhouders, de resultaten. De door Ecorys geënquêteerde

sprake van belangenverstrengeling tussen de vennootschap

vertegenwoordigers van de bedrijven die contact hadden met

en de directie of de commissarissen. Oost NV kent een klok

Oost NV, bleken in het algemeen vrij positief over ons werk,

kenluidersregeling. Hiervan is in 2016 geen gebruik gemaakt.

met cijfers van 7,3 (business ontwikkeling) en 7,2 (netwerk

Ons jaarverslag legden we wederom langs de Transparantie

ontwikkeling) tot 6,8 (vestiging) en 6,7 (financiering).

Benchmark, volgens de richtlijnen van het Global Reporting
Initiative (GRI) 4.0. De betreffende GRI-tabel hebben we in de

De bedrijven beoordeelden onze inzet als zeer goed op de

bijlagen opgenomen.

elementen ‘klantvriendelijkheid’, ‘contacten, connecties, net

Risicomanagement
en Risicobeheer
Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van de beheersmaatregelen. Het risicobeleid van Oost NV is erop gericht
toekomstige risico’s inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of te spreiden. De toepassing
van risicomanagement is regelmatig onderwerp van
gesprek in vergaderingen van het managementteam, de
auditcommissie en de Raad van Commissarissen. Voor
de belangrijkste risicogebieden bespreken we met de
auditcommissie de risicobereidheid en stellen die vast.

werk’ en ‘affiniteit met het bedrijfsleven’. Punten die (enige)

Sociaal en milieubeleid

aandacht behoefden, waren ‘kennis van IT’, ‘innovativiteit’ en

Diverse risico’s zijn op kans en impact beoordeeld en er is per

Het sociaal beleid van Oost NV beschrijven we in het

‘slagvaardigheid’. Onze grootste meerwaarde zagen ze in het

risicogebied binnen het managementteam een verantwoor

hoofdstuk ‘Human Resource Management’. Ons milieube

verkrijgen van bruikbare adviezen en onze rol als een goede

delijke benoemd. De manager is verantwoordelijk voor de

leid focussen we, evenals voorgaande jaren, op de externe

sparringpartner. Het verkrijgen van toegang tot kennisinstel

beheersmaatregelen en de monitoring. De accountant toetst

effecten van onze inzet. Cleantech & Energy is één van de

lingen noemden ze het minst.

de opzet en werking van het risicomanagementsysteem.

ties die een positieve invloed hebben op het milieu in onze

De bevindingen en aanbevelingen van Ecorys nemen we

Terugblik 2016

regio en daarbuiten. Denk aan energiebesparing en bijbeho

uiteraard ter harte, ter verdere verbetering van onze dienst

In 2016 heeft Oost NV haar risicomanagement verder ontwik

rende reductie van de CO2-emissie, grondstoffenbesparing,

verlening.

keld en de risicobereidheid (de mate waarin Oost NV bereid is

groeisectoren waarin wij actief zijn. Wij stimuleren innova

terugdringing van afvalstromen en mestoverschot, et cetera.

risico’s te aanvaarden) en bijbehorende beheersmaatregelen

PPM Oost bevraagt haar participaties periodiek op hun

Klachtenprocedure

MVO-inspanningen, onder meer op milieuvlak. Met name de

Oost NV kent een klachtenprocedure, beschreven op onze

participaties op het gebied van Cleantech & Energy melden

website: www.oostnv.nl/page/klachtenprocedure. Klachten

De belangrijkste risico’s die zich voordeden in het afgelopen

significante positieve effecten. In vergelijking daarmee is

en vragen die we via dit kanaal ontvangen, beantwoorden

boekjaar, hadden betrekking op faillissementen van parti

onze eigen ecologische footprint bescheiden. Reden waarom

we zo snel mogelijk. Onze directie behandelt de eventuele

cipaties. Ondanks alle maatregelen die de organisatie heeft

Oost NV daarover geen formele rapportage uitvoert. Uiter

klachten persoonlijk. Van deze mogelijkheid is in 2016 één

getroffen om hier tijdig op te anticiperen, heeft de samen

aard beperken we zoveel mogelijk onze eigen milieu-impact,

maal gebruik gemaakt, inzake de wijziging bij de begeleiding

stelling van ons portfolio tot gevolg dat dergelijke situaties

met maatregelen voor gescheiden afvalinzameling en slim

van Meesters van de Toekomst, het netwerk van private

zich voordoen. De hiermee samenhangende resultaten zijn in

kopiëren en door een efficiënte organisatie van ons werk,

investeerders van Oost NV.

de winst- en verliesrekening van het verslagjaar verwerkt.

met werken op locatie en flexwerken waar mogelijk.
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verder in kaart gebracht.

Oost NV heeft haar risico’s onderverdeeld in vier categorieën:

aan. Daarnaast zijn goede contacten op bestuurlijk en amb

een deelneming of samenwerking met Oost NV of

1.		 Strategische risico’s

telijk niveau van groot belang.

PPM Oost leiden. Bij al ons handelen streven we integri

2.		 Operationele risico’s

In 2016 konden we de besprekingen afronden met de provin

teit na en uit gesprekken met relaties, bedrijfsbezoeken,

3.		 Financiële risico’s

cies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Economi

et cetera, krijgen we een goede indruk van de integriteit

4.		 Informatie risico’s

sche Zaken over het meerjarenplan, waarvan het econo

en het handelen van onze relaties. Daarnaast besteedt

misch beleid en de consequenties voor Oost NV belangrijk

PPM Oost in het investeringsvoorstel specifiek aandacht

onderdeel zijn.

aan het MVO-beleid van een aanstaande participatie.

Onze risicobereidheid
Om de strategische risico’s te beperken, is Oost NV per

We doen geen zaken met bedrijven waarvan de bedrijfs

manent in gesprek met aandeelhouders en subsidiënten.

2.		 Operationele risico’s

activiteiten of bedrijfsvoering onethisch, illegaal of

Daarnaast hebben wij als beleid om de operationele risico’s

2.1.	Oost NV werkt in overeenstemming met de vigerende

anderszins maatschappelijk niet verantwoord (lijken te)

waar mogelijk te mitigeren.
Bij financiële risico’s maken we een bewuste afweging,

wet- en regelgeving en kent operationele en beheerspro

zijn. Tegelijkertijd gaan wij het echter niet uit de weg om

cedures inzake aanbestedingsbeleid en staatssteun; de

de grenzen op te zoeken van wat de maatschappij toe

risico’s zijn derhalve beperkt.

laatbaar vindt. Daarvoor is geen specifiek toetsingskader

waarbij we risico’s zoveel als mogelijk beheersen middels
interne processen. Hierbij maken we tevens een afweging

(behalve common sense).
2.2. H
 et integriteitsbeleid van Oost NV en de uitvoering ervan

tussen het risico en de maatschappelijke doelstellingen die

liggen in het verlengde van Corporate Governance. Wij

Communicatie over de activiteiten van Oost NV of PPM Oost

zijn te behalen. Met name voor het aangaan van participaties

besteden veel aandacht aan de integriteit van medewer

loopt altijd via de marketing & communicatiemanager of de

en leningen speelt dit sterk. Voor het uitvoeren van (gesub

kers, stakeholders en andere belanghebbenden. Meer

directeur.

sidieerde) projecten zijn waar nodig aanvullende beheer

dan in het verleden zullen wij aandacht hebben voor

maatregelen getroffen, waaronder het samenwerken met

het punt van integriteit bij de bedrijven en organisaties

3.		Financiële risico’s

meerdere partijen om het risico te delen. Uitgangspunt voor

waarvoor wij activiteiten uitvoeren of waarin we parti

3.1.	Oost NV loopt risico’s ten aanzien van de waardering

de informatierisico’s is eveneens om deze waar mogelijk te

ciperen. Ten aanzien van de medewerkers zijn meerdere

van participaties, opgenomen onder financiële vaste

mitigeren.

risicogebieden in kaart gebracht. Te denken valt aan

activa. Gezien de aard van de participaties zijn de risico’s

de vervanging van cruciale functies. Als voorbeeld van

gematigd. Monitoring van de portefeuille gebeurt door

De onderkende risico’s

preventieve maatregelen is in 2016 een gedragscode

investment managers, controller en sectormanagers,

1.		Strategische risico’s

opgesteld en geïmplementeerd, inclusief klokkenlui

Commissie Directe Investeringen (‘CDI’) en management

1.1. Wijzigingen economisch beleid bij stakeholders;

dersregeling en een ‘conflicts of interest policy’ voor

team van PPM Oost. Daarnaast zijn er diverse overleg

1.2. 	Ontwikkelingen bij stakeholders voor zover activiteiten in

zowel medewerkers als commissarissen en leden van het

structuren, zowel per sector alsook overkoepelend, waar

het verlengde liggen van de activiteiten van Oost NV.

investment committee. Op het gebied van integriteit zijn

ontwikkelingen in de portefeuille ter sprake komen en

de risico’s beperkt.

waar nodig bijsturing krijgen. Beheersmaatregelen zitten

Wij zijn ons bewust van strategische risico’s: voor zover ze
het gevolg zijn van ontwikkelingen bij stakeholders, zijn ze

verder in een uitstekend workflowsysteem (Ventureplan).
2.3. M
 et betrekking tot de integriteit van de organisatie waar

Daarbij zijn verschillende classificaties toe te kennen aan

beperkt beïnvloedbaar. Van belang is een scherpe profilering

Oost NV activiteiten voor of mee uitvoert, besteden we

participaties en leningen, zodat sneller inzichtelijk is welke

van de propositie en doelgroepen van Oost NV en PPM Oost.

aandacht aan het belang dat wij en onze stakeholders

investeringen als meer risicovol zijn aan te merken.

Door steeds weer aandacht te hebben voor de synergie tus

hechten aan integer handelen en bijvoorbeeld MVO. Dat

sen de business units en de clusters geven we hier inhoud

doen we tijdens de eerste gesprekken, die mogelijk tot
25

Ten aanzien van de normale bedrijfsvoering van de partici

Liquiditeiten:

Informatievoorziening en automatisering:

paties, beheerst Oost NV het risico. Het risico is mede sterk

3.4.	Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie met betrek

4.3.	Bijna alle gegevens van Oost NV bevinden zich in geau

afhankelijk van de economische ontwikkelingen, nationaal

king tot de liquide middelen, zal Oost NV het bepaalde in

tomatiseerde systemen. De werking van die systemen is

maar ook wereldwijd.

de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in

onder meer afhankelijk van de technische infrastructuur.

acht nemen. In de praktijk maken we alleen gebruik van

Uiteraard hebben we de noodzakelijke technische en orga

deposito’s. De risico’s zijn vrijwel nihil.

nisatorische maatregelen getroffen om de continuïteit van

Ons uitgangspunt ten aanzien van de waarderingen van de
participaties en leningen is in beginsel normaal tot voorzich

bedrijfskritische processen te garanderen. De risico’s zijn

tig. De accountant heeft in zijn rapportage aan de vennoot

Fiscale risico’s:

schap geen materieel andere inzichten gecommuniceerd.

3.5.	Oost NV werkt in overeenstemming met de vigerende

derhalve beperkt.

wet- en regelgeving. We zijn permanent in overleg met

In 2015 is een audit uitgevoerd in het kader van een nulme

accountants en andere deskundigen om eventuele

ting door de huidige accountant. We hebben in het verslag

uitvoeren. Er vindt voor projectaanvang een transparante

wijzigingen in wet- en regelgeving te implementeren. Per

jaar verbeterpunten geïmplementeerd, zoals backup- en

en zorgvuldige projectrisicoanalyse plaats. Voor zover

1 januari 2016 is Oost NV belastingplichtig geworden voor

restore-procedures, wachtwoordenprocedures en vastlegging

wij gebruik maken van Europese steunfondsen zijn wij

de Vennootschapsbelasting.

van de rollen en rechten in applicaties. Tevens hebben we het

3.2	Oost NV ontwikkelt projecten, maar kan ze ook zelf

op de hoogte van de betreffende regelgeving. Oost NV

beveiligingsbeleid aangescherpt.

loopt beperkt risico’s bij de uitvoering van de Europese

4.	Informatierisico’s

steunfondsprojecten (wij zijn bijvoorbeeld bereid om het

Interne beheersing administratieve organisatie:

Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s verklaart het

leadpartnerschap op ons te nemen en doen dat ook daad

4.1.	Het participatiebedrijf maakt gebruik van een partici

bestuur in het bestuursverslag dat de interne risicobeheer

werkelijk).

patiebeheersysteem waarin de stappen zijn beschreven

sings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid

van lead naar deelneming en van deelneming naar exit.

geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van

Voor een aantal INTERREG 5-projecten waarvoor Oost NV

Het voorzieningen- en waarderingsbeleid is gebaseerd op

materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en contro

leadpartner is, hebben we een risicoanalyse opgesteld en

de Valuation Guidelines for Private Equity and Venture

lesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

gedeeld met de Raad van Commissarissen. We beoordelen

Capital, ontwikkeld door AFIC, BVCA en EVCA.

de risico’s als acceptabel omdat we reeds vele jaren erva
ring hebben met INTERREG-projecten: de administratie is

4.2.	PPM Oost loopt een risico inzake de informatieverstrek

ingericht op het monitoren, analyseren en plannen van de

king omtrent participaties. Zowel bij de initiële investe

geldstromen van projecten. Bovendien is er een uitsteken

ring als tijdens de looptijd van de participatie of bij de

de samenwerking met de INTERREG-secretariaten.

exit bestaat de kans op besluitvorming gebaseerd op
onjuiste of onvolledige informatie. Dit risico ondervan

Kredietrisico:

gen we door de deskundigheid van onze medewerkers,

3.3.	Oost NV heeft geen significante concentraties van kre

alsmede handhaving van het interne participatiebeheer

dietrisico’s. De liquide middelen staan uit bij banken die
minimaal een A-rating hebben. Oost NV heeft leningen
verstrekt aan participanten waarin ze deelneemt.
De risico’s passen binnen de bedrijfsactiviteiten.
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systeem.

Onze activiteiten per kerntaak

Alles wat wij doen, is in samenwerking met onze
partners. Hieronder ziet u de onderlinge samenhang
weergegeven van onze activiteiten.

mkb
1e lijn

+ Research

Ondernemers

Innovatie

mkb

investor ready

2e lijn

3e lijn

> Food Valley NL
> Health Valley
> Kiemt
> RCT’s
> Kennispoort Zwolle
> Novel-T
(Kennispark Twente)

Innoveren

Investeren

Groei regionale
economie en
werkgelegenheid

Business
development

!

> Stedendriehoek
Innoveert
> Greenport Gelderland
> Logistics Valley
> KvK
> Kennisinstituten

Business
cases

vouchers

innovatieleningen

venture capital

pre seed

(pre) seed

start

early stage

later stage

Internationaliseren
(Bedrijfs)infrastructuur
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Innoveren

Ontwikkeling & Innovatie helpt mkb-bedrijven uit
Oost-Nederland bij het ontwikkelen en vermarkten
van innovaties. Wij verzorgen business development
voor groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarbij richten we ons op innovatieve ondernemers in de sectoren Agro-Food, Cleantech & Energy
(inclusief Biobased), Creatieve Industrie, High Tech,
Life Sciences & Health, Logistiek en Maakindustrie.
We brengen kennis in uit allerlei bronnen, hebben toegang
tot de relevante netwerken en leggen één-op-één contacten.
Samen met onze collega’s van PPM Oost weten we de weg
te vinden naar geld (onder meer van Europese fondsen en
particuliere investeerders). Onze resultaten zijn financierbare
business cases (voor marktintroductie), innovatieprojecten
en -programma’s, open innovatiecentra en campusontwik
keling.
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Wij helpen bedrijven hun (internationale) concurrentiekracht

We onderzochten verder de kansen voor financiering vanuit

het gebied van innovatiestimulering, internationalisering en

en innovatievermogen te versterken. In 2016 hebben we daar

de Europese Investeringsbank (EIB). In de toekomst kunnen

financiering. RVO.nl hielp ons ook in 2016 bij het aanscherpen

aan een nieuwe impuls gegeven met het meehelpen definiëren

partijen als banken of participatiemaatschappijen de mid

van voorstellen voor Europese programma’s ter vergroting

van het regionale innovatieprofiel: ‘Smart and sustainable

delen van regionale fondsen en de EIB combineren voor het

van de kans op toekenning. Het agentschap besloot een

industries’ en ‘Concepts for a healthy life’. Deze ‘flagships’

financieren van bedrijven. Tevens zijn sinds 2015 bestaande

octrooicentrum bij Oost NV te vestigen om (aan)vragen uit

bouwen voort op de regionale groeisectoren; Oost-Nederland

EIB-instrumenten voor innovatiefinanciering in te zetten voor

de regio over intellectueel eigendom adequaat te kunnen

kan er economisch mee groeien en tegelijkertijd bijdragen aan

individuele bedrijven die snel willen doorgroeien. We zagen in

beantwoorden.

oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Provincies

Oost-Nederland al twee succesvolle voorbeelden en dat aantal

en regio’s in Oost-Nederland promoten de flagships actief

willen we uitbreiden.

in Europa, dat inzet op regionale specialisering om met de

Een Europees succes was in 2016 onze start met het project
ACTTiVAte (PAn-European Clusters for Technology Transfer

gebundelde Europese innovatiekracht te kunnen concurreren

In 2016 werkten we verder aan een voorstel voor de KIC

and new VAlue chains). Het project ontving financiering van

op het economische wereldtoneel.

(Knowledge and Innovation Community) Food in het European

Horizon 2020 en de provincies Gelderland en Overijssel. Deze

Institute of Innovation & Technology (EIT) van Horizon 2020.

Europese samenwerking mikt op bevordering van cross-sec

Een goed voorbeeld van de Brusselse inzet is het Vanguard

De aanvraag van het zogeheten FoodNexus-consortium, met

torale innovatie tussen vier sectoren: Aerospace, Agro-Food,

Initiative, dat in 2016 van start ging als een samenwerkings

onder meer Wageningen UR, FrieslandCampina en Unilever,

Health en ICT. ACTTiVAte financiert haalbaarheidsstudies en

verband van dertig Europese regio’s, waaronder Oost-Neder

haalde het helaas niet; een concurrerend consortium kreeg

ondersteunt mkb’ers bij het vinden en ontwikkelen van tech

land. Zij verenigen bedrijven in consortia die nieuwe techno

de voorkeur. De voorbereiding van het voorstel kende wel een

nologieën uit andere sectoren en andere landen. Denk aan het

logie naar de markt brengen. Wij ondersteunden de provincies

positieve spin-off, in de vorm van nieuwe Horizon 2020-initia

toepassen van op afstand bestuurbare vliegtuigsystemen, of

en relevante bedrijven in Oost-Nederland om bij dit initiatief

tieven, zoals European Start-up of the Year.

aan nieuwe oppervlaktetechnologieën en lichte materialen uit

aan te haken. Daarnaast konden we een groot aantal mkb’ers

de aerospace voor de Agro-Food sector.

laten aansluiten op andere EU-programma’s, zoals Horizon

We zullen onze inspanningen in de toekomst nog meer gaan

2020, EFRO en INTERREG. Grote INTERREG-programma’s gingen

richten op het Horizon 2020-programma, omdat het zich -

Bij onze focus op de flagships als speerpunten van innovatie

van start op het gebied van medische innovatie (MIND), High

naast INTERREG - ontwikkelt tot dé motor van het Europese in

hadden we in 2016 oog voor hun uitstraling naar sectoren als

Tech (ROCKET), intelligente producten en processen (iPro-N en

novatiebeleid. Horizon 2020 bestrijkt de lange termijn en grote

Maakindustrie en Logistiek. Innovatie in de groeisectoren

S2M), sensortechnologie (SPECTORS) en voeding (FOOD2020).

investeringsbedragen, waar Europese regio’s hevig om concur

resulteert in producten die regionale maakbedrijven produ

Vanuit het EFRO-programma kwam voor samenwerkende

reren, elk vanuit hun eigen specialisatie. De instapdrempel is

ceren en die logistieke dienstverleners wereldwijd afleveren.

ondernemers in Oost-Nederland ruim € 32 miljoen beschikbaar

hoog, evenals de potentiële innovatieopbrengst. Het streven is

Dat draagt bij aan groei en nieuwe werkgelegenheid in de

in twee regelingen van het subsidieprogramma OP-Oost (Ope

het aantal deelnemende bedrijven te vergroten van 50 in 2016

Oost-Nederlandse economie in brede zin. Voor een duurzaam

rationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland). Beide

naar uiteindelijk 200 in de komende jaren.

karakter van de groei is het aantrekken en behouden van

regelingen stimuleren innovatie in de sectoren waarop we ons

nieuw talent de grootste opgave waar innovatieve bedrijven in

richten. Wij hielpen projecten ontwikkelen. Tevens kregen we

Een succesvol beroep op Horizon 2020 vergt nauwe samen

de komende jaren voor staan. Reden te meer om onze energie

in 2016 vanuit OP-Oost het verzoek om subsidieaanvragen te

werking met kennisinstellingen in de regio, met onze collega’s

te investeren in grote (Europese) onderzoeksprojecten. Door de

beoordelen. Dankzij onze netwerken en kennis van de sectoren

van de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs)

verbinding van technologische innovatie en maatschappelijke

konden wij aanvragen goed beoordelen en het gaf ons nog

en op landelijk niveau met RVO.nl. Dit agentschap van het

uitdagingen bieden zij de perfecte kweekvijver voor dat talent;

beter zicht op concrete ontwikkelingen in de diverse sectoren.

Ministerie van Economische Zaken werkt met ons samen op

zie de Smart Industry innovatiehubs in de Achterhoek.
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In onze proeftuinen en fieldlabs betrokken we meer en meer

positie en het aangaan van de maatschappelijke uitdaging:

Meer dan 130 mkb-bedrijven maakten en maken gebruik van

de ‘vierde dimensie’: de samenleving, in de vorm van mondige

oplossingen vinden voor duurzame voedselproductie, we

‘Proeftuinen ten behoeve van Agro-Food marktintroducties’,

burgers of maatschappelijke partners zoals patiëntenvereni

reldvoedselzekerheid en voedsel & gezondheid. Dat doen we

‘NEXTgarden Ingredient Farm’ en ‘Servitization van Agro-Food

gingen of nieuwe agrarische coöperaties. We gingen bijvoor

door (mkb-)ondernemers in de Agro-Food sector te helpen bij

equipment’. Een mooi voorbeeld van internationaal succes was

beeld in gesprek met de Hartstichting en het KWF om hen te

innoveren en groeien. We werken samen met netwerken als

de marktintroductie van de ACR-technologie voor fruitbewa

helpen bij de valorisatie van het onderzoek dat zij financieren,

Food Valley NL en Innofood, startersprogramma StartLife en

ring, ontwikkeld door een consortium van Wageningen UR met

om de stap van lab naar kliniek te kunnen zetten. In 2017

kennisinstellingen.

Gelderse bedrijven onder leiding van Van Amerongen CA Tech

streven we naar verdere betrokkenheid van die vierde dimensie
bij technologische en sociale innovatie.

nology. De Merkencorporatie bundelde krachten en vaardig
We hielpen Bakkerij Wiltink uit Doetinchem en TOP BV uit Wa

heden voor promotie en verkoop, om kleinere ondernemers in

geningen bij het verkrijgen van een bijdrage uit het EFRO-pro

de food zichtbaarheid te geven in de (super)markt. Een andere

Financiering was uiteraard ook in 2016 een belangrijke suc

gramma OP-Oost. Zij gingen onderzoek doen naar het bakken

proeftuin was het Poultry Innovation Lab, dat in 2016 met een

cesfactor. Via ons netwerk van private investeerders, Meesters

van eiwitbrood, vrijwel zonder koolhydraten. We ondersteun

bijdrage van de gemeente Barneveld van start ging bij het

van de Toekomst, begeleidden we bedrijven richting ‘investor

den de succesvolle EFRO-aanvraag voor EPG 2.0, het vervolg

Poultry Expertise Centre. Wij ondersteunden dit initiatief van

readiness’ en brachten we hen in contact met investeerders.

op de European Packaging Gallery. Dit in Enschede gevestigde

bedrijven uit de pluimveesector en kennisinstellingen voor het

Dit resulteerde in kennisoverdracht en een aantal succesvolle

samenwerkingsverband deed onderzoek naar innovatieve

creëren van een unieke leer- en onderzoeksomgeving. Centraal

deals van ondernemers met private investeerders uit ons

verpakkingsconcepten en voerde onder meer projecten uit met

daarin staan vernieuwende huisvestingsconcepten die gezond

netwerk.

Canadese Agro-Food-bedrijven.

heid, gedrag en productie in de sector moeten verbeteren.

We organiseerden samen met StartLife een pitch event in

Op het snijvlak van Agro-Food en Life Sciences & Health haalde

Als uitvloeisel van de contacten en resultaten van de proef

Wageningen. Ondernemers kregen daar de kans om te pitchen

een consortium van Nutrileads uit Wageningen, NIZO food

tuinen kwamen initiatieven rond eiwitten tot stand, zoals de

voor een publiek van informal investors. Tijdens het Health

research uit Ede en Europese partners een Eurostars-project

Groene Eiwitversneller en het Praktijkcentrum Eiwitonderzoek

Valley Event in Nijmegen verzorgde Meesters van de Toekomst

binnen. Samen ontwikkelden ze nieuwe medische voeding

in Groenlo. De Groene Eiwitversneller, gevestigd in Deventer,

een Investorslounge met vernieuwende e-Health-producten. In

voor ondervoede patiënten. Wij hielpen Nutrileads en NIZO bij

was een initiatief van Food for Impact, Food Valley NL en vijf

samenwerking met de Industriekring Twente organiseerden we

de aanvraag. De case van Nutrileads illustreerde de ondersteu

mkb-ondernemers. Zij zagen kansen in de experimentele

in Enschede een event met de omgekeerde formule, Informal

ning die wij kunnen bieden in de verschillende fases van een

ontwikkeling van innovatieve, duurzame eiwitingrediënten

Capital on Stage: informal investors presenteerden zich daar.

onderneming: begeleiding in de start-up-fase via StartLife,

en -producten. Het begon met de algenburger die Duplaco

Het event hielp ondernemers bij een gedegen voorbereiding

financiering voor doorgroei via PPM Oost en projectontwikke

uit Hengelo (Ov) bij supermarktketen Jumbo introduceerde.

van hun zoektocht naar kapitaal. Verder zijn Oost NV en PPM

ling op Europese schaal. In StartLife werkten we met Wage

Duplaco kreeg ondersteuning van StartLife bij het opzetten

Oost gezamenlijk het nieuwe European Angel Fund van de EIB

ningen UR samen aan het begeleiden van start-ups uit de

van een pilotfabriek.

aan het promoten onder Nederlandse business angels. Dit op

Agro-Food richting de markt. Een voorbeeld is de eierzoekrobot

verzoek van het Ministerie van Economische Zaken.

die het zware handmatige eierrapen kan vervangen. In 2016

In Overijssel waren we betrokken bij de planontwikkeling

beleefde de robot zijn eerste demo, in 2017 moet marktintro

voor een proeftuin diergezondheid, onder de werktitel Animal

ductie volgen.

Health Facility. Die moet in Deventer vorm krijgen, met

Agro-Food
Oost-Nederland is in de sector Agro-Food met Wageningen

plaatselijke spelers als GD (Gezondheidsdienst voor Dieren)

UR en Food Valley internationaal vooraanstaand. Oost NV

en slachterij EKRO en VKON (Veterinair Kenniscentrum Oost

ondersteunt de sector bij het versterken van zijn economische

Nederland) in Den Ham. Vanuit de eerste lijn ondersteunt
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Stedendriehoek Innoveert het initiatief. Tot de geïnteresseerde

bruik. Het benutten van de mogelijkheden die de circulaire

High Tech

marktpartijen behoort het Duitse Vaxxinova, producent van

economie biedt, bestrijkt de gehele economie en raakt alle

De sector High Tech is in Oost-Nederland een drijvende kracht

autogene vaccins voor dieren, dat zich in het verslagjaar in

sectoren. Ons doel is bedrijven te helpen circulaire innovaties

achter de ontwikkeling van de economie. Van oudsher is

Nijmegen vestigde met een researchlab.

tot wasdom te brengen en te vermarkten. Denk aan nieuwe

de sector sterk vertegenwoordigd in Twente, de Achterhoek

(bio)technologieën, procesinnovaties, diensteninnovatie,

en regio Nijmegen, rond de technologische industrie en de

Cleantech & Energy

energie- en grondstoffenbesparing, smart grids en nieuwe

universiteiten. High Tech kent een nauwe symbiose met de

Oost-Nederland profileert zich als een Europese topregio

vormen van energieopwekking (aarde, zon, wind, water, …).

Maakindustrie en maakt tevens cross-overs naar sectoren als

voor Cleantech & Energy. Oost NV investeert in activiteiten

We mikken op de sectoren waar Overijssel sterk in is en creëren

Agro-Food, Cleantech & Energy, Creatieve Industrie en Life Sci

en technologiebedrijven op dit gebied met een tweeledige

daarmee cross-overs tussen Cleantech & Energy, High Tech en

ences & Health. Zo creëert de sector veel nieuwe werkgelegen

doelstelling: bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie

Maakindustrie.

heid en jaagt innovaties aan in antwoord op maatschappelijke

en werkgelegenheid creëren. We zetten daarvoor in op drie

uitdagingen rond duurzaamheid, energie, gezondheid en ook

thema’s: hernieuwbare energie & energie-efficiency, smart

We werkten mee aan de start van het innovatieplatform

energy en biobased economy & recycling. Daarbij zoeken we

CIRCLES, dat de markt voor de circulaire economie wil ontwik

naar cross-overs met sectoren als Agro-Food, High Tech en

kelen en Oost-Nederland daarin koploper wil maken. CIRCLES

Oost NV begeleidt (mkb-)bedrijven in de High Tech bij het

Maakindustrie. We ondersteunen start-ups die werken aan

wil tevens bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot,

innoveren en ontwikkelen van oplossingen voor maatschappe

innovaties en nieuwe technologie ontwikkelen voor duurzame,

vergroting van de werkgelegenheid en versterking van de

lijke vraagstukken in al deze sectoren. High Tech sterktes van

efficiënte en slimme opwekking, toepassing en opslag van

concurrentiepositie van de regionale maakindustrie door

Oost-Nederland liggen onder meer in de micro- en nanotech

energie. Een belangrijk thema zijn de zogeheten smart grids,

lagere kosten, grondstofzekerheid en nieuwe verdienmodellen.

nologie, robotica, geïntegreerde systemen (Internet of Things),

die vraag en aanbod van energie op een uitgekiende manier op

CIRCLES is een samenwerking van Stichting kiEMT, VNO-NCW

sensortechnologie, medische beeldvorming en geavanceerde

elkaar moeten afstemmen.

Midden, Cleantech Center, UT, HAN, Saxion, Stichting Circu

materialen en productietechnieken. Smart Industry is het

veiligheid (safety & security).

laire Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Regio Zwolle,

actuele thema dat de verbinding legt tussen talloze ontwik

In 2016 startte de uitvoering van het actieplan van het Gelderse

Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu

kelingen binnen de High Tech en een brug slaat naar andere

Energie Akkoord, dat tot doel heeft de provincie energieneu

Overijssel en de Gelderse Milieufederatie.

sectoren, met name de Maakindustrie.

‘tafels’ leverden Oost NV en PPM Oost bijdragen aan de tafels

Onze inzet voor de biobased economie draait om het (her)

Smart Industry/Maakindustrie: BOOST

Business Support, Bedrijfsterreinen en Systeemintegratie.

gebruik van organisch afval en restmateriaal, in antwoord

BOOST, de actieagenda Smart Industry voor Oost-Nederland,

Die laatste betrof de inpassing van nieuwe initiatieven in de

op grondstoffenschaarste en toenemend energieverbruik. Zo

ging in 2016 de volgende fase in met een kopgroep van vijf

bestaande energie-infrastructuur en in (toekomstige) smart

droegen we bij aan de totstandkoming van Mineral Valley, een

ondernemers. Zij formuleerden zes strategische thema’s:

grids. Ook ontwikkelden we samen nieuwe financierings- en

initiatief van de veertien Twentse gemeenten. Twentse zand

bewustwording mkb, sociale innovatie, regionale faciliteiten,

ondersteuningsinstrumenten, die in 2017 de uitvoering van

bodems kunnen snel verschralen en dat is slecht voor land

internationalisering, inspiratie & communicatie en slim orga

duurzame projecten gaan faciliteren.

bouw en milieu. Het innovatieprogramma richt zich daarom

niseren. Vanuit Oost NV concentreerden we ons op de fieldlabs

traal te maken. In de thematische aanpak rond verschillende

op bodemgezondheid en verwaarding van mest. De partners

en nieuwe projecten. In opdracht van de provincie Gelderland

Van de provincie Overijssel kregen we opdracht de transitie

gaan innovatieve oplossingen ontwikkelen om het mestover

hielp Oost NV ook in 2016 de Maakindustrie bij innovatie en

naar een duurzame, circulaire economie te ondersteunen. De

schot terug te dringen en waardevolle bestanddelen terug te

versterking van de internationale concurrentiepositie.

circulaire economie geldt mondiaal als de kansrijkste oplos

winnen voor hergebruik binnen en buiten de landbouw.

sing voor CO2-emissiereductie en efficiënt grondstoffenver
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Het jaar begon goed met het nationaal Smart Industry

Bij het Smart Industry Jaarevent in Apeldoorn gaf het Human

Sensoren en drones

Jaarevent in Apeldoorn, dat wij mede organiseerden voor 700

Machine Interface (HMI) cluster acte de présence. Dit cluster

Als kwartiermaker stond Oost NV mede aan de basis van

bezoekers. Nieuwe activiteiten en projecten waren de Master

van veertig bedrijven is ontstaan uit ons eerdere Augmented

Space53, testcentrum voor onbemande voertuigen zoals

classes Smart Industry & Business Modeling, een bijeenkomst

Reality/Virtual Reality-initiatief. We onderzochten of het

drones op Airport Twente. We werkten samen met de provincie

over big data analytics, een fieldlab Smart Meubelindustrie,

cluster in aanmerking kon komen voor de status van Fieldlab

Overijssel, de gemeente Enschede en bedrijven als ADT en

een Achterhoeks cluster rond 3D-metaalprinten en een Oost-

binnen Smart Industry. In het Virtual Reality Lab van de UT

Clearflight Solutions. Het bleek een lastig dossier vanwege de

Nederlands platform voor additive manufacturing.

organiseerden we een ‘Pitch and Match’-sessie, waar twintig

wet- en regelgeving rond drones, maar het lukte om tot een

deelnemers aangaven te willen participeren in een fieldlab.

officiële opening te komen. We droegen bij aan de opzet van

Het INTERREG VA-project iPro-N beleefde zijn aftrap. Het pro

Tevens identificeerden we vijf nieuwe innovatieprojecten naast

een innovatieprogramma en spraken met partijen als Nokia

ject is gericht op het ontwikkelen van innovatieve, technolo

drie al lopende projecten.

en Saab om hen te verbinden aan Space53. Tevens betrokken

gisch hoogwaardige en intelligente producten. Een belangrijk

we dit programma het mede door ons ontwikkelde INTERREG

aspect is grensoverschrijdende technologietransfer om Duitse

Smart Base

VA-project SPECTORS (Sensor Products for Enterprises Creating

en Nederlandse mkb’ers te laten anticiperen in en doorgroeien

We waren in 2016 mede-initiator van het Fieldlab Smart Base,

Technological Opportunities in Remote Sensing).

naar Industrie 4.0/Smart Industry. In iPro-N verkennen ze ook

waarin de Koninklijke Landmacht samenwerkt met de ROMs

nieuwe verdienmodellen, zoals nieuwe vormen van dienst

onder de noemer ‘concept development & experimentation’.

SPECTORS startte in 2016 met twintig Nederlandse en Duitse

verlening rond intelligente producten. De diverse fieldlabs

In het fieldlab kunnen bedrijven innovaties laten testen die de

mkb-bedrijven die gingen samenwerken aan het ontwikkelen

kregen meer body met de toekenning van financiering, zoals

Koninklijke Landmacht helpen bij het inrichten en beheren van

en testen van innovatieve remote sensing-producten en syste

Smart Bending Factory en The Garden, of versterking van de

mobiele bases voor internationale missies. In eerste instantie,

men voor big data analyse. Denk aan laser- en radarpositione

governance, zoals Smart Welding Factory. In sommige gevallen

voor Smart Base 1.0 met een looptijd tot eind 2017, golden

ringssystemen voor in- en outdoornavigatie, 3D-scanners voor

betrokken we er collega-ROMs bij. Samen met het Zuid-Neder

vier thema’s: energie, water, logistiek en bescherming. Zo

landmeting, radar voor verkeersmonitoring op luchthavens

landse netwerk World Class Maintenance werkten we verder

verbonden we ook voor Smart Base de bekende maatschappe

en verkeersovergangen, alsook systemen die drones in staat

aan Camino (Condition-based Maintenance of Infrastructure

lijke uitdagingen aan innovatie en economische ontwikkeling.

stellen om bijvoorbeeld objecten te verplaatsen. De benodigde

Networks). Dit aspirant-fieldlab richt zich op slim onderhoud

Het uiteindelijke doel is de Koninklijke Landmacht te laten

testwerkzaamheden vinden deels plaats bij ProRail (onder

in de infra en krijgt als thuisbasis Oost-Nederland. We ontwik

fungeren als launching customer voor innovaties van regionale

meer bewaking van spoorovergangen) en op Space53. Wij

kelden projecten en diverse living labs, waaronder Water met

bedrijven die de test doorstaan.

coördineren de business development.

Gezamenlijk organiseerden we vier regionale bijeenkomsten

Fotonica

voor circa 300 bedrijven. Het resultaat was zo’n 150 project

Een veelbelovende technologie, onder meer voor geavan

In samenhang hiermee ontwikkelde VMO samen met de

voorstellen, waaruit achttien projecten voortkwamen. Vanuit

ceerde sensortoepassingen, is de (geïntegreerde) fotonica.

Universiteit Twente (UT) een PDEng Cluster Smart Industry.

Oost NV coördineerden we het thema bescherming; van de

Binnen Oost-Nederland is met name het MESA+ instituut

Doel is het uitvoeren van PDEng-trajecten met het regionale

geselecteerde projecten kwamen er vier uit Oost-Nederland.

internationaal zeer actief op dit gebied en het Enschedese

mkb en het onderling uitwisselen van de opgebouwde kennis

De gezamenlijke ROMs zijn nu met de Landmacht in overleg

LioniX ontwikkelt een van de drie wereldwijd geaccepteerde

en ervaring. PDEng betreft tweejarige post-Master opleidings

over Smart Base 2.0, dat in 2018 zijn aftrap heeft en waarin ook

technologieplatforms. Met de provincie Overijssel en Kennis

trajecten gericht op praktisch technologisch ontwerpen. Wij

andere thema’s meedraaien.

park stelden we een plan van aanpak op voor versterking van

het Waterschap Vechtstromen, Rails met Strukton en Elektra
met Alliander/Enexis.

ondersteunden deze consortiumvorming en een geslaagde

dit technologiegebied en intensivering van de samenwerking

EFRO-subsidieaanvraag.

binnen Photon Delta. Dit landelijke cluster heeft de status van
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Nationaal Icoon gekregen en is kandidaat voor de Europese

In Deventer waren wij betrokken bij de planvorming voor het

Life Sciences & Health

status van ‘photonic hub’.

Deventer Open Innovation Center. Het DOIC moet uitgroeien

Oost NV stimuleert innovatie in de sector Life Sciences &

tot een internationale broedplaats voor open innovatie in de

Health (LSH) met het oog op een langer en gezonder leven voor

Daarnaast werkten we aan clustervorming op het verwante ge

chemie en technologie rond AkzoNobel’s R&D-centrum, nu

de bewoners van Oost-Nederland en groei van economie en

bied van de opto-mechatronica; een sterke speler op dit gebied

productie daar vertrekt. Wij verzorgden een markttoetsing

werkgelegenheid in de regio. Onze partners zijn Health Valley,

is het Enschedese Demcon. We streefden de oprichting na van

en sterkte-zwakteanalyse en hielpen bij het opstellen van de

Health Innovation Park, medisch-technologische bedrijven en

DOC-T, een vestiging in Twente (Enschede) van het Dutch Op

business case. Met als resultaat de intentieverklaring die Ak

zorginstellingen. Waar mogelijk zoeken we de cross-over met

tics Centre, het in najaar 2016 gestarte initiatief van TNO en de

zoNobel, provincie Overijssel en gemeente Deventer tekenden.

andere sectoren, zoals Agro-Food, Creatieve Industrie, High

TU Delft. Binnen DOC-T willen we business cases ontwikkelen

Ook op de Technicampus in Deventer waren we actief. Daar

Tech en Maakindustrie. Onze thema’s zijn personalized health

rond opto-mechatronica (optica, vision, lasers, mechatronica).

investeerden bedrijfsleven, provincie Overijssel en onderwijs in

& drug development; medical devices, robotica & e-Health en

Ruim vijftig bedrijven ondersteunden we bij het formuleren

een industriële 3D-metaalprinter waar bedrijven mee kunnen

zorginnovaties in de waardeketen.

van voorstellen, het zoeken van internationale partners en het

experimenteren. Wij hielpen bij het tot stand komen van het

indienen van aanvragen in Horizon 2020. We maakten daarbij

projectplan, de samenwerking en de financiering.

Accelerator en hielpen hen aan financiering uit het RedMed

gebruik van de ruime mogelijkheden die Horizon 2020 biedt
voor mkb-bedrijven.

We begeleidden start-ups uit de Rockstart Digital Health

In 2016 staken we veel energie in de verdere ontwikkeling

tech Ventures fonds. Het gelijknamige valorisatieprogramma

van het Polymer Science Park (PSP) en de Polymer Campus

stopte eind 2016; beheer van het fonds is ondergebracht bij

We gingen in 2016 van start met het INTERREG VA-project

in Zwolle. Nu de grond daar van elektronicabedrijf Vishay

een stichting. Verder ondersteunden we bijvoorbeeld IPaDiC

ROCKET (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technolo

definitief ter beschikking komt, kan fysieke ontwikkeling van

in Deventer, ontwikkelaar van een innovatieve inwendige

gies). Sleuteltechnologieën (KET’s) zoals nanotechnologie,

de Polymer Campus beginnen. We gingen in gesprek met Van

insulinepomp, bij het schrijven van een businessplan voor

microsysteemtechniek, micro- en nano-elektronica, innovatie

Wijhe Verf uit Zwolle over de inrichting van een coatinglab op

een investering vanuit RedMedtech Ventures. De Nijmeegse

ve materialen/grondstoffen en fotonica vormen de technolo

of nabij het PSP. We hielpen het PSP bij een EFRO-aanvraag voor

farmaceutische start-up Orexa hielpen we bij het binnenhalen

gische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen. De

een proeftuin rond recycling van kunststoffen. Samen met het

van een investering van business angels, het oprichten van het

projectpartners gaan op basis van KET’s innovatieve producten

PSP en vijftien kunststofbedrijven werkten we het project 3D

bedrijf en het voorbereiden van een klinische studie. Health

ontwikkelen en haalbaarheidsstudies uitvoeren.

PrintHuge uit, voor het 3D-printen van grote producten, zoals

Innovation Park organiseerde masterclassavonden over medi

putdeksels, uit recycled kunststof.

sche innovaties voor zorgspecialisten, in samenwerking met
Oost NV en partijen als Isala en Regio Zwolle Incubator.

Materialen
Ook op het gebied van advanced materials was Oost NV actief

Creatieve Industrie

in Europese projecten. Het INTERREG VA-project S2M (Sustaina

Positieve ontwikkelingen waren er bij Yellow Riders. Deze

Met onze hulp verkreeg VidiNexus uit Enschede financie

ble Surfaces Membranes) beleefde in het verslagjaar zijn kick-

incubator, opgericht met steun van Oost NV en financiering van

ring van de provincie Overijssel. Dit betrof introductie in de

off. Het project focust op de ontwikkeling van antimicrobiële

de provincie Gelderland, wil startende bedrijven in de gaming-

zorgmarkt van hun bestaande product (een interactief scherm

oppervlakten voor de bestrijding van bacteriën en schimmels

industrie ondersteunen bij innovatie, internationalisering en

voor promotie) specifiek voor ouderen en dementerenden. Het

in bijvoorbeeld sanitaire ruimtes, ziekenhuizen, airconditio

professionalisering. De focus lag in 2016 op de gezondheids

eveneens Enschedese BioVolt ontwikkelt medisch-diagnosti

ning- en ventilatiesystemen, keukens en voedselverwerkende

zorg; concrete projecten liepen er onder meer rond obesitas,

sche toepassingen van ringresonatortechnologie.

bedrijven. We ondersteunden bedrijven bij business develop

revalidatiezorg en niet-aangeboren hersenbeschadiging. Yellow

ment en informeerden hen over de mogelijkheden.

Riders nam deel aan de Conference for HealthIT 2016 (ConhIT) in
Berlijn, waar Oost NV diverse activiteiten organiseerde.
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Die maakt het mogelijk om met grote snelheid en accuratesse

samen om nieuwe ideeën naar de markt te brengen. Onderne

diagnostiek op bijvoorbeeld inflammatoire aandoeningen uit

mers en zorgprofessionals testen er nieuwe apparaten, produc

Drone4Agro

te voeren. Oost NV hielp bij het aanscherpen van het business

ten en diensten. Er was veel belangstelling, maar vooralsnog

Een vliegende trekker die 24/7 geheel zelfstandig gewassen

plan en het verkrijgen van vroegefasefinanciering.

lukt het de fieldlabs niet om hun activiteiten zonder subsidie

kan besproeien. Dat is de Drone4Agro. De drone is twee me-

voort te zetten. Het kip-en-eiprobleem is dat de jonge, in

ter groot, heeft acht rotoren, vliegt op elektriciteit en kan

Een mijlpaal in het verslagjaar was de start van MIND,

novatieve bedrijven nog niet voor de dienstverlening van de

tot 150 kilogram tillen om een sproei-installatie te dragen.

Medische Innovaties Nederland-Duitsland. Dit grote INTER

fieldlabs kunnen betalen. Wij hielpen de fieldlabs bij het verder

De relatief hoge liftcapaciteit maakt het mogelijk om andere

REG VA-project richt zich op de ontwikkeling van innovatieve

ontwikkelen van hun verdienmodel. Ook zochten we de sa

toepassingsgebieden aan te boren, zoals passagiersvervoer,

producten, processen en diensten voor zorg thuis (home care,

menwerking met andere fieldlabs, zoals de Proeftuin Voeding

surveillance en brandweer.

zelfmanagement en telemedicine), hulpmiddelen en medische

in de Zorg, een initiatief van De Gelderse Voedingsalliantie.

devices, en preventie. Wij begeleiden samen met de andere

De Drone4Agro is ontwikkeld door initiatiefnemer en uitvin-

kernpartners zes Nederlands-Duitse onderzoeksconsortia.

der Ir. Winfried Rijssenbeek in samenwerking met de Osse
Equipment Manufacturing Group in Almelo, die ook Boes-

We bereidden de start voor van Boost4Health in 2017. Dit

senkool onder beheer heeft. Oost NV ondersteunde bij het

INTERREG VB-project Boost4Health heeft tot doel mkb-onder

toetsen en verrijken van de business case, het leggen van

nemers zorginnovaties sneller naar de markt te laten brengen.

de verbinding met partner Boessenkool en bij het vinden

Daartoe organiseren we met onze partners proeftuinen voor

van technologie- en marktpartners in Oost-Nederland.

het testen van prototypes, reiken we vouchers uit om toegang

Drone4Agro ontving financiering vanuit EFRO. Oost NV is

te geven tot internationale expertise, en verzorgen we coa

betrokken bij meerdere ‘drone-projecten’. Zo zijn we mede-

ching en matchmaking in Noordwest-Europa.

ontwikkelaar van INTERREG VA-project SPECTORS.

We ondersteunden onderzoekers van de UT bij hun succes

In dit project werken twintig Nederlandse en Duitse bedrij-

volle Horizon 2020-aanvraag voor het Murab-project (MRI and

ven samen aan het ontwikkelen en testen van elf nieuwe

Ultrasound Robotic Assisted Biopsy). In 2016 gingen ze van

producten. Centraal staat het ontwikkelen en testen van

start met de ontwikkeling van een biopsierobot die MRI en

nieuwe sensortechnologieën voor inspectiewerkzaamheden

ultrageluid combineert om de diagnostiek van borstkanker

door drones, bijvoorbeeld voor windmolens, bruggen, geo-

en spierziekten te verbeteren. EFRO-subsidie kwam er voor

informatie en landbouw.

het consortium van het Enschedese Sigmascreening en het
Nijmeegse ScreenPoint Medical, dat een vrouwvriendelijker

Space53 is de nationale locatie voor testen, trainen en

methode voor borstkankerscreening ontwikkelt. Wij verbon

ontwikkelen van unmanned systems op het land, in de

den de twee Oost-Nederlandse bedrijven met elkaar.

lucht en/of het water. Space53 beschikt over een vliegveld,
een veiligheidscampus en bijzondere buiten- en binnen-

In 2016 waren we samen met Health Valley nauw betrokken bij

ruimte om zowel grote als kleine systemen te onderzoeken

vier Gelderse Embedded Fieldlabs: Eerstelijnszorg, Tweedelijns

en te testen. Oost NV is hierin als partner betrokken bij de

zorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie. In deze proeftuinen

opstartfase en diverse innovatieprojecten.

werken zorgsector, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven
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Elestor

Proeftuinen

Future Proof Polymers

Elestor, een jong bedrijf uit Arnhem, houdt zich bezig met

Onder de naam ’Proeftuinen ten behoeve van Agro-Food

Slechts 21 procent van de gebruikte kunststof wordt gere-

de ontwikkeling van innovatieve batterijtechnologie op

marktintroducties’ voerden we een programma tussen 2013

cycled. In het belang van de duurzame en koolstofneutrale

basis van waterstof bromide. Het unieke van deze innovatie-

en 2016. De focus lag op het versneld succesvol naar de

economie moet dit percentage omhoog. De Proeftuin Recy-

ve flowbatterij schuilt onder meer in de zeer lage opslagkos-

markt brengen van Agro-Food-innovaties. In deze proeftui-

cling - Future Proof Polymers in Zwolle is het eerste initiatief

ten per kWh, gecombineerd met een robuust, gepatenteerd

nen werken meerdere mkb-bedrijven samen en geven eind-

in Nederland dat werkt aan experimentele ontwikkeling

ontwerp, dat seriematige productie mogelijk maakt, tegen

gebruikers suggesties voor verbeteringen van de prototypes.

rondom kunststofrecycling.

een 100% duurzaam opgewekte energievoorziening, waarbij

Negen gesubsidieerde projecten bestrijken een palet aan

De nieuwe proeftuin maakt het mogelijk op een effectieve

energieproductie (deels) seizoens- en weersgevoelig is.

Agro-Food onderwerpen. Een van de thema’s is bijvoorbeeld

en efficiënte wijze projecten uit te voeren en te organiseren

lage kosten. Dat is exact wat nodig is voor een transitie naar

Milde Conservering, waarmee voedingsmiddelenfabrikanten

met partijen in de keten, zoals materiaalleveranciers, kunst-

De eerste prototypeversie van 1 kW / 10 kWh is inmiddels

hun producten langer vers kunnen houden zonder toevoe-

stof recyclers, compounders, verwerkers en producenten.

ontwikkeld en startte begin november 2016 als pilot in

gingen. Kleine producenten van food-producten kunnen

Door samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, ken-

samenwerking met de HAN en ECN bij Witteveen en Bos

binnen de Proeftuin Merkencorporatie samenwerken in de

nisinstellingen en overheid, biedt het initiatief de mogelijk-

in Deventer. Op korte termijn start vervolgens de productie

marktintroductiefase. De Proeftuin Natuurlijke Kaasrijping

heid voor kennisbundeling en de faciliteiten om samen de

van de 50kW versie, die gedurende enkele uren dit vermogen

is een ander aansprekend voorbeeld: makers en afnemers

techniek van kunststofrecycling praktisch toe te passen.

kan leveren. Het testen van deze versie vindt plaats binnen

kijken samen met onderzoekers van Wageningen UR hoe je

Innovatie binnen de proeftuin is onder andere gericht op

een internationaal INTERREG consortium, waarin zowel

kazen met een natuurkorst het beste kunt rijpen.

betere scheidingstechnieken, dit maakt inzet van recyclaat

Nederlandse als Duitse business partners samenwerken.

in hoogwaardige kunststofproducten mogelijk (up-cycling).

Elestor zal zijn batterijtechnologie inzetten in samenwerking

Het programma is in 2016 afgerond. Oost NV hielp de

met o.a. Duitse energienetten, aggregators, gecombineerd

proeftuinen door extra bedrijven aan te laten haken bij de

De initiatiefnemers voor deze proeftuin zijn onder andere

met de complementaire opslagtechnologie van Dr. Ten.

projecten. Individuele bedrijven ondersteunden wij bij de

Attero, Beutech, DSM, Van Werven, Trending Industries, di-

uitwerking van hun business cases en leidden wij naar (aan-

verse kennisinstellingen en 32 leden van het Polymer Science

Oost NV werkte samen met Elestor, Stichting KiEMT en

vullende) financiering in de vorm van krediet of een andere

Park. Oost NV ondersteunde het Polymer Science Park bij de

andere mkb-bedrijven aan de ontwikkeling van dit interna-

vorm van financiering. We speelden vooral een rol van bete-

ontwikkeling van de proeftuin, het organiseren van mat-

tionale partnership en het aanvragen van financiering bij

kenis bij de ontwikkeling van de proeftuinen, door gebruik

ching, het betrekken van partners en de EFRO-financiering

INTERREG. Elestor heeft in 2015 financiering van PPM Oost

te laten maken van ons netwerk, door de coördinatoren bij

vanuit de provincies Overijssel en Gelderland.

gekregen vanuit Gelderland voor Innovaties (GVI) voor

elkaar te brengen en zo kennis te delen. De opgedane kennis

de doorontwikkeling van zijn gepatenteerde batterijtech

is vastgelegd in een evaluatie en Toolkit voor Marktintro-

nologie.

ducties. Met het publiceren van artikelen leverden we een
verdere bijdrage aan het actief delen van deze kennis.

35

Investeren

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV
(PPM Oost) heeft als zelfstandige business unit van
Oost NV de taak financiering (en financieringsoplossingen) te bieden aan startende en doorgroeiende
mkb’ers. Daarmee dragen we bij aan groei van de
economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.
Wij helpen regionale ondernemers (internationale)
markten te veroveren en bij te dragen aan oplossingen voor mondiale vraagstukken op het gebied van
bijvoorbeeld voedselvoorziening, klimaat, milieu en
gezondheidszorg.
Met onze publieke middelen en in samenwerking met private
investeerders vervullen we een brugfunctie richting marktka
pitaal. Dat doen we door risicokapitaal uit innovatiefondsen
te verschaffen, aangevuld met kennis, kunde en netwer
ken. Tevens jagen we publiek-private investeringen aan.
We initiëren en beheren revolverende fondsen voor directe
en indirecte investeringen en leggen ons toe op een actief
fondsmanagement. Ons resultaat is het mogelijk maken van
de financiering van groei.
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We onderscheiden ons doordat we risicovol investeren in

Onze primaire opgave blijft bedrijven te begeleiden richting

een financiering van € 2,5 miljoen. Daarom ondersteunden

situaties waar sprake is van ‘marktfalen’; we investeren van

financiering, waardecreatie en uiteindelijk een succesvolle

we de initiatieven voor een ROM+ fonds, waarin de ROMs

idee naar start-up maar ook van start-up- naar scale-up-fase.

exit, de verkoop van onze deelneming. De afgelopen jaren

hun krachten zouden kunnen bundelen. We waren betrok

We hebben als regionale investeringsmaatschappij een be

hebben we geïnvesteerd in kansrijke ondernemingen,

ken bij het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), dat

langrijke taak om met durfkapitaal de groeiplannen van het

waarvan enkele inmiddels zijn uitgegroeid tot wereldspelers.

geldt als voorloper van Invest-NL i.o. Daarvan was PPM

mkb te helpen realiseren. Wij komen immers pas in actie als

Of zij de verwachtingen daadwerkelijk gaan waarmaken,

Oost, samen met de provincies Gelderland en Overijssel,

innovatieve bedrijven geen of onvoldoende financiering uit

is moeilijk te voorspellen. Digitalisering, de toenemende

een warm pleitbezorger. Op nationaal niveau werken we de

de financiële markt kunnen verkrijgen. Vanwege het hoge ri

diversiteit van aanbieders en internationalisering kunnen

komende periode verder samen met de andere ROMs en het

sicoprofiel van de doelgroep is extra aandacht en inzet nodig

ingrijpende gevolgen hebben voor waardeketens en verdien

NIA om via, of samen met, Invest-NL i.o. een beroep te doen

om aanvragen ‘investor ready’ te krijgen. We blijven in onze

modellen.

op EU-middelen voor innovatiestimulering en infrastruc

portefeuille streven naar een goede mix tussen ‘early stage’-

tuurverbetering. Met die middelen kunnen we bijvoorbeeld

en ‘later stage’-bedrijven. Onze focus ligt op het behalen

We ontvingen in 2016 ruim 400 leads, waarvan 200 voor

investeren in ondernemingen die actief zijn met maatschap

van maatschappelijk rendement en minder op het financiële

het Participatiefonds PPM Oost (inclusief Gelderland voor

pelijke thema’s zoals de energietransitie en in de groei van

rendement. Zo sluiten we volledig aan bij de focus van de

Innovaties), maar slechts een beperkt deel daarvan heeft

innovatieve midden- en kleinbedrijven. Het gaat om grotere

provincies Gelderland en Overijssel op werkgelegenheid.

geresulteerd in een investering. Er was extra aandacht nodig

bedragen dan wij nu kunnen en mogen fourneren. Dat maakt

om leads te vinden die voldeden aan alle voorwaarden

vervolgfinanciering van groeiende bedrijven, waaronder

Ontwikkelingen in 2016 en vooruitblik 2017

betreffende de kwaliteit van de business case en eventuele

scale-ups eenvoudiger en vergroot de kans op cofinanciering

In 2016 zagen veel ondernemers in de regio weer groei

cofinanciering. Daardoor zagen we ondanks een groter aantal

uit de markt.

kansen. De economie kwam definitief uit de recessie, het

leads ten opzichte van 2015 geen toename in het aantal

ondernemersvertrouwen groeide en dus maakten bedrijven

daadwerkelijke investeringen.

weer volop investeringsplannen voor innovatie en groei. Wij

In hetzelfde kader werkten we mee aan het onderzoek van
de Rekenkamer Oost-Nederland naar de efficiëntie van revol

merkten dat aan een toenemend aantal investeringsaanvra

Bevestiging van ons bestaansrecht kregen we uit de evaluatie

verende fondsen in Gelderland en Overijssel. De uitkomsten

gen. Er is nog steeds een grote behoefte aan risicokapitaal

van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) die

daarvan zullen we naast de resultaten van het kapitaal

om kansrijke ideeën bij starters en innovatieve mkb-bedrij

onderzoeksbureau Ecorys in 2016 uitvoerde. De Minister van

marktonderzoek leggen, dat voor begin 2017 is geagendeerd.

ven tot bloei te laten komen. Hoewel er veel geld in de markt

Economische Zaken concludeerde: “De uitkomsten van het

Dat betreft de mate van inefficiëntie van de kapitaalmarkt

aanwezig was, zijn er weinig deals gemaakt. Alternatieve

evaluatieonderzoek ondersteunen mijn opvatting dat de

in Oost-Nederland: welke rol moet de overheid spelen, hoe

financieringsvormen zoals crowdfunding zagen we beperkt

ROMs een bewezen meerwaarde hebben als het gaat om het

groot is de behoefte aan financiering vanuit het publieke do

opkomen. Voorbeelden zijn OnePlanetCrowd, Geld voor

verkennen van kansrijke mogelijkheden voor innovatieve

mein en zijn daar wellicht nieuwe fondsen (bijvoorbeeld voor

Elkaar, NPEX en NLInvesteert. Ook meldden zich meer markt

bedrijvigheid, het bij elkaar brengen van bedrijven en kennis

grotere investeringen) voor nodig? Vereenvoudiging van onze

fondsen en informal investors die in zowel de start-up- als de

instellingen (cross-sectoraal) en het zoeken naar en verschaf

fondsenstructuur en de soms complexe fondsvoorwaarden

scale-up-fase willen investeren.

fen van kapitaal.” In 2017 geven we verdere uitwerking aan de

hebben we inmiddels op onze agenda gezet.

aanbevelingen uit de evaluatie.
Zo dienden zich in toenemende mate marktpartijen aan die

Gelderland voor Innovaties II (projectperiode 2013-2016)

onze rol als aandeelhouder wilden overnemen bij voor hen

We zochten naar nieuwe mogelijkheden om grotere inves

ondersteunde Gelderse ondernemers bij de financiering van

interessante bedrijven. De lage rente speelde in deze ontwik

teringsbedragen los te krijgen, met name voor scale-ups,

innovatieve projecten.

keling een belangrijke rol.

omdat de meeste van onze fondsen zijn gemaximeerd tot
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De ondernemingen die de doelgroep vormden, waren vaak in

alsook de reductie van CO2-emissies die bedrijven uit onze

De keerzijde van rendement is risico. Het risicovolle karakter

de fase dat zij de eerste omzet maakten, maar bij een bank

Cleantech & Energy-portefeuille met hun duurzame energie

van onze investeringen bleek in 2016 weer. Enkele deelne

nog geen financiering konden krijgen. De provincie Gelder

projecten wisten te realiseren. We legden meer nadruk op de

mingen uit onze portefeuille, waaronder Dialogica, Pillkey en

land financierde dit succesvolle fonds volledig. De investe

doorgroeifase (scale-up) van ondernemingen, omdat zij pas

Service2Media, gingen failliet (en kwamen in enkele gevallen

ringsperiode van het fonds eindigde op 31 december 2016.

in die fase significante groei van werkgelegenheid kunnen

tot een doorstart). Aan onze financieringen zijn altijd risico’s

vertonen. Ook kregen we meer oog voor de uitwerking van

verbonden. Slechts een beperkt aantal innovaties leidt tot

In 2016 hebben we de banden aangehaald met de diverse

onze inzet naar de regionale economie in brede zin. Zo bleek

een groot commercieel succes. Het is inherent aan onze inzet

valorisatieprogramma’s in Oost-Nederland. Wij kunnen meer

eens te meer dat de groei van werkgelegenheid die onze

dat bedrijven leningen soms niet kunnen aflossen en dat we

ondersteuning bieden bij het screenen, scouten en starten

portefeuillebedrijven genereren voor een belangrijk deel niet

moeten afschrijven op participaties die niet doorgroeien of

van bedrijven. Dat concentreert zich rond de drie universi

direct zichtbaar is, doordat die als spin-off elders optreedt. In

zelfs failliet gaan. We calculeren deze risico’s zo goed moge

teiten, waarvan de Universiteit Twente (UT) aandeelhouder

een sector als High Tech doen kennisintensieve bedrijven een

lijk vooraf en proberen ze te mitigeren of te delen met andere

is van PPM Oost. Als uitvloeisel van de voorgenomen fusie

groot beroep op het regionale toelevernetwerk in de maakin

partijen. Belangrijk is dat we wel voldoende groeikansen

van Oost NV en PPM Oost zal de UT naar verwachting het

dustrie. We zagen dat bij Twentse bedrijven als Solmates en

oppakken, aangezien dit onze taak is en de basis vormt voor

aandeelhouderschap wijzigen van PPM Oost naar de nieuwe

Panthera, en ook 2-B Energy.

succesvolle groeibedrijven.

overige twee universiteiten, Wageningen UR en Radboud

Exits en risico’s

Organisatie

Universiteit, en het Radboudumc nauwer te betrekken door

Het financiële en maatschappelijke rendement maten we on

Ter verbetering van ons resultaat streefden we naar verdere

hen voor een mogelijk aandeelhouderschap in Oost NL te

der meer af aan het succes van exits. We besteedden in 2016

professionalisering van onze eigen organisatie. Het verslag

interesseren. Dit kan de gezamenlijke inzet voor valorisatie

veel aandacht aan het realiseren van exits en besloten de

jaar stond in het teken van integraal werken. De voorgeno

versterken.

strategische dialoog met de portefeuillebedrijven over stra

men fusie van Oost NV en PPM Oost moet ons in staat stel

entiteit, Oost NL. Het vormt een goede aanleiding om de

tegie en exit proactiever en eerder dan in het verleden aan te

len integraler te reageren op de klantvraag en nog efficiënter

Resultaat

gaan. Reden daarvoor is dat het exitproces vaak onvoorspel

te werken aan het bevorderen van groei van de economie en

We behaalden in 2016 een negatief resultaat van € 1.097.000.

baar is, een lange adem vergt en voor ons, als minderheids

werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Drie aspecten bepaalden deze uitkomst: de fasering en op

aandeelhouder, lastig te sturen is. Exits zijn belangrijk omdat

bouw van onze portefeuille, het ‘voorzichtigheidsprincipe’ en

ze het betreffende bedrijf kapitaal voor doorgroei en relaties

Integraal werken kan niet zonder informatiesystemen

de zorgvuldige afweging tussen financieel en maatschappe

met strategische partners kunnen verschaffen. In de afgelo

en kennismanagement, maar het vergt tevens collegiale

lijk rendement. De geschatte potentiële meerwaarde in ons

pen jaren zagen we voorbeelden van voormalige participaties

nieuwsgierigheid: welke kennis en activiteiten van collega’s

portfolio nam wel toe; deze bedroeg ultimo 2016 € 24,8 mil

die na een overname door een grote buitenlandse partij tot

zijn ook interessant voor de klant? Dat maakt ons bij de

joen. Dit bedrag verschijnt niet in de jaarrekening, conform

‘centre of excellence’ uitgroeiden en nieuwe werkgelegenheid

behandeling en de eventuele afwijzing van een investerings

het voorzichtigheidsprincipe: veilig begroten met risicovolle

in de regio creëerden. Een voorbeeld is het Enschedese Xsens

aanvraag - we moeten, om uiteenlopende redenen, vaak ‘nee’

investeringen. Het geeft wel een indicatie van de gecreëerde

Technologies, dat is overgenomen door het Amerikaanse Fair

zeggen - beter toegerust om de betreffende ondernemer toch

waarde in de portefeuille.

child Semiconductor. Belangrijk is ook dat wij onze opbreng

te kunnen helpen, door hem adequaat door te verwijzen.

sten van exits voor nieuwe investeringen kunnen aanwenden

Tegelijkertijd kan het efficiënt zijn om de individuele mede

Naast het financieel resultaat stelden we in 2016 het maat

en dat de succesvolle ondernemers uit deze bedrijven daarin

werker zoveel mogelijk integraal te laten werken. Een investe

schappelijk rendement van onze investeringen centraal. We

gaan meedoen als informele co-investeerders.

ringsmanager blijft dan vanuit breder perspectief betrokken

monitorden ook dit jaar de opwekking van duurzame energie
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bij de ontwikkeling van een portefeuillebedrijf.

PPM Oost koestert de ambitie om meer als een ‘market eco

Via langjarige inzet van deze fondsen bouwen we aan een

>> Innovatie- en Energiefonds Gelderland BV

nomy operator’ te gaan werken. We willen ondernemers een

volwassen ecosysteem waarin naast PPM Oost ook ken

Dit succesvolle Energiefonds kreeg € 15 miljoen extra van de

integraler aanbod kunnen doen door financiering uit meerdere

nisinstellingen en overheden innovatief ondernemerschap

provincie beschikbaar, voor bijdragen aan investeringen in

bronnen te organiseren: niet alleen van onze aandeelhouders,

stimuleren. Het betreft de volgende fondsen, met hun

kansrijke initiatieven die de energietransitie in Gelderland

maar ook van Europese fondsen, informal investors, institutio

beleidsontwikkelingen in 2016:

stimuleren.

zouden we meer kunnen betekenen voor doorgroeiende be

>> Gelderland voor Innovaties I

>> MKB Kredietfaciliteit Gelderland BV

drijven (scale-ups). Een voorbeeld is de samenwerking die we

GVI-I zit sinds eind 2013 in de fondsbeheer fase en doet geen

Deze kredietfaciliteit is in 2010 opgezet als een revolverend

nu al hebben met Oost NV’s netwerk van private investeerders,

nieuwe investeringen meer.

fonds om financieringen te verstrekken aan ondernemingen

nele beleggers, crowdfunding-platforms, enzovoort. Daardoor

Meesters van de Toekomst. Naast kapitaal brengt dit netwerk

die in de kern gezond waren, maar problemen ondervonden

ook kennis en ervaring in. Deze manier van werken betekent

>> Gelderland voor Innovaties II

als gevolg van de economische crisis. Sinds 2016 is het fonds

voor PPM Oost spreiding van risico’s en vergroting van de

De investeringsperiode van dit fonds, met een oorspronke

gesloten voor nieuwe investeringen.

hefboomwerking van onze middelen.

lijke omvang van € 10,65 miljoen, is geëindigd op 31 december
2016.

Met het European Angel Fund (EAF) onderzoeken we the

>> Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland BV
Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling

matische clustering van EAF en PPM Oost in de sectoren

>> Topfonds Gelderland BV

van privaat eigendom op bedrijventerreinen, zijnde aan

Life Sciences & Health, Agro-Food en High Tech Systems &

Per 1 januari 2016 heeft de provincie Gelderland € 8 miljoen

koop/bewerking van grond en/of vastgoed. In 2016 zijn twee

Materials. Dit kan wellicht helpen om de inzet van kennis,

aan extra middelen ter beschikking gesteld, voor investerin

aanvragen goedgekeurd. Naar verwachting volgt begin 2017

matching kapitaal en publieke middelen in Oost-Nederland

gen in Agro-Food-fondsen. Het Topfonds Gelderland trad toe

hun closing.

te optimaliseren.

tot SHIFT Invest, het impact-investeringsfonds van fondsen
manager NBI Investors. Van de € 8 miljoen extra middelen

>> Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie BV

In het kader van de professionalisering namen we samen

is € 3 miljoen, naast de eerder toegezegde € 2 miljoen extra,

Het fonds is opgericht om de sector Vrijetijdseconomie te

met onze collega-ROMs het initiatief tot kennisuitwisseling

geïnvesteerd in SHIFT Invest, dat daarmee in de komende

stimuleren. Er zijn in 2016 gesprekken gevoerd met onderne

tussen de ‘eigen’ commissarissen. Dat zijn de commissaris

jaren een aantal Agro-Food-deals rondom Wageningen UR

mers over hun initiatieven, van prille plannen tot vergevor

sen die op voordracht van de ROMs bij hun deelnemingen

kan realiseren. Tevens investeerde Topfonds Gelderland uit de

derde business cases. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot

zijn benoemd. Van hun en elkaars feedback kunnen wij als

exit-opbrengst (verkoop van Acerta Pharma aan AstraZeneca)

concrete investeringsvoorstellen.

ROMs leren.

van BioGeneration Capital Fund (BGCF) II in BGCF III. Dit nieu
we fonds van BioGeneration Ventures richt zich op bedrijven

>> Fonds Gelderse Cultuurleningen BV

Fondsen

in de sector Life Sciences & Health. Tevens voegden we € 7

De Cultuurlening is bedoeld voor zowel de culturele als

PPM Oost werkt met overheidsmiddelen en beheert een eigen

miljoen van die exit-opbrengst toe aan directe investeringen

de creatieve sector. Medio 2016 verstrekte het fonds een

revolverend fonds voor regionale, risicodragende financieringen,

via Topfonds Gelderland-dochter Innovatie- en Energiefonds

lening aan Stichting Art Officials uit Arnhem voor de verdere

het Participatiefonds PPM Oost. In 2016 is het Innovatiefonds

Gelderland (innovatiedeel). Zo creëerden we opnieuw een

ontwikkeling van haar producten. De stichting verbindt

Oost Nederland (projectperiode 2008-2015) afgesloten en opge

hefboomeffect voor de regio door de inzet van deze extra

creativiteit aan commercie.

gaan in het Participatiefonds PPM Oost. Daarnaast beheert PPM

middelen.

Oost fondsen in opdracht van zogeheten ‘verbonden overheden’
voor de uitvoering van specifiek beleid.
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Exits

>> Innovatiefonds Overijssel BV

banken weer kredieten. Er waren diverse succesvolle exits

De provincie breidde het Innovatiefonds Overijssel uit met

en we deden nieuwe investeringen. Veel ondernemingen uit

een participatiefonds van € 19,5 miljoen. Met PPM Oost als

onze groeisectoren – Cleantech & Energy, High Tech en Life

portefeuillebedrijf Acerta Pharma uit BioGeneration

fondsmanager investeert de provincie hiermee in kansrijke be

Tech – zetten nieuwe stappen in de groei van hun bedrijf.

Capital Fund II. Acerta Pharma werkt onder meer aan

drijven om de regionale economie en werkgelegenheid verder te

Hieronder enkele highlights.

een veelbelovend middel tegen chronische lymfatische

stimuleren. Voor de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

Aflossingen

leukemie. De verkoop aan het Britse farmacieconcern

beheert PPM Oost naast Innovatiefonds Overijssel I en Innova
tiefonds Overijssel II ook de vennootschap SPV Stork Hengelo.
>> Innovatiefonds Twente BV
Dit fonds kreeg een uitbreiding van € 3 miljoen met een
nieuwe fondsinvestering in het Security of Things Fund.

-- ETV Groep droeg de voormalige TNO-locatie in

AstraZeneca was een ‘unicorn’ (opbrengst hoger dan

Apeldoorn over aan een projectontwikkelaar die er een

US $ 1 miljard). Deze mooie exit droeg sterk bij aan het

woonbestemming aan wil geven. Daardoor kon ETV

revolverende karakter van Topfonds Gelderland. Uit de

Groep haar PPM Oost-lening nagenoeg volledig aflossen.

exit-opbrengst investeerden we € 3,75 miljoen in het

-- Kadans Science Partner kon een lening voor de

vervolgfonds BGCF III en alloceerden we € 7 miljoen aan

herontwikkeling van Gebouw A op Novio Tech Campus

het innovatiedeel van het Innovatie- en Energiefonds

in Nijmegen volledig aflossen. Deze lening was

Gelderland. Het restant ad € 1,75 miljoen zullen we

>> Dutch Venture Initiative

gefinancierd vanuit het fonds MKB Kredietfaciliteit

Het succesvolle Dutch Venture Initiative (DVI) kreeg een ver

Gelderland.

volg in de vorm van DVI-II. De totale fondsomvang van DVI is

-- Het verslagjaar begon met een tweede exit van

-- Dankzij de aantrekkende economie konden in 2016

inzetten voor een techno-starterfonds.
-- De grootste deal in 2016 was de verkoop van ons belang
in het Edese softwarebedrijf Runbook Company aan het

€ 402,5 miljoen, met name gefinancierd door het Ministerie

ook diverse andere bedrijven hun leningen aan MKG

van Economische Zaken en het Europees Investeringsfonds

aflossen. IJsspecialist La Venezia in Beuningen maakte

(EIF). PPM Oost vervult de liaisonrol tussen deze partijen

met hulp van de lening een automatiseringsslag en

enerzijds en de Nederlandse venture capital-markt ander

versterkte zijn marktpositie. Quatermain Holding in

fabrikant van miniatuur-laserapparatuur, aan Infineon.

zijds. Wij ondersteunen marktfondsen bij hun beroep op

Vaassen kreeg perspectief op verdere groei door zich

Met deze overname wilde de Duitse chipfabrikant een

DVI-II voor het investeren in snelgroeiende en/of innovatieve

te ontwikkelen van traditioneel carrosseriebedrijf

impuls geven aan de ontwikkeling van zelfrijdende

ondernemingen in ICT, cleantech, medtech, hernieuwbare

tot specialist in de ontwikkeling en productie van

energie of life sciences.

carrosserieën voor het vervoer van eendagskuikens. Het

Het European Angels Fund (EAF) zoekt actief informele
investeerders om kennis en netwerken te bundelen. De com
binatie met regionale seriële ondernemers per thematisch

Amerikaanse Blackline. Deze Amerikaanse onderneming
wil haar vestiging in Ede verder uitbouwen.
-- We verkochten het belang in Innoluce, een Nijmeegse

auto’s.
-- Het belang in Pepscan Holding, tegenwoordig

Eerbeekse Rudico kon door de MKG-financiering een

gevestigd in Lelystad, konden we verkopen omdat we

nieuwe achtkleuren brede baandrukpers aanschaffen

onze rol volledig hadden vervuld. Informal investors

voor dochteronderneming Felco.

namen de financiering over, voor doorgroei van het

-- Helios Kalenders voldeed de laatste aflossingstermijn

biofarmaceutische bedrijf.
-- We verkochten onze participatie in NedAero in

kenniscluster (Life Sciences & Health, Agro-Food en High Tech

aan Innovatie- en Energiefonds Gelderland. Het bedrijf is

Systems & Materials) is onderwerp van onderzoek.

volledig overgenomen door de kapitaalkrachtige Duitse

Zevenaar aan een informal investor, gespecialiseerd in

moederorganisatie, waarmee werkgelegenheid voor

vliegtuigonderhoud. Met deze informal investor kijken

Portefeuille

circa 20 fte is geborgd.

we naar nieuwe investeringen.

-- De Enschedese Panthera Group groeide op het gebied van

-- We hielpen bij de professionalisering van IMK, het

van ondernemers zagen we terug in positieve ontwikkelingen

de fotonica verder uit tot wereldspeler met hulp van een

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, dat

bij onze portefeuillebedrijven. Zo loste een groeiend aantal

lening uit het Innovatiefonds Overijssel in 2013. Dankzij

ondernemers met problemen helpt om een duurzame

bedrijven leningen af en in sommige gevallen verstrekten

dit succes kon de groep de lening vervroegd aflossen.

financiële basis voor de toekomst te leggen.

De groei van de economie en het toenemende vertrouwen
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In 2016 lag die duurzame basis er inmiddels ook voor
IMK zelf, zodat we ons belang konden verkopen.

-- Hallo Zorg: biedt vanuit vestigingen in Arnhem en
Utrecht zorginstellingen een instrument om grip
te krijgen op de samenwerking tussen formele

duurzame energie. We financierden het project samen
met BNG Bank.
-- MPD Groene Energie Ede bouwde met bijfinanciering

Investeringen

en informele zorg. Het is een combinatie van

een tweede biomassa-energie-installatie voor

>> Participatiefonds PPM Oost

essentiële tools voor dagelijkse samenwerking:

biowarmtecentrale Groen Gas Ede. De installaties

een contactenlijst, een gedeelde kalender en de

verstoken biomassa van lokale herkomst voor het

mogelijkheid om berichten uit te wisselen.

leveren van duurzame warmte aan het groene

-- We haalden met een investering in iWelcome een
florerende softwareontwikkelaar naar Nijmegen.
iWelcome ontwikkelt en managet een cloudplatform

-- Mijn Onderneming Duurzaam: biedt vanuit Elst

stadswarmtenet van Ede.

waarmee grote bedrijven en instellingen probleemloos

een platform dat gespecialiseerde marktpartijen

en beveiligd toegang tot hun IT-systemen kunnen

op het gebied van verlichting, zonnepanelen en

verlenen aan consumenten, zakenpartners en

mobiliteit bij elkaar brengt. Op dat platform kunnen

medewerkers. Het bedrijf vestigde een belangrijk deel

ze duurzaamheidstrajecten op maat ontwerpen en

staat productontwikkeling door te zetten. De stichting

van zijn activiteiten in Nijmegen vanwege de ligging

implementeren voor mkb-bedrijven.

verbindt creativiteit aan commercie.

>> Fonds Gelderse Cultuurleningen
-- Een lening stelde Stichting Art Officials in Arnhem in

nabij de Duitse grens én de aanwezigheid van de
Radboud Universiteit.
-- Samen met Nextgen Ventures en Twente Technology

>> Topfonds Gelderland
-- NovioSense in Nijmegen sloot een nieuwe

>> Innovatiefonds Overijssel
-- Akvoregia ontving een innovatiekrediet voor de

Fund investeerden we in Encapson. Het Enschedese

financieringsronde af met Topfonds Gelderland, Health

ontwikkeling van slimme waterzuiveringsoplossingen

bedrijf ontwikkelt een oplichtende coating voor

Innovations, Fraunhofer Ventures, NovioTech en twee

met als kern een innovatieve membraamtechnologie

naalden en katheters, Sono-Coat™. Deze coating

Amerikaanse investeerders. Met deze financiering kon

(ultrafiltratie). Het Twentse bedrijf werkt daarbij

vergemakkelijkt en verbetert het werk van artsen,

NovioSense vervolg geven aan de ontwikkeling van

samen met NXFiltration, European Membrane Institute

maakt onderzoeken patiëntvriendelijker en bespaart

zijn revolutionaire niet-invasieve glucosesensor.

Twente, hogeschool Saxion en Open Innovatiecentrum

veel geld door een sterk verminderde inzet van
röntgenapparatuur en MRI-scans.
-- We investeerden samen met drie collega-investeerders

Advanced Materials (OICAM).
>> Innovatie- en Energiefonds Gelderland
-- Solease ontving een lening voor de financiering

-- Het Enschedese Debiteurenbeurs ontving een
financiering voor groei. Debiteurenbeurs is de eerste

in het succesvolle Solesta Zonneboiler. Het Nijmeegse

van gemiddeld veertien zonnepanelen voor

online marktplaats in Nederland waar mkb-bedrijven

bedrijf wil tienduizenden huizen verduurzamen met

ruim tweehonderd Gelderse huishoudens. Deze

hun vorderingen kunnen verkopen ter verbetering van

aantrekkelijk geprijsde, innovatieve zonneboilers voor

huishoudens kunnen daarmee voorzien in hun eigen

particulieren en woningcorporaties.

duurzame energie en duizenden euro’s besparen aan

hun liquiditeitspositie.
-- Indes ontving een lening voor het verder ontwikkelen

directe investeringen. Solease realiseert in Gelderland

van zijn e-sense aandrijftechniek. Toepassingen

>> Gelderland voor Innovaties II

de succesvolste uitrol vergeleken met de andere

van deze elektrische aandrijfondersteuning zoekt

We hielpen 35 ondernemingen aan een financiering voor hun

provincies waar het bedrijf actief is.

het bedrijf uit Enschede met name in de zorg:

productinnovatie. Onder hen:
-- Elestor: werkt in Arnhem aan een oplossing

-- Rooftop Energy startte met het plaatsen van 18.500

rolstoelen met elektrische ondersteuning, tilliften,

zonnepanelen op bloemenveiling Plantion in Ede. De

operatiekamerapparatuur en zware OK-bedden die met

voor energieopslag als onmisbare schakel in de

dakinstallatie is een van de grootste in Nederland

elektrische aandrijving eenvoudig zijn te gebruiken.

energietransitie; dit betreft een goedkoper alternatief

en zorgt voor een CO2-emissiereductie van 1.300 ton

voor de gangbare lithium-ionbatterij.

per jaar alsook de opwekking van 7 terajoule aan
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Ontwikkelingen in de groeisectoren
>> Cleantech & Energy
-- 2-B Energy uit Hengelo (Ov) leverde zijn eerste
werkende 6MW offshore windturbine op in de
Eemshaven; de eerste operationele resultaten waren
boven verwachting. De vervolgstap richting preserieproductie is hiermee gezet.
-- Groen Gas Gelderland startte de bouw van een

>> High Tech
-- Het Twentse Solmates kreeg voor zijn apparatuur voor

-- Check-Points tekende een wereldwijde
distributieovereenkomst met de Amerikaanse

Pulsed Laser Deposition een belangrijke order van het

medtech-gigant BD. Het bedrijf uit Wageningen

vooraanstaande nano-elektronica-onderzoekscentrum

ontwikkelt en verkoopt diagnostische testen voor

Imec uit Leuven (B).

routinematige identificatie van een groot aantal

-- Value Creation Capital startte het Security of Things
Fund, gericht op jonge en snelgroeiende bedrijven

micro-organismen in één test.
-- NSure in Wageningen heeft de BreakNSure test voor

binnen het domein van de cyber security.

Hayward kiwi’s toegevoegd aan zijn aanbod. Deze test

biomassavergistingsinstallatie in glastuinbouwgebied

Het is het eerste investeringsfonds in Nederland dat

biedt een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor

Next Garden (voorheen Bergerden) in Bemmel. Het

zich exclusief richt op het actuele thema cybersecurity.

een jaarlijks terugkerende vraag: is een boomgaard

doel van Groen Gas Gelderland, voorheen bekend als

PPM Oost investeerde vanuit het Innovatiefonds

klaar voor kunstmatige rustdoorbreking?

Bio Energie Bergerden, is gas winnen uit de vergisting

Twente in dit fonds.

van mest en gras, voornamelijk afkomstig uit
Gelderland.
-- Windpark Nijmegen-Betuwe was een van de Gelderse

-- Het Wageningens Micreos zorgde voor een grote
doorbraak in de medische wetenschap, met de

>> Life Tech
-- Het Nijmeegse Xenikos ontving een tweede ronde

inzet van zogeheten fagen (micro-organismen) en
endolysines (een soort enzymen) voor de gerichte

paradepaardjes op het gebied van duurzame energie

financiering voor de verdere ontwikkeling van het

bestrijding van bacteriën. De nieuwe techniek

tijdens de interparlementaire Energieconferentie in het

medicijn T-Guard, dat onder meer toepassing vindt bij

vindt toepassing op verschillende terreinen:

kader van het Europese voorzitterschap van Nederland.

de dodelijke afstotingsziekte die kan optreden na een

voedselveiligheid, gezondheid van mens en dier, en

De feestelijke opening van dit burgerinitiatief vond

stamceltransplantatie.

de landbouw. In 2016 kreeg Micreos het Europese

eind 2016 plaats.

-- Mimetas, gevestigd in Leiden en Enschede, is in

-- Slim Opgewekt uit Arnhem heeft € 2 miljoen aan

2016 door de internationale jury van TEDx Binnenhof

orders binnengehaald voor de verduurzaming

geselecteerd als een van de tien meest inspirerende

van scholen, waaronder de Arnhemse

Europese bedrijven. Mimetas ontwikkelt ‘organen-

scholengemeenschap Quadraam.

op-een-chip’. Deze nieuwe technologie kan bij

-- Het Nijmeegse Huismerk Energie breidde zijn
klantenbestand verder uit en schreef in op diverse
aanbestedingen in Gelderland om duurzame energie te
leveren aan particulieren en bedrijven.
-- Het in Arnhem gevestigde HyGear

geneesmiddelenonderzoek de betrouwbaarheid
vergroten, het gebruik van proefdieren terugdringen
en kosten besparen.
-- Ojah, ontwikkelaar en producent van 100%
plantaardige vleesvervangers, verdubbelde in Ochten

Waterstoftechnologie breidde zijn internationale

zijn productiecapaciteit. Begin 2017 vond de verkoop

netwerk van klanten succesvol uit en bereidde een

van Ojah aan het Belgische Korys plaats.

nieuwe financieringsronde met groeikapitaal voor.

-- InteRNA uit Nijmegen kreeg een vervolgfinanciering

PPM Oost voert actief beheer om gezamenlijk met de

uit de markt, via onder meer Aglaia Oncology en INKEF

ondernemer op zoek te gaan naar groeikapitaal.

Capital, om een nieuwe generatie medicijnen tegen
kanker verder te ontwikkelen.
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patent toegekend voor de aanpak van MRSA (de
‘ziekenhuisbacterie’).

Runbook BV

Rooftop Energy

ScreenPoint Medical BV

De verkoop van een bedrijf van Ede naar Los Angeles. Her-

18.500 zonnepanelen, een CO2-reductie van 1300 ton CO2 per

Het Nijmeegse ScreenPoint Medical heeft software ontwik-

man Heller en Rob Leesberg kregen het in 2016 voor elkaar.

jaar en meer dan 2 megawatt per uur aan stroom. De cijfers

keld die de screening van borstkanker verbetert. Deze

De twee verkochten hun succesvolle bedrijf Runbook BV aan

van de nieuwe zonne-energie-installatie van Rooftop Energy

ondersteunt radiologen bij het identificeren van verdachte

BlackLine Inc.

bovenop het Plantion in Ede zijn indrukwekkend. Maar niet

plekjes op röntgenfoto’s. Zo is de kans op het missen van

alleen dat. ‘De technologie is óók bijzonder’, zegt Leendert

tumoren én op onnodige vervolgonderzoeken kleiner. “We

Florusse, directeur van Rooftop Energy.

helpen de radiologie hiermee enorm”, stelt prof. Nico Kars-

“BlackLine had behoefte aan SAP-technologie. Als Runbook
zijn wij de absolute kennishouder op dit gebied. Dat is

semeijer, directeur van ScreenPoint.

waarom wij nu een essentieel onderdeel zijn geworden van

De installatie maakt gebruik van zogenoemde dunne

hun productportfolio”, zegt Herman Heller, inmiddels MD

filmzonnepanelen. Waar klassieke panelen van silicium

ScreenPoint is een spin-off van het Radboudumc en in mei

Business Development SAP Solutions van Blackline.

zijn, doen ‘CIS-zonnepanelen’ het met een techniek die

2014 gestart. “Ik heb veel ervaring in de radiologie en gezien

lijkt op lichtgevoelige film. Daarvan is het productieproces

dat er op het vlak van slimme software nog veel te weinig

De software van Runbook zorgt ervoor dat bij bedrijven de

niet alleen een stuk energiezuiniger. “Ze produceren onder

gedaan wordt”, vertelt Karssemeijer. “In het verleden heb

financiële afsluiting van een bepaalde periode zo goed mo-

lagere lichtcondities ook beter dan klassieke panelen”, zegt

ik geprobeerd dit met externe partijen op te zetten, maar

gelijk wordt gecontroleerd en volledig zonder fouten wordt

Florusse.

dat bleek erg ingewikkeld. En bij een universiteit kom je op

afgewikkeld. “Die software was er voor het SAP-systeem nog

een gegeven moment niet verder meer. Dus ben ik maar zelf

niet. Wij hebben dat gemaakt en vervolgens door SAP laten

De installatie levert circa 37,5 procent van het elektrici-

certificeren. Nu wil en moet iedereen het hebben.”

teitsverbruik door Plantion. Behalve gebruik voor het eigen

begonnen.”

gebouw, wordt een deel van de stroom geleverd aan het

Twee jaar later is de software van Karssemeijer ce-gecertifi-

PPM Oost zag de potentie van Runbook, deed eerst een

elektriciteitsnet. Qua omvang staat het zonnepanelenpro-

ceerd, vinden er testen plaats in het Radboudumc en groeit

investering en bood daarna kredietfaciliteit tijdens de eco-

ject in de top 5 van Nederland.

ScreenPoint flink. “We zijn nu zover dat we naar de markt

nomische crisis. Het bedrijf kreeg hierdoor in zware tijden

kunnen gaan. Daarom zijn we nu bezig met het opbouwen

toch de kans te groeien. “We hebben de hulp gehad op de

In 2015 lanceerden Plantion en Rooftop Energy hun plannen.

van een sales-organisatie en ontwikkelen we marketingma-

momenten dat we het precies nodig hadden. Zo konden

Een groot gedeelte van de financiering werd in 2016 vanuit

teriaal. Ook bezoeken we beurzen om potentiële klanten te

we blijven groeien en internationale stappen maken. Naar

het Topfonds Gelderland door PPM Oost verzorgt. Florusse:

ontdekken.”

Duitsland en later naar Amerika.”

“Wij zochten een financiële versterker en wij pasten goed in

Diverse partijen toonden de afgelopen jaren interesse in de

hun portfolio. Zo zijn we uiteindelijk tot deze mooie oplos-

ScreenPoint heeft die mogelijkheid mede dankzij een in-

sing gekomen.”

vestering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland,

technologie van Runbook. Blackline bleek de beste match.

waarvan PPM Oost fondsmanager is. “We hadden geld nodig

Blackline nam ook het belang van PPM Oost over. Heller en

De mooie installatie - dunne filmpanelen hebben een stijl-

om te groeien. Nu komen we op een punt dat we radiolo-

zijn kompaan zitten nu regelmatig in LA voor overleg. Heller:

volle diepzwarte kleur - werkt inmiddels. In de loop van 2017

gen echt kunnen helpen bij het screenen van borsten. De

“Maar we zitten met onze mensen nog gewoon Ede. Dat

wordt het systeem aangesloten op het elektriciteitsnet. Dan

opsporing van tumoren is echt precisiewerk. Daaraan willen

blijft ook zo.”

draagt deze investering uit het Innovatie- en Energiefonds

we graag een bijdrage leveren.”

van Topfonds Gelderland direct bij aan de versnelling van de
energietransitie in Gelderland.
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Solease
“Ik werkte lange tijd in ’s werelds meest vervuilde stad, New
Delhi. Daar in India was het 40 graden. Iedere dag stonden
er in iedere kamer airco’s te loeien, die hun stroom haalden
van rokende kolencentrales. Ik dacht: dat moet anders kunnen”, vertelt Pierre Vermeulen, directeur van Solease, een
bedrijf dat zonnepanelen verhuurt in plaats van verkoopt.
Terug in Nederland startte hij Solease met maar één doel:
“Groene energie voor iedereen beschikbaar maken”, zegt
Vermeulen. “Voor veel mensen zijn de aanschafkosten voor
zonnepanelen te hoog. Door verhuur is de instapwaarde nul
omdat het huidige elektriciteitsvoorschotbedrag met de
huur verlaagd kan worden. Bovendien ontzorgen we klanten
met betrekking tot reparatie, verzekering en monitoring.”
De voordelen van het huren van zonnepanelen zijn talrijk.
“De instap is, zo zonder investering, zeer laagdrempelig, je
hoeft zelf niet de reparatiekosten te dragen en bovendien
bespaar je meteen geld, middels een gemiddelde jaarlijkse
koopkorting van € 250”, verklaart Vermeulen. “Het is
namelijk mogelijk om iedere maand alsnog je complete set
zonnepanelen definitief over te nemen.”
Om groei mogelijk te maken deed Vermeulen een beroep op
het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, waarvan PPM
Oost fondsmanager is. “Het is van een niet te onderschatten
waarde hoe belangrijk zo’n fonds is. Daarmee kregen we de
kans te groeien in een tijd waar normaal gesproken financiering niet zo eenvoudig is. Samen zorgen we ervoor dat er
zoveel mogelijk zonnepanelen op Gelderse daken komen.”
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Internationaliseren

Investeringsbevordering beweegt ondernemingen
uit het buitenland en andere delen van Nederland tot
vestiging in Oost-Nederland. Wij ondersteunen en
begeleiden bedrijven bij hun oriëntatie en locatiekeuze
in de regio en geven hun toegang tot onze netwerken.
Zo bieden wij bedrijven een ‘zachte landing’ en ver
sterken wij de regionale economie. Dankzij bijdragen
van de provincie Overijssel en de Regio Twente konden
we in het verslagjaar onze acquisitie voor deze regio
uitbreiden.
Tevens onderhouden wij contacten met bestaande vestigin
gen van buitenlandse ondernemingen in Oost-Nederland.
Dit ‘investor relations’-programma hebben we in 2016
geïntensiveerd. Ons streven is deze bedrijven steviger in de
regio te verankeren en een vertrouwensrelatie met hen op te
bouwen. De jaarlijkse contacten met meer dan 100 bedrijven
helpen ons de waardepropositie voor vestiging in OostNederland scherper te definiëren. Bovendien sporen wij via
deze contacten veel nieuwe leads op en kunnen gevestigde
buitenlandse bedrijven richting deze leads ons verhaal over
het vestigingsklimaat in de regio kracht bijzetten.
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De afgelopen jaren zijn we ons meer gaan toeleggen op han

stige ligging in Europa en het aantrekkelijke vestigingsklimaat

Agro-Food

delsbevordering. Dit om de internationale concurrentiekracht

van (Oost-)Nederland. We konden in 2016 diverse besluiten tot

De sterktes van Oost-Nederland in Agro-Food droegen we ook

van het regionale bedrijfsleven te versterken. Export zorgt

vestiging van logistieke bedrijven noteren.

in 2016 wereldwijd uit. We voerden een groot aantal projecten
uit gericht op de werving van (inter)nationale kennisinstellin

immers voor omzetvergroting en risicospreiding en draagt zo
bij aan verdere groei van de economie en werkgelegenheid in

Er is sprake van toenemende synergie tussen investeringsbe

gen en bedrijven voor vestiging in onze regio. Ook hielpen we

Oost-Nederland. Daarbij laten we ons leiden door de wensen

vordering en handelsbevordering. Uitgaande missies grijpen

mkb-bedrijven met het aangaan van nieuwe samenwerkingen

van het regionale bedrijfsleven. We werken hierbij nauw samen

we aan om buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld op beurzen,

op R&D-gebied. We versterkten onze inzet voor handelsbe

met onder meer RVO.nl en de Kamer van Koophandel, die de

te interesseren voor vestiging in Oost-Nederland. Met deze

vordering. Daartoe ondersteunden we mkb-bedrijven bij het

algemene informatievoorziening over internationaal onderne

bundeling van krachten loopt Oost NV al enkele jaren voorop.

verkennen en bewerken van de internationale markt, in Europa,

men verzorgt.

Landelijk leven er nu ideeën voor een soortgelijke aanpak,

Noord-Amerika en Zuidoost-Azië.

onder de noemer Holland Trade & Invest.
In het verslagjaar schroefden we het aantal ‘schatgraafbezoe

Via ons netwerk van (branche)organisaties in de regio (WTC’s,
VMO, VNO-NCW, enzovoort) en partners wereldwijd helpen

Naast de relevante regionale netwerken en instellingen zijn

ken’ drastisch op. We bezochten gemeenten, bedrijventer

we mkb-ondernemers uit Oost-Nederland bij het opzetten

onze natuurlijke partners het NFIA (Netherlands Foreign

reinen en ondernemingen in de Agro-Food. Zo vergaarden

van export en het verkennen en bewerken van de internatio

Investment Agency), de NBSO’s (Netherlands Business Support

we veel kennis over nieuwe ontwikkelingen in de markt. Dat

nale markt. Dat doen we met name door kennisoverdracht,

Offices), RVO.nl en het Enterprise Europe Netwerk (EEN). Steeds

resulteerde in diverse projecten voor ‘ingaande’ of ‘uitgaande’

het organiseren en begeleiden van beursbezoeken en missies

vaker werken we ook samen met onze collega’s van de andere

internationalisering en in concrete leads van bedrijven met

en het opvolgen van deze events. We wezen deelnemers aan

regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs). We coördine

vestigingsplannen.

internationale missies op de nieuwe subsidieregeling Vouchers

ren onze inzet voor de diverse sectoren in een nationaal acqui

Internationaal Ondernemen, die RVO.nl in 2016 afkondigde.

sitieteam, Invest in Holland geheten, met de collega-ROMs, de

We stemden onze inzet af in het nationale acquisitieteam en

Daaronder vallen zowel missievouchers als vouchers individu

grote steden, het NFIA en NDL (Nederland Distributieland).

pakten relevante vragen uit het buitenland rond Agro-Food op
in samenwerking met de geëigende partners in Oost-Neder

ele coaching en kennisvouchers.
In 2016 verscheen in landelijk verband de Brexit op de agenda.

land. In regionaal verband bundelden we onze krachten met de

De resultaten van onze inzet voor internationalisering zijn

Onder meer in de sectoren Agro-Food en Logistiek lijkt

Food Valley-regio en Wageningen UR in een regionaal acquisi

behoud en groei van werkgelegenheid. In 2016 behaalden we

die kansen voor Oost-Nederland op te leveren. Aziatische

tieteam. Daarbij betrokken we ook de werving van bedrijven

goede resultaten, met veel projecten die leidden tot nieuwe

bedrijven meldden zich al met interesse voor relocatie van

voor de Wageningen Universiteit Campus en het World Food

arbeidsplaatsen en exportgroei. Dit succes is onder meer te

hun Europese vestiging vanuit het Verenigd Koninkrijk naar

Center, dat in Ede gaat verrijzen.

danken aan de uitgebreide intake die we doen met bedrijven

(Oost-)Nederland. Het streven is de opvang van ‘Brexit-vluch

die zich aandienen. Daarbij helpt tevens dat we binnen Oost NV

telingen’ zoveel mogelijk landelijk te coördineren. Overigens

De gezamenlijke regionale aanpak wierp vruchten af, getuige

steeds meer integraal werken, waardoor ook collega’s vanuit

brengen de Brexit en het aantreden van de nieuwe president

onder meer het besluit tot vestiging van diverse partijen op de

andere disciplines bijdragen aan onze inzet, en omgekeerd.

in de VS onzekerheden met zich mee over de ontwikke

campus in Wageningen. Onder hen waren het Unilever Global

Veel projecten beginnen als R&D-samenwerkingen, maar ook

ling van de internationale handel. We moeten alert zijn op

Foods Innovation Center en CSK Food Enrichment uit Leeu

marketing en sales of productie en logistiek bieden een opstap

tekenen van protectionisme. Reden te meer onze inzet voor

warden, dat zijn intrek nam in de Plus Ultra incubator. Samen

naar internationaal zakendoen. Op logistiek gebied kunnen we

internationalisering te intensiveren.

met Wageningen UR en het Ministerie van Economische Zaken

overzeese bedrijven een uitstekend aanbod doen met de gun

organiseerden we een bezoek voor hoofden van Nederlandse
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economische afdelingen uit verschillende delen van de wereld.

Richting Azië namen we onder leiding van de gemeente Barne

bij het openen van een nevenvestiging op bedrijventerrein

Zij maakten kennis met het aanbod van de Food Valley, waar

veld deel aan een missie naar Zuid-Korea voor uitwerking van

Laarberg in Groenlo. We brachten hen in contact met regionale

onder het World Food Center initiatief, het programma StartLife

de plannen voor een Zuid-Koreaanse nevenvestiging van het

spelers op het gebied van mestvergisting. Tevens begeleid

en enkele agrofood-tech-starters die daaruit voortkwamen.

Poultry Expertise Centre Barneveld. We versterkten onze con

den we het Arnhemse ingenieursbedrijf Qing bij het openen

tacten met Nederlandse counterparts in landen als Zuid-Korea

van een vestiging op de campus in Wageningen. Daar kan de

We ondersteunden Hydroclimaponics bij het opzetten van een

en Maleisië. Daarnaast richtten we onze aandacht onder meer

onderneming aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied

Europese vestiging in Almelo, in eerste instantie voor marke

op Thailand, waar initiatieven zijn gestart voor de ontwikke

van duurzaamheid en biobased economie. Oost NV legde voor

ting en acquisitie. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf levert een uniek

ling van een Food Valley Thailand.

veel partijen contacten en onderzocht subsidiemogelijkheden.

bewaterings- en hydrosysteem voor kassen, waarbij men de

Samen met het NFIA ondersteunden we Accsys Technologies,

planten verticaal stapelt. Dit systeem past goed bij de tuin

Cleantech & Energy

producent van verduurzaamd hout, bij het uitwerken van de

bouwactiviteiten in Oost-Nederland en de ontwikkelingen in

De Energie- en Milieutechnologie, ook wel aangeduid als

uitbreidingsplannen op de Kleefse Waard in Arnhem.

Wageningen. Op termijn gaan we voor het bedrijf de ideale plek

Cleantech & Energy (C&E), is een echte groeisector. Dat zien we

zoeken voor een demoproductie-kassencomplex. In Zuid-Afrika

wereldwijd, getuige onder meer het klimaatakkoord van Parijs

We namen deel aan een C&E-missie naar het Chinese Wuhan

ontdekten we meer bedrijven met Nederlandse wortels die zich

en de opkomst van de circulaire economie. In Oost-Nederland,

met de gemeente Arnhem en verzorgden daar een investment

oriënteren op Europa.

met name in de regio Arnhem, de Achterhoek en de Steden

seminar. De Arnhemse zusterstad-relatie met Wuhan leidde

driehoek krijgt de sector steeds meer kritische massa.

ertoe dat het Chinese Guancheng Bioplastics een Europees

Met het consortium FoodTechLink Ukraine bezochten we de

saleskantoor in Arnhem opende; in Nederland heeft het bedrijf

Inprodmash & Upakovka 2016 in Kiev, Oekraïne, een beurs voor

In 2016 hebben we bijgedragen aan verdere groei van deze

al klanten voor zijn folies. Samen met de gemeente onder

foodprocessing technology. Financiering van de beursdeelname

sector met onze inspanningen voor investerings- en handels

steunde Oost NV het opzetten van het saleskantoor en het

kwam onder meer van het Partners for International Business

bevordering op C&E-gebied. We werkten intensief samen met

leggen van contacten met regionale partners zoals Wagenin

(PIB) programma van RVO.nl. Vanuit Oost-Nederland stonden

netwerken als stichting kiEMT en Cleantech Regio Stedendrie

gen UR.

negen bedrijven in het Holland Paviljoen en dat leverde hun

hoek, het Clean Mobility Center in Arnhem en bedrijventer

meer dan 100 leads op.

reinen met een (gedeeltelijke) C&E-bestemming. Denk aan

Een mogelijke nieuwe link met Wuhan ontdekten we in de

Synergiepark Innofase in Duiven, Ecofactorij in Apeldoorn,

treinverbinding tussen de Midden-Chinese stad en Duisburg

In Noord-Amerika presenteerden we het Agro-Food-cluster

Laarberg in Groenlo, Arnhems Buiten en Industriepark Kleefse

(D). De trein arriveert bijna elke dag met voornamelijk elek

tijdens de IFT Food Expo in Chicago, een vooraanstaande in

Waard (IPKW) in Arnhem.

tronica in Duisburg en keert dan nagenoeg leeg terug. Vanuit

grediënten- en technologiebeurs. We namen daar in nationaal

Oost-Nederland willen we die kans invullen en transport naar

verband deel aan het Holland Food Valley paviljoen, samen met

Samen met kiEMT stelden we een internationaliseringsagenda

China organiseren van babyvoeding, groente, fruit en andere

een zestal Oost-Nederlandse bedrijven, waaronder NIZO food

op en we publiceerden een brochure die Oost-Nederland

Nederlandse kwaliteitsproducten. Een aantrekkelijke optie,

research. Veel interesse voor de (Oost-)Nederlandse Agro-Food

profileert als Europese topregio voor C&E. Deze brochure ver

gelet op het grote verzorgingsgebied in de regio Wuhan (110

kwam uit Canada. Reden voor ons de krachten te bundelen met

spreidden we onder meer op de Hannover Messe, met name op

miljoen inwoners) en de relatief lage kosten en korte duur

Noord-Brabantse partijen en landelijke brancheverenigingen.

de Energie-beurs daar. We brachten nieuwe kansen voor inter

(dertien dagen) van het transport. Het feit dat de trein Polen en

Samen ontwikkelden we plannen om bedrijven te interesseren

nationalisering in kaart door middel van ‘schatgraafbezoeken’.

Rusland aandoet, biedt eveneens nieuwe aanknopingspunten

voor deelname aan het PIB-programma: RVO.nl kan het budget

Onze doelmarkten waren Duitsland, VS, China en specifiek

voor handelsbevordering.

verdubbelen van de deelnemende bedrijven voor business

Maleisië op het gebied van palmolieverwerking.

development in Canada.

Adverio Waste Systems uit Groningen ondersteunden we
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We waren samen met de provincie Overijssel en Verenigde

High Tech

windturbineonderdelen uit Montreal (Canada), opende een

Maakindustrie Oost (VMO) organisator van een handelsmissie

Het sterke High Tech-profiel van Oost-Nederland, met een

verkoop- en servicepunt in Nederland. Het NFIA en Oost NV

naar Liaoning, China, op het gebied van High Tech Systems &

zwaartepunt in Twente, vormde ook in 2016 de basis voor onze

ondersteunden de locatiekeuze, die uitkwam op Oldenzaal

Materials en Cleantech. De delegatie telde twaalf bedrijven

internationaliseringsactiviteiten op dit gebied. Daarin namen

vanwege de in Twente beschikbare kennis van windturbine

en twee kennisinstellingen. We hielpen hen bij het leggen van

we de aanverwante sector van de Maakindustrie mee. We

techniek. PH Windsolutions verwacht binnen drie jaar uit te

contacten met Chinese partijen en organiseerden een bezoek

werkten nauw samen met Kennispark Twente, onderhielden

groeien naar twintig arbeidsplaatsen.

aan de 2016 Northeast Asia International Environmental Pro

contact met de landelijke brancheorganisatie High Tech NL

tection Expo. Met de Liaoning Kamer van Koophandel teken

en betrokken bij onze inzet diverse open innovatiecentra en

We hielpen het Indiase bedrijf Radiant Global Services –

den we een overeenkomst voor verdere uitwisseling van kennis

campussen in de regio. Tevens maakten we gebruik van de

dochteronderneming van Aarding India Pvt. – bij het opzetten

en het creëren van een ‘soft landing spot’ in deze Chinese regio

internationale netwerken van onder meer Kennispark Twente,

van een vestiging in Nunspeet. Van daaruit wil het bedrijf tech

voor bedrijven uit Oost-Nederland.

Business Cluster Semiconductors Netherlands en Silicon

nische (deel)producten uit India ‘just in time’ leveren aan klan

Europe.

ten in ons land. De Nederlandse vestiging is in eerste instantie

Samen met VMO namen we deel aan het Holland Paviljoen op

goed voor vijf arbeidsplaatsen en gaat ook productontwik

de Aquatech China 2016 in Shanghai. De Chinese regering han

Het zwaartepunt van onze inzet voor de High Tech lag bij

keling doen. Het Chinese bedrijf CCG Testing & Certification

teert tegenwoordig Europese standaarden voor emissiewaar

investeringsbevordering. Dankzij extra bijdragen van de

ondersteunden we bij het openen van een Europees saleskan

den en milieunormen. Oost-Nederlandse bedrijven presenteer

provincie Overijssel en de Regio Twente konden wij onze

toor, dat in 2016 in Arnhem is gevestigd.

den op de beurs hun oplossingen voor de Chinese uitdagingen

inspanningen intensiveren voor de acquisitie van buitenlandse

op het gebied van water-, lucht- en bodemkwaliteit.

bedrijven. We stelden twee nieuwe medewerkers aan, die

Contacten legden we verder onder meer in Israël, dat een

begonnen met het definiëren van regionale waardeproposities

technologisch hoogwaardige industrie kent. We begeleidden

Op het snijvlak van Cleantech & Energy en Logistiek ontwik

op gebied van High Tech, met name voor Twente. Speerpunten

het bezoek van een Israëlische groep wetenschappers aan

kelden we kansen voor bedrijvigheid in de retourlogistiek.

daarin zijn onder meer robotica, fotonica, nanotechnologie en

het MESA+ instituut van de Universiteit Twente. In Israël zien

Webshops hebben problemen met de afhandeling van de grote

halfgeleiders.

we kansen voor de Oost-Nederlandse High Tech. We organi

hoeveelheden retouren (nieuwe en gebruikte producten). Denk

seerden diverse reizen naar events en beurzen in het buiten

aan Chinese bedrijven die in Nederland verkochte producten

Diverse Noord-Amerikaanse bedrijven in de High Tech toonden

land, zoals het New Materials Match Event in Neuss (D). Het

niet willen terughalen naar China. Ze zoeken partners die de

belangstelling voor Oost-Nederland. Het Canadese Averna

Business Cluster Semiconductors Netherlands ondersteunden

retourverwerking overnemen en de retouren weer kunnen

acquireerde het Belgische Test & Measurement Solutions, met

we met de organisatie van een Holland Paviljoen tijdens de

verwaarden. Een dergelijke partner is WE-Force in Heteren, dat

vestigingen in Eindhoven en Arnhem. Wij boden support in

Semicon in Shanghai (China).

drie bedrijfsactiviteiten bundelt: retourafhandeling, reparatie

samenwerking met het NFIA en dat deed Averna besluiten om

en herverkoop van ‘webgoederen’ via Europese webshops. Dit

de holding naar Nederland te verplaatsen en de groeiambities

Hoog op de agenda van de High Tech en de Maakindus

platform biedt inmiddels werk aan een grote groep laagopge

op de Europese markt vanuit Arnhem te gaan verwezenlijken.

trie staat elk jaar de Hannover Messe, ’s werelds grootste

leiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor

Op Novio Tech Campus begon Macom uit de VS nadat wij het

industriebeurs. In het kader van de BOOST actieagenda Smart

de bemiddeling van deze medewerkers realiseerden we een

in samenspel met het NFIA hadden voorzien van informatie

Industry voor Oost-Nederland bezochten we met regionale

intensieve samenwerking met de gemeenten Nijmegen en

over het regionale vestigingsklimaat. Het bedrijf is kleinschalig

bedrijven de beurs. We boden Gelderse ondernemers weer

Overbetuwe.

begonnen met R&D maar sprak een forse groeiambitie uit. Op

Prep4Hannover aan. Dit omvatte coaching en advies in de

termijn kan dit veertig arbeidsplaatsen in Nijmegen opleveren.

voorbereiding, het beursbezoek zelf met diverse activitei

PH Windsolutions, leverancier van productieapparatuur voor

ten, waaronder matchmaking, en tot slot opvolging van de
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contacten. Vanwege de gevraagde eigen bijdrage haakten veel

Het sterk groeiende netwerk Health Valley vormt als belangrijk

vouchers en toegang tot Europese sites voor productvalida

geïnteresseerde bedrijven af, waardoor uiteindelijk slechts drie

uithangbord voor Oost-Nederland een ondersteuning van

tie (onder meer ziekenhuizen en living labs). In 2017 kunnen

ondernemers het programma volgden.

onze profileringsactiviteiten. Ook Novio Tech Campus, met

bedrijven aan de slag.

zijn focus op halfgeleidertechnologie en medische apparatuur,
Buitenlandse contacten konden wij voor Oost-Nederlandse

heeft inmiddels zoveel kritische massa gekregen dat we het als

Zoals in voorgaande jaren brachten we met de Match2Medica

maakbedrijven ook tot stand brengen via Europese program

‘unique selling point’ van Oost-Nederland kunnen uitdragen.

ondernemersreis een bezoek aan de Medica in Düsseldorf.

ma’s. Zo gingen in 2016 Vanguard en Manunet III (Horizon

We richtten veel van onze inspanningen op R&D-bedrijven in

Die reis organiseerden we samen met het NBSO-netwerk in

2020) en ROCKET (INTERREG) van start. Het Vanguard Initiative

markten als moleculaire diagnostiek, medicijnontwikkeling

Duitsland, het European Enterprise Network (EEN), RVO.nl, de

kent diverse maakthema’s en heeft tot doel mkb-bedrijven te

en medische apparaten. Daarbij beoogden we nadrukkelijk

Taskforce Healthcare, Health Valley en de ROMs Innovation

helpen nieuwe technologie naar de markt te brengen. In af

om R&D als voedingsbodem te laten fungeren voor andere

Quarter en BOM. De focus lag dit jaar op ‘Medical Diagnostic

stemming met de buitenlandse collega-regio’s brachten wij de

activiteiten in Oost-Nederland, zoals productie.

Devices’. Het Holland Paviljoen op de Medica was groter dan

thema’s Efficient & Sustainable Manufacturing en Nanotech

ooit. Voor de matchmaking konden we weer putten uit de

nologie in kaart. We organiseerden voorlichting voor bedrijven

Het Duitse bedrijf Vaxxinova, producent van autogene vaccins

EEN-database. Ter voorbereiding verzorgden we voor deelne

en wisten vier van hen bij eerste pilots te betrekken.

voor dieren, koos voor vestiging van een onderzoekslab op

mende bedrijven een cursusdag internationaal ondernemen in

Novio Tech Campus. Dit bracht in eerste instantie twintig

medtech.

Manunet III draait op cofinanciering van de provincies Gel

nieuwe arbeidsplaatsen met zich mee. Het Chinese Brosmed

derland, Overijssel en Noord-Brabant. Mkb-bedrijven uit de

Medical, producent van balloncatheters, vestigde zijn kantoor

Andere activiteiten gericht op de Duitse markt waren het

maakindustrie in twintig deelnemende Europese regio’s kun

voor Europese marketing & sales en internationale medische

bezoek aan de Medical Devices Meetings in Stuttgart en de

nen cross-borderprojecten indienen binnen de Smart Industry-

regelgeving in Hoevelaken. Het medtech-bedrijf verwacht de

ontvangst in Nijmegen van een medtech-delegatie uit Beieren.

agenda van Oost-Nederland. In ROCKET gaan bedrijven samen

komende jaren te groeien naar circa twintig medewerkers.

Nieuw in 2016 waren de activiteiten die we, samen met veel

met internationale partners participeren in de ontwikkeling

Oost NV, Invest in Utrecht en het NFIA trokken samen op om

van de eerder genoemde partners, organiseerden rond de Con

van innovatieve producten.

Brosmed Medical te ondersteunen bij zijn vestiging.

ference for HealthIT 2016 (ConhIT) in Berlijn. We introduceerden

Life Sciences & Health

We participeerden in de start van de tweede Rockstart Digital

heidszorg en IT en verzorgden matchmaking met Duitse

De markt voor Life Sciences & Health (LSH) is bij uitstek

Health Accelerator onder het ambitieuze motto “Digital Health

bedrijven. Op de Nederlandse ambassade organiseerden we

internationaal, vanwege het omzetpotentieel en de benodigde

Class Aims for Global Impact”. Rockstart is gevestigd op Novio

de Dutch Digital Health Night, waar bedrijven konden pitchen.

investeringen die de ontwikkeling van medische technologie en

Tech Campus en de tweede ronde telt weer tien start-ups,

Vanwege het succes heeft de NBSO in Engeland ons gevraagd

producten vergt. In 2016 hielpen wij een groot aantal mkb-be

waarvan twee Nederlandse. Ook Rockstart konden we gebrui

in 2017 een vergelijkbare activiteit rond een conferentie in

drijven uit Oost-Nederland bij hun internationalisering, onder

ken in de internationale profilering van het Oost-Nederlandse

Londen te organiseren.

meer door technologische missies en bezoeken van internati

LSH-ecosysteem.

Oost-Nederlandse bedrijven in de Duitse wereld van gezond

onale events te organiseren. Omgekeerd wisten wij diverse be

Voor de Amerikaanse markt ontwikkelden we een ‘aanvals

drijven van buiten te bewegen tot vestiging in Oost-Nederland.

Een nieuwe kans voor mkb’ers om internationaal te groeien,

plan’ om Oost-Nederlandse mkb-bedrijven aldaar entree te

We werkten in de regio nauw samen met partijen als Health

biedt het Europese Boost4Health-programma, waarin Oost-

verschaffen. Zo droegen we bij aan negen business cases voor

Innovation Park (Zwolle) en Health Valley (gecentreerd rond

Nederland samenwerkt met elf regio’s uit Noordwest-Europa.

medische programma’s van het Amerikaanse Ministerie van

Nijmegen). Op landelijk niveau trokken we gezamenlijk op met

In 2016 ontwikkelden we samen met de buitenlandse partners

Defensie (DOD), gericht op verbetering van de kwaliteit van le

onze partners in het nationale acquisitieteam.

instrumenten, zoals coaching, matchmaking, partnersearch,

ven van veteranen. Deelname aan een DOD-programma geeft
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bedrijven kans op financiering en toegang tot Amerikaanse

te kunnen profileren. Het bezoek aan de RSNA onderstreepte

ontwikkelingspartners en vergroot daarmee hun commerciële

dat handelsbevordering en investeringsbevordering de twee

HealthIT & RSNA

kansen in de VS.

kanten van eenzelfde medaille zijn. Deze combinatie – trade

Om bedrijven te ondersteunen bij hun internationaliserings-

& invest – wordt meer en meer kern van de inzet van Oost NV

activiteiten organiseren we regelmatig matchmakingevents

voor internationalisering van de Oost-Nederlandse economie.

op internationale beurzen en conferenties. In 2016 waren dat

Surfatek uit Colorado koos voor vestiging in Nederland, met
Europees hoofdkantoor in Enschede en productiefaciliteit

onder meer de HealthIT in Berlijn en de Radiological Society

in Limburg. Deze dochteronderneming, PCOtech genaamd,

of North America (RSNA) in de VS, dat in 2016 Nederland

is gespecialiseerd in ‘nanometalling’, een procédé voor het

als focusland had. De RSNA is de belangrijkste jaarlijkse

modificeren en functionaliseren van materiaaloppervlakken

internationale bijeenkomst van radiologen, klinisch fysici

voor industriële en biomedische toepassingen. Wij droegen bij

en andere medische professionals. Wij organiseerden met

aan de vestigingsbeslissing door het Amerikaanse bedrijf in

onze partners binnen de NFIA een bedrijvenmissie naar de

contact te brengen met relevante partijen in de regio.

RSNA en waren aanwezig in de ‘Invest in Holland stand’, om
terplekke ondersteuning te bieden aan de deelnemende

Tijdens de AdvaMed in Minneapolis, een conferentie over

bedrijven. Zeven bedrijven namen deel als exposant; drie

business development en internationalisering voor medische

bedrijven gingen als bezoeker mee. Samen met het Neder-

technologie, hebben we diverse waardevolle matchmakings

lands consulaat in Chicago ondersteunden we de bedrijven

contacten gelegd voor Oost-Nederlandse medische bedrijven

met matchmakingsactiviteiten.

met internationale ambitie.
De RSNA gaf bedrijven een kans zich te presenteren aan de
Een belangrijke actie was verder het bezoek aan de RSNA in

gebruikers van radiologie apparatuur. Zo creëerden we ook

Chicago, ’s werelds grootste beurs voor radiologen. Dat bezoek

kansen om met andere bedrijven in contact te komen en

organiseerden we in het najaar in samenwerking met het NFIA

samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. We organiseer-

en andere ROMs. We namen een grote delegatie van medisch-

den samen met (inter)nationale partners een ondernemers-

technologische bedrijven mee en op ons initiatief stond op

reis naar de Conference for HealthIT in Berlijn. Deze beurs

de RSNA het ‘The Netherlands Presents Pavilion’. Daar konden

bood volop ruimte aan innovatieve Health-bedrijven om

we Amerikaanse en andere buitenlandse bedrijven wijzen op

hun kennis, producten en diensten internationaal onder de

de sterktes van Oost-Nederland in medische beeldvorming en

aandacht te brengen.

beeldgestuurde interventies.
Ons doel was en blijft het ondersteunen van ondernemers
Bedrijven uit onze regio, waaronder Demcon, Encapson en

bij het realiseren van hun internationaliseringsplannen.

Sigmascreening uit Enschede en ScreenPoint Medical uit

Daarnaast hielpen wij ondernemers, die eerder andere

Nijmegen, waren enthousiast over de leads die zij op de RSNA

Europese MedTech-beurzen bezocht hadden, hun bestaande

genereerden. Meerdere deelnemers waren zo tevreden dat ze

contacten verder uit te bouwen. We legden hiervoor contac-

een eigen stand in 2017 overwegen. Zelf zagen we nog ruimte

ten met zorgorganisaties en andere relevante actoren in de

voor verbetering. Zo besloten we onze relatie met het NFIA te

regio Berlijn-Brandenburg.

intensiveren om de Oost-Nederlandse LSH-sector nog beter
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Hydroclimaponics

Lemen Adhesives

PH Windsolutions

Hydroclimaponics ontwikkelt en produceert een volledig

Een Turkse en Nederlandse lijmfamilie vormen samen de

PH Windsolutions Inc. is een leverancier van productieap-

computergestuurd bewaterings- en hydrosysteem voor

joint venture Lemen Adhesives. Lemen Adhesives is gespe-

paratuur voor windturbineonderdelen uit Montreal, Canada.

verticale teelt in kassen. Dit unieke teeltsysteem verbetert

cialiseerd in de productie van hoogwaardige smeltlijmen.

Producenten van windturbinewieken vragen om efficiency

niet alleen de opbrengst per vierkante meter aanzienlijk,

De afzetmarkt in Europa groeit. Daarom werkt een klein

en betrouwbaarheid. PH Windsolutions kan aan die vraag

maar bespaart ook meer water en energie. Het hydroponic

marketing & sales team vanuit Haaksbergen aan de afzet

voldoen, omdat dit bedrijf bekend staat als pionier in het

systeem bestaat uit een verticale set up met pijpen waar-

van lijmen in een groot aantal Europese landen. De Turkse

ontwerpen en produceren van geautomatiseerde matrijzen

door voedingsstoffen en water kunnen stromen. Door een

partner Denlaks produceert de lijmen in Istanbul. Hier heeft

voor het gieten van deze producten. Naast de windturbine-

specifiek ontwerp van deze pijp, krijgt elke plant de juiste

Lemen Adhesives ook een klein laboratorium gevestigd, dat

industrie groeit de vraag naar de productieapparatuur van

luchtstroom, temperatuur en CO2 en ontstaat er een ideaal

voornamelijk wordt aangestuurd vanuit Haaksbergen. Het

PH Windsolutions ook binnen de transportsector en de

microklimaat rond de plant. Dit Zuid-Afrikaanse bedrijf

bedrijf heeft de ambitie om over twee jaar ook in Haaksber-

luchtvaartindustrie.

besloot in 2016 haar activiteiten naar Oost-Nederland te

gen een productielijn op te zetten.

verhuizen om hier de verdere ontwikkeling en groei mogelijk
te maken.

Sinds de start van PH Windsolutions Inc. leveren ze technoAls regiopartner in het Invest in Holland netwerk werkt Oost

logie aan de Europese markt. Om de Europese groei van het

NV nauw samen met het NFIA. NFIA Istanbul (Netherlands

bedrijf te ondersteunen startte PH Windsolutions Inc. een

Hydroclimaponics koos voor Almelo, enerzijds vanwege

Foreign Investment Agency) ondersteunde het Turkse Den-

autonoom verkoop- en servicepunt in Nederland dat eigen-

Nederlandse familiebanden en anderzijds door de vooraan-

laks bij het sluiten van deze joint venture. Zij schetsten een

dom is van het Canadese moederbedrijf. Het merendeel van

staande rol van Nederland op het gebied van de glastuin-

goed beeld van het Nederlandse vestigingsklimaat en tal

het team is opgeleid in engineering of mechatronica.

bouw. Het bedrijf zal op termijn ook een demokas gaan

van praktische zaken zoals het oprichten van een B.V., woon-

opzetten om telers te overtuigen van deze technologie en

en werkvergunningen en het Nederlandse belastingstelsel.

Het NFIA en Oost NV zochten naar locaties in Nederland.

is daarmee van groot belang voor de ontwikkeling van de

Dit overtuigde Denlaks uiteindelijk tot het sluiten van een

PH Windsolutions BV koos voor Oldenzaal, vanwege de

regionale economie en de stimulering van werkgelegenheid

joint venture met een Nederlandse partner. Waar mogelijk

in Twente aanwezige kennis op het gebied van windtur-

in deze regio.

ondersteunt Oost NV Lemen Adhesives bij het realiseren van

binetechniek. Oost NV verleende ondersteuning met het

haar toekomstambities in de regio Twente.

ontsluiten van informatie over het vestigingsklimaat, werk-

Oost NV bracht Hydroclimaponics in contact met interes-

en verblijfsvergunningen voor expats en legde relevante

sante partijen op het gebied van de glastuinbouw, zoals de

contacten voor het bedrijf bij hogescholen en de Technische

Wageningen Universiteit en diverse tuinkassengebieden.

Universiteit. PH Windsolutions BV is met acht man gestart

Verder werkten we intensief samen met het Netherlands Fo-

en verwacht binnen drie jaar uit te groeien naar 20 arbeids-

reign Investment Agency om Hydroclimaponics zo efficiënt

plaatsen.

mogelijk naar onze regio te begeleiden.
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(Bedrijfs)infrastructuur

De business unit Bedrijfsomgeving van Oost NV werkt
aan versterking van de (bedrijfs)infrastructuur in
Oost-Nederland. Ons doel is verbetering van het lokale
vestigingsklimaat en groeiversnelling voor individuele
bedrijven en de regionale economie. Daarbij fungeren
we als schakel tussen overheden enerzijds en bedrijven en ondernemersverenigingen anderzijds.
We begeleiden gemeenten en bedrijven(verenigingen) bij de
revitalisering van bedrijventerreinen. Daartoe ontwikkelen
we business cases voor herstructurering en verduurza
ming. We verzorgen vraagbundeling voor de aansluiting op
glasvezelnetwerken daar waar de markt het laat afweten.
Desgevraagd ondersteunen we parkmanagement, cam
pusontwikkeling, vernieuwing van bedrijvencentra, en de
totstandkoming van ‘shared facilities’. Tevens zetten we ons
in voor het versterken van de sector Logistiek.
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Herstructurering bedrijventerreinen

koepel van regionale en stedelijke ontwikkelingsbedrijven

band, vergt. Ook ondernemers uit andere sectoren hielpen

In 2016 hebben we twee business cases ontwikkeld voor

staat onder voorzitterschap van Oost NV.

we bij het realiseren van een adequate digitale infrastructuur

revitalisering van (een deel van) een bedrijventerrein. De be

Deze stap leidde tot de oprichting van de stichting BE+, een

op hun afgelegen locatie, onder meer in de gemeente Berg

sluitvorming schoof door naar 2017; dit betrof het door PPM

initiatief van SKBN, WM3 Energy, TNO, Kortman duurzame

en Dal.

Oost verstrekken van een bijdrage uit het Fonds Herstructu

gebiedsontwikkeling en Oost NV. BE+ startte landelijk tien

rering Bedrijventerreinen Gelderland, onderdeel van Topfonds

pilots, waaronder in Winterswijk, en betrok daar leveranciers

Per eind 2016 hebben we deze kernactiviteit beëindigd,

Gelderland. Een van de twee cases vanuit dit fonds was de

bij van onder meer verlichting en energietechniek. Tevens

omdat van marktfalen steeds minder sprake bleek. Dat was

integrale herstructurering van de scheepswerf van Shipyard

wist BE+ marktpartijen te strikken voor cofinanciering,

mede te danken aan het beleid van de provincies Gelderland

Gelria, gelegen langs het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. De

waardoor de energielasten voor de deelnemende bedrijven

en Overijssel in de afgelopen jaren en – daarvan afgeleid –

nieuwe eigenaar wil de dienstverlening aan de binnenscheep

de eerste tien jaar gelijk kunnen blijven. Als vervolgens de

aan onze inzet. Er dienden zich marktpartijen aan, met name

vaart uitbreiden; dat zal een impuls geven aan de maritieme

investeringen zijn afbetaald, gaan de bedrijven er financieel

CIF, die gemeentegewijs planontwikkeling en netwerkaanleg

bedrijvigheid in Oost-Nederland.

op vooruit. Bovendien voldoen ze aan de wettelijke verplich

gingen oppakken. Daarnaast zijn (buitenlandse) investeer

ting om energiemaatregelen te nemen en geven ze invulling

ders inmiddels bereid gevonden de aanleg mede te financie

Het kostte in het verslagjaar veel moeite om cases voor re

aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2017 vindt

ren. We adviseerden de provincie Overijssel bij de contract

vitalisering te ontwikkelen. Groeiende bedrijven hebben wel

de uitrol van de tien pilots plaats en het uiteindelijke doel is

onderhandelingen met marktpartijen. Dat betrof zowel de

degelijk moeite met het uit de markt verkrijgen van finan

250 bedrijventerreinen in Nederland energiepositief (netto

financiële aspecten van de business case als de regelgeving

ciering voor hun uitbreidingsplannen. Het onderwerp heeft

energie producerend) en CO2-neutraal te maken.

(het vermijden van ongeoorloofde overheidssteun).

voor verbreding van onze activiteiten naar de (financiële)

Breedband

In de praktijk blijkt echter dat genoemde marktpartijen de

dienstverleners – boekhouders, accountants, banken – om

We hebben in 2016 ook gewerkt aan verbetering van de digi

uitrol van breedband (nog) niet uitvoeren. In 2017 blijft Oost

hen te informeren over deze faciliteit. Zij kunnen bedrijven

tale (breedband)infrastructuur voor het bedrijfsleven door de

NV daarom de voortgang van de planvorming en de aanleg

over de drempel trekken om een beroep te doen op een bij

aanleg van glasvezelnetwerken te ondersteunen. In opdracht

monitoren, om druk op de ketel te kunnen houden. Want

drage uit het fonds die hen kan helpen bij groeiversnelling.

van gemeenten en ondernemingsverenigingen verzorgden

de algehele digitalisering van onze samenleving en in het

echter niet altijd de hoogste prioriteit bij de directie. Reden

we procesbegeleiding, voerden we haalbaarheidsonderzoe

bijzonder de opkomst van Smart Industry en het ‘Internet

Verduurzaming bedrijventerreinen

ken uit en stimuleerden we vraagbundeling.

Of Things’ in de Maakindustrie en de High Tech maken de

Onze inzet voor revitalisering van bedrijventerreinen hebben

In het verslagjaar hebben we ons werkterrein voor breedband

behoefte aan netwerkcapaciteit en connectiviteit alleen maar

we in 2016 uitgebreid naar het vlak van energie en duurzaam

verbreed naar het buitengebied: de bedrijventerreinen bij

groter. Het doel blijft onverminderd Oost-Nederland op het

heid. We begonnen in Winterswijk met het benaderen van

kleine kernen en de verspreid liggende bedrijven in met name

digitale vlak toekomstbestendig te maken.

bedrijven op diverse terreinen om te komen tot vraagbunde

de agrarische en toeristische sfeer. Veel agrarische gebouwen

ling voor energiebesparende maatregelen: denk aan led-

kregen in de afgelopen jaren een nieuwe bedrijfsbestem

Campusontwikkeling

verlichting, biomassa, warmte-krachtkoppeling, enzovoort.

ming, waarvoor online zichtbaarheid onontbeerlijk is. Voor

We werkten in 2016 mee aan campusontwikkeling op diverse

Vanwege een gebrek aan adequate financieringsbronnen

toeristen – en dus voor de toeristische ondernemers in Oost-

plekken in Oost-Nederland. Waar nodig ondersteunden we de

zochten we verbreding van het draagvlak bij de Stichting

Nederland – is digitale bereikbaarheid tegenwoordig een

acquisitie of feitelijke vestiging van bedrijven en kennisin

Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Die

primaire behoefte, die veel netwerkcapaciteit, en dus breed

stellingen van elders. Het zwaartepunt lag op de Novio Tech
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Campus, waar Oost NV al enkele jaren de directievoering ver

Logistiek

In het verslagjaar bemiddelden we onder meer voor de

zorgt. In het najaar startte daar de nieuwbouw voor hightech

In 2016 bleven we Oost-Nederland profileren als de logistieke

komst van supermarktconcern Lidl naar het nieuwe Park 15

bedrijf EPR, dat wij begeleidden in het bouwtraject. Tevens

schakel tussen de Nederlandse mainports (Rotterdam en

in Oosterhout, gemeente Overbetuwe. Lidl gaat daar op 16

vond de officiële opening plaats van Gebouw A, de bakermat

Schiphol) en het Duitse en Midden-Europese achterland.

hectare een groot distributiecentrum bouwen en wij blijven

van de Philips-aanwezigheid in Nijmegen. Kadans Science

Het doel van onze inzet was groei van de sector Logistiek te

daarbij betrokken, onder meer voor bemiddeling richting de

Partner heeft dit gebouw herontwikkeld, voor huisvesting

bevorderen en daarmee nieuwe (deels ook hoogwaardige)

gemeente inzake personeel. Grote kavels, zoals dat van Lidl,

van startende en doorgroeiende innovatieve bedrijven.

werkgelegenheid in de regio te creëren. We werkten aan sti

zijn in de regio slechts zeer beperkt beschikbaar voor bijvoor

Op de Novio Tech Campus vestigden zich in het verslagjaar

mulering van innovatie, verbetering van de beschikbaarheid

beeld distributiecentra. We hebben de partners in Logistics

bedrijven als QM Diagnostics, een spin-off van het Rad

van bedrijventerreinen in kwalitatieve en kwantitatieve zin

Valley gewezen op de noodzaak kavels van 10-15 hectare voor

boudumc die inmiddels dertig medewerkers telde, en Okklo

en bevorderden investeringen in het vestigingsklimaat (infra

logistieke doeleinden te ontwikkelen.

Life Sciences. Als spin-off ontvingen zij een innovatielening

structuur). Daarmee wilden we niet alleen logistieke stromen

uit het RedMedtech Discovery Fund, waarvoor onder meer

door de regio faciliteren, maar ook logistieke bedrijvigheid in

Verder begeleidden we het Turkse bedrijf Keba bij het

Oost NV en PPM Oost ondernemingen scouten, screenen en

Oost-Nederland verankeren.

verplaatsen van logistieke activiteiten naar Nederland, te

coachen.

weten Nijmegen, om de West- en Oost-Europese markt beter
In opdracht van de provincie werkte Oost NV aan betere

te kunnen bedienen. Voor de regio betekende dit in eerste

In 2016 droegen we bij aan plannen voor campusontwikkeling

samenwerking op logistiek gebied in Zuid-Gelderland. De

instantie vijf nieuwe arbeidsplaatsen.

op de Kleefse Waard in Arnhem op het gebied van energie-

logistieke sector heeft zich in deze regio ontwikkeld tot een

en milieutechnologie. In Zwolle waren we betrokken bij de

belangrijke banenmotor. Onze prioriteit lag in 2016 bij de

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

doorontwikkeling van de Polymer Campus. We bevorderden

versterking van de onderlinge samenwerking tussen de drie

Mede op ons initiatief boog de SKBN zich over de landelijke

in Wageningen de samenwerking tussen het Business &

hotspots. De provincie stond aan de lat voor het verster

problematiek rond bedrijventerreinen – afnemende vitaliteit,

Science Park en de universiteit. Daar waren we betrokken bij

ken van het bestuurlijke fundament van de drie logistieke

overcapaciteit versus onvoldoende (planologische) ruimte,

de locatiekeuze van onder meer Unilever Research en TNO

hotspots die samen Logistics Valley vormen: Rivierenland,

afschrijving op onbenutte grond. Centrale opgave is het

Voeding en legden voor hen de benodigde contacten in het

Arnhem-Nijmegen en Liemers. We ondersteunden diverse

vestigingsklimaat, in kwalitatieve en kwantitatieve zin, te

Wageningse. We blijven meewerken aan de campusontwik

gezamenlijke activiteiten, waaronder een presentatie op de

laten aansluiten op het verdienvermogen van bedrijven die

keling die daar in de steigers is gezet. In Ede droegen we bij

Provada, de belangrijkste vastgoedbeurs in Nederland.

ruimte zoeken. Daar komt bij dat de vraag naar werk en be

aan het sluitend maken van de business case voor behoud

Oost NV heeft deze activiteiten conform de opdracht

drijfsruimte steeds sneller verandert. Dat kan reden zijn om

van de vestiging van NIZO food research.

afgerond. De logistieke hotspots zijn gaan onderzoeken hoe

in plaats van de verkoop van grond erfpachtconstructies te

We bevorderden de kennisuitwisseling tussen de verschil

ze hun samenwerking kunnen voortzetten. Tijdens deze ori

overwegen. Gemeenten krijgen zo meer sturingsmogelijkhe

lende campussen in Oost-Nederland. Ook streefden we

ëntatie blijft Oost NV de acquisitietaak voor Logistics Valley

den en bedrijven meer flexibiliteit om snel tot herstructure

bij campusontwikkeling naar meer samenhang tussen

invullen. In afstemming met het NFIA (Netherlands Foreign

ring te kunnen overgaan. Naast energiezuinigheid is immers

huisvesting, business development en begeleiding van

Investment Agency) werven wij logistieke bedrijven voor

ook efficiënt ruimtegebruik een maatschappelijke uitdaging.

startende bedrijven. Intussen verbreedden we onze blik naar

vestiging in de regio.

Nu de economie zich in een opwaartse lijn bevindt, is het tijd

binnenstedelijke omgevingen. Daar concentreert zich steeds
meer kennisintensieve bedrijvigheid als een belangrijke pijler
onder de Oost-Nederlandse economie.
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om actie te ondernemen.

De commissie-Noordanus riep Rijk, provincies, gemeenten en

250 bedrijventerreinen

EPR

het bedrijfsleven op gezamenlijk in regioverband tot versnel

Het consortium Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+)

De ontwikkelingen op het gebied van Health & High Tech

lingsagenda’s te komen en daar investeringen in het vesti

zorgt de komende vijf jaar voor de verduurzaming van

in Nijmegen gaan enorm snel. Afgelopen jaar maakte NXP

gingsklimaat, inclusief bedrijventerreinen, op af te stemmen.

250 bedrijventerreinen, zonder daarbij de cashflow van

bekend twee bedrijfsonderdelen te hebben verkocht en haar

Gevoed door de samenwerking in SKBN-verband blijven wij

individuele bedrijven aan te tasten. BE+ ondersteunt met

nieuwe hoofdkwartieren in Nijmegen op Novio Tech Campus

ons inzetten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in

haar expertise en financieringsmogelijkheden bedrijven bij

te zullen vestigen.

Oost-Nederland.

de hiervoor te nemen stappen, variërend van het verkrijgen
van voldoende draagvlak tot het realiseren van energie-

Ook het bedrijf EPR heeft besloten zich op de Campus te

investeringen. Samenwerking vanuit het consortium BE+

vestigen. EPR richt zich op de ontwikkeling en design van

leidt tot het delen van kennis en versnelt het doorlopen van

technologisch geavanceerde oplossingen op het gebied (mi-

processen bij het verduurzamen van Nederland.

cro) elektronica voor diverse toepassingsgebieden, waaronder Health en Smart Systems.

Het is algemeen bekend dat we nú drastisch moeten ingrijpen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele

EPR committeert zich met haar nieuwbouw aan het ‘campus

brandstoffen, die nu nog voor 98% van de totale energie-

concept’, omdat de bouwgrond onderdeel uitmaakt van

voorziening zorgen, raken uitgeput. De grootste verduurza-

Novio Tech Campus. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat EPR

mingsslag valt te winnen bij het bedrijfsleven. Slechts 5%

toekomstige gebruikers van het pand ook laat conformeren

van het mkb heeft tot nu toe daadwerkelijk geïnvesteerd in

aan het campus concept. Veel ondernemers zien dit als een

duurzame energie.

beperking, maar EPR ziet dit vooral als een kans. Door deze
vorm van beheer van het profiel van het terrein, blijft de

BE+ staat daarentegen voor een landelijke aanpak om een

omgeving van EPR technologisch hoogwaardig van karakter

grote inhaalslag te maken. Volgens een berekening van TNO

en behoudt zijn focus op Health & High Tech.

kunnen we hiermee een totale energiebesparing realiseren die staat voor 33% van het Energieakkoord. Eind 2016

Oost NV verleent al meerdere jaren ondersteuning aan de

startte BE+ met tien bedrijventerreinen en verwacht t/m

ontwikkeling van het ecosysteem rond Novio Tech Campus,

2021 maandelijks vijf nieuwe bedrijventerreinen binnen dit

zowel in de vorm van business support, als op het gebied

project.

van infrastructuur.

Oost NV nam medio 2016 het initiatief tot het project 250
BE+, samen met TNO, KortmanDGO en WM3. Dit project
krijgt ondersteuning van onder meer parkmanagementorganisaties, ondernemersverenigingen, SKBN, provincies,
gemeenten en de Rijksoverheid.
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Hubbers interieurmakers
Uit een enquête onder bedrijven en bewoners in het buitengebied van de Gemeente Berg en Dal bleek dat de beschikba-

Integraal
samenwerkingsverband

re internetverbinding tekort schoot. Voor marktpartijen uit

Rockstart Digital Health Accelerator haalt deelnemers

de telecomsector is het doorgaans niet interessant om voor

uit vijf continenten van de wereld naar Nijmegen om

kleine groepen bedrijven op afgelegen locaties glasvezel aan

deel te nemen aan dit business versnellingsprogramma.

te leggen. Voor de bedrijfsvoering van Hubbers interieurma-

Internationale start-ups kiezen voor de regio Nijmegen,

kers is de digitale bereikbaarheid echter cruciaal. De erva-

vanwege de kwaliteit van de hier aanwezige kennis

ring leerde dat medewerkers bouwtekeningen sneller vanaf

en kunde, de goede samenwerking tussen partijen en

hun huisadres konden uploaden dan vanaf hun nieuwe

natuurlijk het prettige leefklimaat. Objectief gezien biedt de

bedrijfslocatie, gelegen in de fraaie en weidse Ooijpolder.

provincie Gelderland immers een bijzonder rijke schakering
aan Health & High Tech bedrijven en organisaties die de

Oost NV heeft de mogelijkheden van een aantal probleem-

kracht van onze regio vormen.

clusters in De Ooijpolder in kaart gebracht, in samenwerking
met de Gemeente Berg en Dal. Ondernemers namen vervol-

Om de sterke punten van Gelderland, met in het bijzonder

gens gezamenlijk contact op met marktpartijen. Dit leidde

de regio Nijmegen, optimaal te benutten en te vertalen in

tot een versnelde upgrade van de bestaande infrastructuur

meer werkgelegenheid, is een hecht samenwerkingsverband

op bedrijventerrein Lieskes Wengs in Leuth. Medewerkers

noodzakelijk tussen de organisaties die dit mogelijk maken.

van Hubbers interieurmakers kunnen nu vanaf hun werk-

Eind 2016 heeft Oost NV daarom geholpen de contouren

plek in korte tijd grote bestanden versturen en ontvangen.

van dit samenwerkingsverband vast te stellen en afspraken
te maken over de wijze waarop de hiervoor noodzakelijke

Bedrijven op dit bedrijventerrein kunnen nu rekenen op

capaciteit en middelen beschikbaar komen. Dit legt de basis

adequate internetsnelheden. Dit geldt echter nog niet voor

voor de toekomstige samenwerking op dit terrein van onder

alle locaties in de Ooijpolder. Daarom bundelen bewoners

andere de Gemeente Nijmegen, Radboudumc, Radboud

en bedrijven hun activiteiten nu ook op andere locaties.

Universiteit, Provincie Gelderland, Kadans Science Partner,

Oost NV helpt de verschillende belanghebbenden in goede

Health Valley, Business Cluster Semiconductors en Oost NV.

onderlinge afstemming hiervoor een business case te
ontwikkelen. De Gemeente ondersteunt dit initiatief. Het

Binnen onze regio is Novio Tech Campus één van de locaties

einddoel is om ook de verder afgelegen locaties te voorzien

waar de werkgelegenheid zal landen. Oost NV stond aan de

van een digitale infrastructuur die volledig voorbereid is op

basis van deze samenwerking, samen met haar partners. We

de onstuimige groei van het dataverkeer.

stimuleren dit soort vormen van integrale samenwerking
om ondernemers optimaal te ondersteunen en onze regio
internationaal te profileren.
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Jaarrekening
2016
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2016

31 december 2015

Activa
Vaste activa
1

Materiële vaste activa

729

773

2

Financiële vaste activa

33.965

39.087

34.694

39.860

3.221

3.837

210

1.627

47.936

41.222

51.367

46.686

86.061

86.546

Vlottende activa
3
3a
4

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2016

31 december 2015

Passiva
Groepsvermogen
5

Eigen vermogen

6

Minderheidsbelang
derden

7

Voorzieningen

8

Kortlopende schulden

81.062

82.123

1.982

2.009

83.044

84.132

103

91

2.914

2.323

86.061

86.546
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016			
(bedragen x € 1.000)

Opbrengsten
9
10

Opbrengsten ontwikkelingsactiviteiten

Ontwikkelingsactiviteiten

Participatieactiviteiten

7.395

Totaal
2016

Ontwikkelingsactiviteiten

7.395

Participatieactiviteiten

7.371

Totaal
2015

7.371

Opbrengsten participatieactiviteiten
- Transactieresultaat

1.664

2.917

- Dividend participaties

301

389

- Rentebaten participaties

804

1.074

2.291

2.830

427

104

- Opbrengsten beheersvergoedingen
- Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten participatieactiviteiten

5.487

Totaal opbrengsten

5.487

7.314

12.882

7.314
14.685

Bedrijfskosten
11

Personeelskosten

12

Overige kosten

5.718

- Dotatie aan de voorziening participaties
- Vrijval voorziening desinvesteringen en faillissementen

3.568

9.286

5.522

3.590

1.860

11.739

-788

-3.242

- Overige kosten

1.543

1.902

Totaal overige kosten

1.543

2.974

132

9.112

1.662

1.551

4.517

1.662

10.048

11.710

72

204

143

62

205

7.393

6.614

14.007

7.327

13.700

21.027

Bedrijfsresultaat

2

-1.127

-1.125

44

-6.386

-6.342

Financiële baten en lasten liquide middelen

7

30

37

20

204

224

Resultaat voor belastingen

9

-1.097

-1.088

64

-6.182

-6.118

Afschrijvingskosten
Totaal bedrijfskosten

Belastingen
Groepsresultaat na belastingen
Aandeel van derden
Resultaat na belastingen

0

0

-1.088

-6.118

27

155

-1.061

-5.963

In de jaarrekening 2016 is de wijze van presentatie van de winst-en-verliesrekening gewijzigd ten opzichte van 2015 om daarmee een beter inzicht
te verschaffen in de kosten en opbrengsten van participatie- en ontwikkelingsactiviteiten, een en ander passend binnen de wettelijke modellen.
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2016			
(bedragen x € 1.000)				

2016

2015

-1.125

-6.342

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassing voor
- Afschrijvingen en waardeverminderingen
- Mutatie overige voorzieningen
- Mutatie voorziening participaties en
terugboekingen op faillissementen

204
12

205
10

-7.186

2.391

- Aanpassingen voor non-cash elementen
participaties en leningen

8.408

6.781

Saldo aanpassingen

1.438

9.387

Veranderingen in werkkapitaal
- Mutatie debiteuren
- Mutatie overige vorderingen
- Mutatie crediteuren
- Mutatie onderhanden projecten
- Mutatie overige schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest liquide middelen

-162
778
120
461
10

334
-507
-51
-169
29
1.207
1.520

37

-364
2.681
224

37
1.557

Kasstroom uit operationele activiteiten

224
2.905

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Verwerving participaties en uitgifte leningen
Overige financiële vaste activa
Effecten
Desinvesteringen en aflossingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-160
-2.213
0
1.417
6.113

-742
-4.951
10
-1.627
4.685
5.157

-2.625

0
6.714

0
280

41.222
6.714
47.936

40.942
280
41.222

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Totaal kasstroom
Stand per 1 januari
Kasstroom
Stand per 31 december
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Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening
Algemeen

Verbonden partijen

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen

betreffende jaarrekeningposten. De belangrijkste schattingen

Statutaire vestigingsplaats

aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,

in de jaarrekening hebben betrekking op de bijzondere

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV is statutair

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan

waardeverminderingen van participaties en voorzieningen

gevestigd te Deventer en heeft één vestiging:

worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende

voor oninbaarheid van leningen, beide verantwoord onder de

Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP Apeldoorn.

zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als

financiële vaste activa, alsmede de fair market value van de

KvK nummer: 0606057.

verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere

participaties.

sleutelfunctionarissen in het management van Oost NV of de

Activiteiten

nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Nederland NV (Oost NV) kunnen kortweg worden

Transacties van betekenis met verbonden partijen

Algemeen

samengevat als het versterken en stimuleren van de

worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de

economie van de provincies Gelderland en Overijssel.

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht

wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek

Daarvoor beschikt Oost NV over vier kerntaken: ontwikkeling

de aard en de omvang van de transactie en andere informatie

en de stellige uitspraken van de richtlijnen voor de Jaarver

& innovatie, bedrijfsomgeving, investeringsbevordering

die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

slaggeving, uitgegeven door de Raad voor Jaarverslaggeving.

De activiteiten van Ontwikkelingsmaatschappij Oost

Ter verbetering van het inzicht en gelet op het specifieke

en participatie. De laatste activiteit is ondergebracht in

Belastingen

karakter van Oost NV is op grond van het Besluit Modellen

Vanaf 1 januari 2016 is Oost NV belastingplichtig voor

Jaarrekening (art.6) op een aantal onderdelen afgeweken

de vennootschapsbelasting. Een bedrag van € -2,8 miljoen

van de algemeen geldende voorschriften en is een beter pas

Verdeling van de aandelen:

aan verliezen die voor voorwaartse verliescompensatie

sende en daardoor duidelijker benaming en indeling gekozen

Staat der Nederlanden

32.751 ( 55,9%)

in aanmerking komen, zijn niet in de latente

betreffende een aantal posten in de balans en resultaten

Provincie Gelderland

17.892 ( 30,6%)

belastingvorderingen opgenomen.

rekening. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen zijn in

Provincie Overijssel

7.912 ( 13,5%)

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost).

Groepsstructuur

duizenden euro’s opgenomen tenzij anders is aangegeven.

Schattingen

Activa en passiva zijn in het algemeen gewaardeerd tegen de

Consolidatie

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In de balans, winst-en-

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens

het opstellen van de jaarrekening vormt, de directie van

verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties

van Oost NV en PPM Oost. De deelneming PPM Oost wordt

Oost NV zich over verschillende zaken een oordeel en

opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

voor 100% in de consolidatie betrokken waarbij een aandeel

maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in

derden van 2,5% is verantwoord. Onderlinge transacties

de jaarrekening danwel de toelichting daarop opgenomen

Acute belastingen

worden in de consolidatie geëlimineerd.

bedragen. Indien het voor het afgeven van het in art. 2:362

De belastingen worden berekend op basis van het verant

lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

woorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief,

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel
of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
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De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesal

deringen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband

heeft de onderneming geen andere belangen.Participaties

deerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor

houden met winstbelastingen die betrekking hebben op

worden niet aangegaan met als doel om zeggenschap te krijgen

saldering.

dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde belastingautoriteit

over de onderneming, maar met als doel om te vervreemden.

worden geheven.
Tussen de vennootschap en haar Nederlandse groeps

Op dit moment acht het management het niet waarschijnlijk

Er is te allen tijde een exit strategie om dit te bereiken. In

maatschappijen bestaat een fiscale eenheid. De verrekening

dat de fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening en

uitzonderingsgevallen kunnen meerderheidsposities ontstaan.

van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof

derhalve is geen active latentie opgenomen.

Dit is altijd van tijdelijke aard. De betreffende participaties

elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is.

worden om deze redenen niet meegeconsolideerd.

Materiële vaste activa   
Latente belastingen

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen

De waardering tegen verkrijgingsprijs heeft tot gevolg dat

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commer

verkrijgingsprijs, minus eventuele investeringssubsidies,

waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot

ciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belas

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen

uitdrukking komen. Ten einde toch een nader inzicht te geven

tingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke

en indien van toepassing cumulatieve bijzondere

in de actuele waarde, wordt in de toelichting op de balans

verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaar

waardeverminderingsverliezen.

de fair market value vermeld. De leningen betreffen zowel

dering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie

leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen

wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover

De materiële vaste activa worden als volgt lineair

waarin niet wordt geparticipeerd. De leningen worden bij eerste

het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal

afgeschreven op basis van de geschatte economische

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en

levensduur rekening houdend met de restwaarde:

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Baten en

-verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste

>> Huisvesting over 10 jaar

lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de

activa respectievelijk voorzieningen.

>> Inventaris over 10 jaar

leningen een bijzondere waardevermindering ondergaan.

>> Automatisering over 3 jaar.
-vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de

Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van financiële
vaste activa

door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van

Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft de onderneming

De directie van Oost NV beoordeelt op elke balansdatum of een

realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden

via dochtermaatschappij Participatiemaatschappij Oost

financieel actief of een groep van financiële activa bijzondere

of overlopende passiva. Hierbij wordt uitgegaan van het gel

Nederland NV diverse participaties in ondernemingen en/of

waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën

dende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en

leningen verstrekt.

financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden

De waardering van latente belastingverplichtingen en

gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwij

‑vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De aandelenparticipaties worden initieel gewaardeerd tegen

zingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden

reële waarde. De vervolgwaardering betreft de verkrijgingsprijs

het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering

gesaldeerd indien de groep een in rechte afdwingbaar recht

minus eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het

bepaald en in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met ac

dividend wordt als resultaat aangemerkt en verwerkt onder

tuele belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvor

de financiële baten en lasten. Naast voornoemde participaties
65

Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kost

Als dit niet mogelijk blijkt wordt de multiple method,

Er wordt geen rekening gehouden met rentekosten. Indien

prijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil

discounted cash flow method of de adjusted present

het saldo van de gefactureerde termijnen hoger is dan de

tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke

value method gehanteerd. De belangrijkste aannames en

gerealiseerde projectopbrengsten, worden de onderhanden

schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt

schattingen zijn als volgt:

projecten gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

>> bij price of recent investment zijn dit de mogelijke

Vorderingen

tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals
die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
De nominale waarde van de vorderingen wordt verlaagd met
gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.

wijzigingen die in de periode tussen het moment van

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde

waarderen en de transactie hebben plaatsgevonden;

kostprijs (die bij kortlopende vorderingen de nominale

>> bij de multiple method is dit de toepasbaarheid en

Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt terug

redelijkheid van de multiple. Dit hangt onder meer af van

genomen, indien de afname van de waardevermindering

de grootte, het risicoprofiel en de winstverwachting van

verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking,

de onderneming waarvan de multiple wordt gehanteerd;

waarde benadert), onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Effecten

tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te

>> bij de discounted cash flow method en de adjusted

Effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Effecten

waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de

present value method zijn dit de schatting van

staan ter vrije beschikking en zijn beursgenoteerd. Waarde

terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzon

de toekomstige kasstromen en de gehanteerde

veranderingen worden in de resultatenrekening verwerkt.

dere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt

disconteringsvoet.

Liquide middelen

in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
In de eerste twee jaar volgend op de initiële investering wordt

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s

Bij aandelenparticipaties gewaardeerd tegen kostprijs wordt

de fair market value gelijk verondersteld aan de kostprijs

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen

de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen de

tenzij er indicaties zijn die waardering op kostprijs niet

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

boekwaarde van het financiële actief en de best mogelijke

rechtvaardigen.

Aandeel derden

schatting van de fair market value. Een voorheen opgenomen
waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien het

Onderhanden projecten

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen

wegnemen van de indicatie van een bijzondere waardever

Op subsidieprojecten wordt in beginsel geen winst

wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto

mindering objectief en structureel waarneembaar is.

gerealiseerd. Opbrengsten betreffen enkel subsidies voor

belang in de desbetreffende groepsmaatschappijen. Voor

dekking van de kosten. Deze onderhanden projecten worden

zover de betreffende groepsmaatschappij een negatieve

Bepaling Fair Market Value

gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten.

nettovermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde

Voor de bepaling van de Fair Market Value worden de

De projectopbrengsten worden verantwoord ter hoogte van

en de eventuele verdere verliezen niet toegewezen aan

Valuation Guidelines for Private Equity and Venture Capital,

de projectkosten (naar rato van voortgang) voor zover deze

het aandeel derden, tenzij de derden aandeelhouders

ontwikkeld door AFIC, BVCA en Invest Europe, als richtlijn

waarschijnlijk kunnen worden verhaald. Op de gerealiseerde

een feitelijke verplichting hebben en in staat zijn om de

gehanteerd. Oost NV hanteert hier bij voorkeur de methode

projectopbrengsten worden de reeds gedeclareerde termijnen

verliezen voor hun rekening te nemen. Zodra de netto

price of recent investment.

in mindering gebracht. Voor verwachte verliezen wordt een

vermogenswaarde van de groepsmaatschappij weer positief

voorziening getroffen.

is, worden resultaten toegekend aan het aandeel derden.
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Voorzieningen

Operationele leasing

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan

partijen overeengekomen activiteitenplan. Deze

of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan

waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de

subsidies worden verantwoord in het boekjaar waarop zij

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen

eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt.

betrekking hebben. Indien sprake is van onderuitputting

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze

Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele

van de subsidie wordt overeenkomstig de vigerende

is in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen

leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing

subsidievoorwaarden een terugbetalingsverplichting

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-

voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

verliesrekening over de looptijd van het contract.

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichting af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening jubilea

Financiële instrumenten

voor de Provincies Overijssel en Gelderland. Overige

Naast hierboven genoemde financiële instrumenten maakt

subsidies betreffen Europese subsidies en andere

Oost NV geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

subsidies die niet onder eerdere noemers worden
geclassificeerd. Deze opbrengsten worden ten gunste van

Grondslagen voor resultaatbepaling

de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met
verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

inbestedingsopdrachten en overige subsidies.
Inbestedingsopdrachten betreffen specifieke opdrachten

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte
lasten gedurende het dienstverband. Bij de berekening van

opgenomen.
>> Opbrengsten uit overige opdrachten betreft

het resultaat verantwoord naar rato van voortgang van
de hiermee samenhangende prestaties.

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de

Opbrengsten uit participatieactiviteiten

Kortlopende schulden

opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten

Deze baten hebben betrekking op dochter Participatie

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden

en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties

maatschappij Oost Nederland en betreft het volgende:

deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

>> Opbrengsten uit verkoop van participaties worden

(in geval van een financiële verplichting die niet tegen

verantwoord ten gunste van het resultaat zodra de

reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen

Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten

economische rechten en risico’s uit hoofde van de

in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct

Deze baten hebben betrekking op

participaties zijn overgedragen aan de verkrijgende

daaraan toe te rekenen transactiekosten.De kortlopende

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland en betreft de

partij.

schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd

volgende opbrengstenstromen:

tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-

>> Exploitatiesubsidies, ook wel boekjaarsubsidies

rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-

genoemd, zijnde bijdragen van onze subsidiënten

verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet

Staat der Nederlanden en de Provincies Overijssel en

langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het

Gelderland. Deze subsidies worden toegekend voor een

amortisatieproces.

verslagjaar op basis van een tussen de respectievelijke

>> Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende
actiefpost.
>> Dividendopbrengsten worden verantwoord in het jaar dat
de vennootschap er recht op heeft.
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Kosten

Risicomanagement

betrekking op beheer van participaties voor andere

De kosten worden bepaald op historische basis en toe

Voor toelichting zie pagina 24.

vennootschappen die niet in de consolidatie zijn

gerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

>> Opbrengsten uit beheeractiviteiten hebben

betrokken. Deze opbrengsten worden verantwoord in de
periode waarin de prestatie geleverd is.
>> Overige opbrengsten worden eveneens verantwoord in

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op
basis van de geschatte economische levensduur.

de periode waarin de prestatie of dienst geleverd is.

Financiële baten en lasten
Periodieke betaalbare beloningen

Rentebaten betreft rente van tegoeden bij banken en

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

worden opgenomen tegen nominale waarde. Ingaande

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening

2015 zijn financiële rentebaten uit hoofde van Rekening

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Courant separaat gepresenteerd (was onderdeel van totale
opbrengsten).

Pensioenen
Oost NV heeft een toegezegde pensioenregeling afge

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

sloten bij het ABP waarop de bepalingen van de Nederlandse
Pensioenwet van toepassing zijn en waarop de verplichte,

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte

contractuele of vrijwillige basis premies aan het pensioenfonds

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht

(ABP) worden betaald door Oost NV. De premies worden

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde

verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd

rente en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

kasstroom uit operationele activiteiten.

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt
of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog

Toelichting op kasstroomoverzicht

niet betaalde premies worden als verplichting op de balans

Voor een nadere toelichting op mutaties in het

opgenomen. In het geval van tekort bij het ABP heeft

kasstroomoverzicht wordt verwezen naar betreffende kosten

de onderneming geen verplichting tot het voldoen van

in de balans waar deze betrekking op hebben. De aanpassing

aanvullende bijdragen anders dan de toekomstige premies.

voor non-cash elementen participaties en leningen bestaat

Voor een toelichting van de pensioenregeling verwijzen wij

uit rentebijschrijvingen, vendor loans en conversies.

naar de site van het ABP.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten inzake partici
paties en leningen betreft daadwerkelijke kasstransacties.
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Toelichting op de geconsolideerde balans		
		
1. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Huisvesting

Inventaris

Automatisering

Totaal

10,0%

10,0%

33,3%

Aanschafwaarde

367

499

1.369

2.235

Cumulatieve afschrijving

-150

-315

-997

-1.462

217

184

372

773

0

12

148

160

Afschrijving 2016

-24

-26

-154

-204

Boekwaarde per
31 december 2016

193

170

366

729

Totale aanschafwaarde

367

511

1.517

2.395

Cumulatieve afschrijving

-174

-341

-1.151

-1.666

Stand per
31 december 2016

193

170

366

729

Afschrijvingspercentage

Stand per 31 december 2015

Investeringen 2016
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Toelichting op de geconsolideerde balans		
		
2. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

31 december 2015

Participaties en leningen

46.530

58.838

af: voorzieningen participaties

-12.575

-19.761

Overige financiële vaste activa

10

10

33.965

39.087
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Participaties en leningen

(bedragen x € 1.000)

Aanschafwaarde
31 december 2014
Bij:
- investeringen
- uitbreidingen
- rentebijschrijving
Af:
- desinvesteringen/aflossingen
- faillissementen/liquidatie
Aanschafwaarde
31 december 2015
Bij:
- investeringen
- uitbreidingen
- rentebijschrijving
Af:
- desinvesteringen/aflossingen
- faillissementen/liquidatie
- omzetting
Aanschafwaarde
31 december 2016
Voorziening
Balanswaarde
31 december 2016

Participaties

Leningen met
participaties

Leningen

Totaal

45.662

7.404

12.287

65.353

1.000
3.066

400
493
157

80
0
336

1.480
3.559
493

2.149
4.904

3.273
198

1.152
371

6.574
5.473

42.675

4.983

11.180

58.838

De meerwaarde op basis van de fair market value van de
participaties ten opzichte van de boekwaarde bedraagt

1.005
1.103

0
330
147

18
130
158

1.023
1.563
305

per 31 december 2016 € 24.811.000. Ultimo 2015 bedroeg deze
meerwaarde € 23.600.000.
De verstrekte leningen met een looptijd tot 1 jaar zijn samen

5.856
4.276
0

620
350
0

3.561
536
0

10.037
5.162
0

€ 687.000 met een gemiddeld rentepercentage van 7,7%.

34.651

4.490

7.389

46.530

5 jaar zijn samen € 3.374.000 met een gemiddeld renteper

8.574

978

3.023

12.575

26.077

3.512

4.366

33.955

De verstrekte leningen met een looptijd tussen 1 jaar en 5 jaar
zijn samen € 7.819.000 met een gemiddeld rentepercentage
van 6,1%. De verstrekte leningen met een looptijd langer dan
centage van 4,1%.
Voor een nadere uitsplitsing zie ‘Overzicht participaties per
31 december 2016’ op pagina 99.
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Voorzieningen participaties en leningen

(bedragen x € 1.000)

Stand per 31 december 2014

17.370

Onttrekkingen als gevolg van:
Gerealiseerde exits

2.875

Faillissementen

3.231
6.106

Wijziging voorzieningen
participaties en leningen:
Dotatie voorziening

11.739

Vrijval voorziening

-3.242
8.497

Stand per 31 december 2015

19.761

Onttrekkingen als gevolg van:
Gerealiseerde exits

3.247

Faillissementen

5.011

Hiernaast zijn de noodzakelijk geachte voorzieningen gepre
senteerd voor risico’s van het verstrekken van risicokapitaal.
De voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling

8.258

vate Equity and Venture Capital, ontwikkeld door AFIC, BVCA

Wijziging voorzieningen
participaties en leningen:

en Invest Europe.

Dotatie voorziening

1.860

Vrijval voorziening

-788

In de jaarrekening 2016 is de wijze van presentatie van de
mutatie in de voorzieningen gewijzigd ten opzichte van

1.072
Stand per 31 december 2016
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per participatie op basis van de Valuation Guidelines for Pri

12.575

2015 om daarmee beter aansluiting te verschaffen met de
winst-en-verliesrekening een en ander passend binnen de
wettelijke modellen.

Overige financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

Topfonds Gelderland B.V.

31 december 2015
10

10

10

20

Overige vaste activa betreft andere deelnemingen.
Topfonds Gelderland B.V. betreft een 95% kapitaalbelang en is gevestigd te Arnhem.
De provincie Gelderland heeft prioriteitsaandelen in deze vennootschap.
Consolidatie is om deze reden achterwege gebleven.
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3. Vorderingen

Op de debiteuren is in mindering gebracht een voorziening

Deze post is als volgt samengesteld:

voor dubieuze debiteuren van € 311.000 (in 2015: € 195.000).

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

Debiteuren
Subsidiënten

De vordering op subsidiënten betreft nog te ontvangen

31 december 2015

bedragen van de Provincies en het Ministerie van Econo

699

537

1.476

974

mische Zaken. Onder de overige vorderingen was in 2015 een
overbruggingskrediet opgenomen van € 150.000. Dit krediet
is verstrekt onder marktconforme voorwaarden. Deze post is
in januari 2016 terugbetaald.

Overige vorderingen

1.046

2.326

3.221

3.837

Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 350.000

3a. Effecten

(in 2015 € 966.000) opgenomen inzake verbonden partijen.

Effecten betreffen investeringen in eigen vermogens
instrumenten. Deze zijn verkregen naar aanleiding van

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

Effecten

een verkooptransactie van een participatie.

31 december 2015
210

1.627

De mutatie in het boekjaar bestaat uit € 1.453.000 verkoop
en € 36.000 koersstijging.

4. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:		

Er is voor € 7,8 miljoen aan commitments verstrekt (2015:
€ 2,6 mln.) en daarnaast houdt participatiebedrijf een buffer
voor bijfinancieringen en beheerkosten aan van € 16,5 miljoen
(2015: € 8,7 mln.). Per saldo resteert € 23 miljoen (2015: € 29 mln.)

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

Kasmiddelen
Bankrekeningen

74 Jaarverslag 2016 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

31 december 2015

voor nieuwe investeringen en andere uitgaven.

1

1

47.935

41.221

47.936

41.222

Daarnaast is er een bankgarantie van € 72.000 verstrekt
jegens de verhuurder van het pand in Laan van Malkenschoten
40 te Apeldoorn.

5. Eigen Vermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de vennootschappelijke balans nader toegelicht.			

6. Minderheidsbelang derden
Dit betreft het aandeel van de minderheidsaandeelhouder Universiteit Twente
in Participatiemaatschappij Oost Nederland NV.

(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

2.009

Aandeel in het resultaat PPM Oost

-27

Saldo per 31 december 2016

1.982

7. Voorzieningen

Voorziening betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen.

Het verloop in 2016 is als volgt:

De voorziening heeft een langlopend karakter.

(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

91

Mutatie jubileumvoorziening
- Dotatie

12

- Onttrekking

0
12

Stand per 31 december 2016

103
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8. Kortlopende schulden
Deze post is als volgt samengesteld:

Onderhanden projecten:
>> Projecten waarin Oost NV wordt voorgefinancierd
€ 799.000 (2015: € 223.000).
>> Projecten die Oost NV zelf voorfinanciert € 115.000

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

(2015: € 0).

31 december 2015

>> Er is een voorziening in mindering gebracht voor een

Crediteuren

462

342

Onderhanden projecten

684

223

Belastingen en sociale lasten

603

602

Pensioenen

103

100

1.062

1.056

2.914

2.323

Overige
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bedrag van € 51.000 (2015: € 51.000).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Subsidie Innovatiefonds Oost Nederland
Op 25 maart 2009 is door de provincies Gelderland en Overijssel

Huurverplichtingen:

€ 13.636.000 beschikbaar gesteld in het kader van het GO

Locatie Apeldoorn: € 235.000 per jaar

Programma (EFRO 2007-2013) en de Subsidieregeling vitaal

(looptijd tot 1 maart 2025).

Gelderland 2008. De subsidie is verstrekt voor de periode 1 juli
2008 tot en met 30 juni 2015. Ultimo 2015 is het gehele bedrag

Leaseovereenkomsten voor auto’s bedragen:

aangewend in het kader van deze subsidieregeling. De subsidie

2017 € 36.000

is inmiddels vastgesteld.

2018 € 23.000
2019 € 17.000
2020 € 17.000
Huurcontract voor kopieermachines/printers € 21.600 per jaar.
Daarnaast zijn er jaarcontracten voor ICT-zaken en telefonie.

Toegezegde bedragen
Aan nieuwe participaties is ultimo 2016 reeds een toezegging
gedaan tot participatie door PPM Oost en tot het verstrekken
van leningen voor een bedrag € 7.769.000.

Fiscale eenheid omzetbelasting en
vennootschapsbelasting
De vennootschap vormt met dochtermaatschappij PPM Oost
en Topfonds Gelderland een fiscale eenheid voor de omzet
belasting. De vennootschap vormt met dochtermaatschappij
PPM Oost een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Op grond van de standaardvoorwaarden is de vennootschap
hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie
verschuldigde belasting.
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(bedragen x € 1.000)

Opbrengsten
9

2016

2015

Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten:
3.309

3.382

1.006

1.004

> Provincie Overijssel

1.557

1.486

> Provincie Gelderland

1.523

1.499

Opbrengsten overige opdrachten
Boekjaarsubsidies:
> Staat der Nederlanden

7.395

Totaal opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten
10

7.371

Opbrengsten uit participatieactiviteiten:
1.815

3.096

151

179

1.664

2.917

301

389

Rentebaten uit participaties

804

1.074

Overig

296

93

Opbrengst compensatiegelden

28

11

Waardeveranderingen effecten

103

Opbrengsten beheervergoeding

2.291

Verkoopresultaat participaties
Waardeverminderingen en faillissementen
Transactieresultaat
Dividend participaties

Totaal Opbrengsten uit participatieactiviteiten

Totaal Opbrengsten
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2.830
5.487

7.314

12.882

14.685

11. Personeelskosten
Personeelsbestand

(bedragen x € 1.000)

Specificatie:

2016

2015
Per einde verslagjaar waren er 105 personen werkzaam

Lonen en salarissen

6.934

6.715

Pensioenlasten

888

904

Sociale lasten

1.083

999

381

494

9.286

9.112

Inhuur personeel

(2015: 104), dit is exclusief ingehuurd personeel.
Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel:
90,5 (2015: 89,9).
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11 a. Personeelskosten ontwikkelingsactiviteiten
Personeelsbestand

(bedragen x € 1.000)

Specificatie:

2016

2015
Per einde verslagjaar waren er 70 personen werkzaam (2015:

Lonen en salarissen

4.318

4.118

Pensioenlasten

571

557

Sociale lasten

715

639

Inhuur personeel

114

208

5.718

5.522

67), dit is exclusief ingehuurd personeel. Gemiddeld aantal
fte exclusief ingehuurd personeel: 57,7 (2015: 56,6).

11 b. Personeelskosten participatieactiviteiten
Personeelsbestand
(bedragen x € 1.000)

Specificatie:
Lonen en salarissen

2016

2015
2.616

2.597

Pensioenlasten

317

347

Sociale lasten

368

360

Inhuur personeel

267

286

3.568

3.590
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Per einde verslagjaar waren er 35 personen werkzaam
(2015: 37), dit is exclusief ingehuurd personeel. Gemiddeld
aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 32,8 (2015: 33,3).

12. Overige kosten
Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

2016

2015

Directe participatiekosten:
- Dotatie aan de voorziening
participaties
- Vrijval voorziening
desinvesteringen en
faillissementen
- Overige kosten

Directe ontwikkelingskosten
Algemene kosten

1.860

11.739

-788

-3.242

789

342

1.861

8.839

231

262

2.425

2.609
4.517

11.710
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12 a. Overige kosten ontwikkelingsactiviteiten

De directe ontwikkelingskosten betreffen kosten die

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

gemaakt worden om projecten uit te voeren.
De algemene kosten betreffen onder andere overige

(bedragen x € 1.000)

2016

personeelskosten, huisvestings-, kantoor-, inventaris-

2015

Directe ontwikkelingskosten
Algemene kosten

en automatiseringskosten.

231

262

1.312

1.400
1.543

1.662

12 b. Overige kosten participatieactiviteiten
Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

2016

2015
In de jaarrekening 2016 is de wijze van presentatie van de

Directe participatiekosten:
- Dotatie aan de voorziening
participaties

mutatie in de voorzieningen gewijzigd ten opzichte van
2015 om daarmee beter aansluiting te verschaffen met de

1.860

11.739

winst-en-verliesrekening een en ander passend binnen de
wettelijke modellen.

- Vrijval voorziening
desinvesteringen en
faillissementen
Overige kosten

-788

-3.242

789

342

Algemene kosten
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1.861

8.839

1.113

1.209

2.974

10.048

Enkelvoudige balans per 31 december 2016		
(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)				

31 december 2016

31 december 2015

Activa
Vaste activa
13

Materiële vaste activa

538

553

14

Financiële vaste activa

77.008

78.078

77.546

78.631

Vlottende activa
15

Vorderingen

2.084

1.729

16

Liquide middelen

3.577

3.225

5.661

4.954

83.207

83.585
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Enkelvoudige balans per 31 december 2016		
(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)				

31 december 2016

31 december 2015

Passiva
Eigen vermogen
17

Geplaatst en gestort
aandelenkapitaal

58.555

58.555

18

Agio reserve

12.046

12.046

19

Overige reserve

11.522

17.485

20

Onverdeeld resultaat
boekjaar		

-1.061

-5.963

81.062

82.123

59

56

2.086

1.406

83.207

83.585

21

Voorzieningen

22

Kortlopende schulden
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016				
(bedragen x € 1.000)

2016

2015

Opbrengsten
23

Opbrengsten

7.395

7.371

Bedrijfskosten

24

Personeelskosten

5.718

5.522

Overige kosten

1.543

1.662

132

143

Afschrijvingskosten
Totaal bedrijfskosten

7.393

7.327

Resultaat voor
rentebaten

2

44

Rentebaten uit
liquide middelen

7

20

Resultaat voor
belastingen

9

64

Belastingen

0

0

Resultaat
deelnemingen

-1.070

-6.027

Resultaat na belastingen

-1.061

-5.963
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2016
(bedragen x € 1.000)

2016

2015

Het kasstroomoverzicht is

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

opgesteld volgens de indirecte

2

44

methode.

132
3
135

143
6
149

De daling in de kasstroom uit

Aanpassingen
- Afschrijvingen vaste activa
- Mutatie voorziening
Saldo aanpassingen

operationele activiteiten wordt
voornamelijk veroorzaakt door
mutaties in het werkkapitaal.

Mutaties werkkapitaal
- Debiteuren
- Overig

Mutatie vorderingen
- Crediteuren
- Onderhanden projecten
- Overig
Mutatie kortlopende schulden
Ontvangen rente liquide middelen
Kasstroom uit operationele activiteiten

104
-459
-355
11
461
208
680
7

In 2015 was sprake van een hogere

427
226
653
-104
-169
23
-250
20
469

investeringskasstroom a.g.v.
verbouwingen in de gezamenlijke
kantoorlocatie met PPM Oost.

616

Kasstroom uit investeringen
Investeringen in vaste activa
Verworven deelnemingen
Kasstroom uit investeringen

-117
0

-649
0
-117

-649

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Achtergestelde lening
Storting in aandelenkapitaal en agio
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Totaal kasstroom

0
0

0
0
0
352

0
-33

3.225
352
3.577

3.258
-33
3.225

Mutatie geldmiddelen
Stand per 1 januari
Kasstroom
Stand per 31 december
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Toelichting op de
enkelvoudige balans en
winst-en-verliesrekening
Algemeen
Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en
de bepaling van het resultaat, wordt verwezen naar de grondslagen
van waardering en resultaatbepaling in de geconsolideerde jaar
rekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. Deel
nemingen in groepsmaatschappijen (PPM Oost) worden tegen de
vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig de
vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans
opgenomen tegen het aandeel van de vennootschap in de netto
vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten
van de deelnemingen en haar aandeel in de directe mutaties in
het eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van
verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze
jaarrekening, verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen
van de deelnemingen.
In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de
vennootschap in het resultaat van de deelnemingen in
groepsmaatschappijen opgenomen. Indien en voor zover de
vennootschap niet zonder beperking uitkering van de positieve
resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in
een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse
vermogensvermeerderingen en verminderingen van de deelnemingen
wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van
herwaarderingen van activa die in de herwaarderingsreserve worden
verwerkt. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen
die tegen netto-vermogenswaarde gewaardeerd worden, worden
proportioneel verantwoord.
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Toelichting op de enkelvoudige balans
en winst-en-verliesrekening
13. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Afschrijvingspercentage

Huisvesting

Inventaris

Automatisering

Totaal

10,0%

10,0%

33,3%

Aanschafwaarde

367

499

590

1.456

Cumulatieve afschrijving

-150

-315

-438

-903

217

184

152

553

0

12

105

117

Afschrijving 2016

-24

-26

-82

-132

Boekwaarde per
31 december 2016

193

170

175

538

Totale aanschafwaarde

367

511

695

1.573

Cumulatieve afschrijving

-174

-341

-520

-1.035

Stand per
31 december 2016

193

170

175

538

Stand per 31 december 2015

Investeringen 2016

88 Jaarverslag 2016 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

14. Financiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

De financiële vaste activa betreft de deelneming in PPM Oost.
Dit belang is 97,49% en is gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.

Mutatieoverzicht:
Stand per 31 december 2015

78.078

Resultaat deelneming 2016

-1.070

Financiële vaste activa

77.008

15. Vorderingen
Deze post is als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1.000)

Debiteuren

31 december 2016

31 december 2015
De vordering op subsidiënten betreft nog te ontvangen

223

327

1.477

974

Ministerie van Economische Zaken.

Rekening Courant PPM Oost

215

213

Onder overige vorderingen is een overbruggingskrediet

Overige vorderingen

169

215

2.084

1.729

Subsidiënten

bedragen van de Provincies Gelderland en Overijssel en het

opgenomen van € 150.000. Dit krediet is verstrekt onder
marktconforme voorwaarden. Deze post is in januari 2016
terugbetaald.
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16. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:		

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

31 december 2015

Kasmiddelen
Bankrekeningen

1

1

3.576

3.224

3.577

3.225

Er is een bankgarantie van € 72.000 verstrekt jegens de
verhuurder van het pand in Laan van Malkenschoten 40 te
Apeldoorn.

De specificatie van het eigen vermogen is:			

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

31 december 2015

Geplaatst en gestort kapitaal

58.555

58.555

Agio reserve

12.046

12.046

17. Geplaatst en gestort kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
€ 80.000.000 en bestaat uit 80.000.000 aandelen ad € 1.
Het geplaatst aantal aandelen bedraagt 58.555.120 van elk € 1.

Overige reserve

11.522

17.485

Onverdeeld resultaat boekjaar

-1.061

-5.963

81.062

82.123

Eigen vermogen
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18. Agio reserve
Het agio is het meerdere wat is gestort bij de aandelenuitgifte naar aanleiding van de fusie en
de stortingen door aandeelhouders in 2010 en 2013. 				
Het verloop in 2016 is als volgt:

Stand per 1 januari 2016
Bij: storting aandeelhouders		
Saldo per 31 december 2016

12.046
0
12.046

19. Overige reserves
Het verloop in 2016 is als volgt:				

		
Stand per 1 januari 2016

17.485

Bij: verdeling resultaat 2015

-5.963

Saldo per 31 december 2016

11.522

91

20. Onverdeeld resultaat boekjaar
Het verloop in 2016 is als volgt:

Stand per 1 januari 2016

-5.963

Af: toevoeging aan de algemene reserve

5.963

Bij: onverdeeld resultaat 2016

-1.061

Saldo per 31 december 2016

-1.061

21. Voorzieningen
Het verloop in 2016 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

56

Mutatie jubileumvoorziening
- Dotatie

3

- Onttrekking

0
3

Stand per 31 december 2016
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59

Voorziening betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen.
De voorziening heeft een langlopend karakter.

22. Kortlopende schulden

Onderhanden projecten:

Deze post is als volgt samengesteld:

>> Projecten waarin Oost NV wordt voorgefinancierd
€ 799.000 (2015: € 223.000).

(bedragen x € 1.000)

31 december 2016

31 december 2015

>> Projecten die Oost NV zelf voorfinanciert € 115.000
(2015: € 0).

Crediteuren

295

284

Onderhanden projecten

684

223

Belastingen en sociale lasten

482

406

Overige

625

493

2.086

1.406

>> Er is een voorziening in mindering gebracht voor een
bedrag van € 51.000 (2015: € 51.000).
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Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
23. Opbrengsten
Voor een toelichting op de opbrengsten verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening.

24. Overige kosten
Voor een toelichting op de overige kosten verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening.
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Vergoedingen aan bestuurder en commissarissen
De bezoldiging van de bestuurders bedroeg:

2016
Salarissen

2015
138.784

128.256

Pensioenen

16.851

12.168

Sociale lasten

1.848

1.824

De bezoldiging van commissarissen bedroeg € 59.000
(2015: € 53.000).
Oost NV heeft geen pensioenverplichtingen naar haar
commissarissen en heeft gedurende het jaar geen bedragen
verleend in de vorm van voorschotten, presentiegelden of
kredieten.
Apeldoorn, 3 april 2017
		
De directie		
drs. C.W. van Willigen
M. Prins (vanaf 01-12-2016)		
		
De Raad van Commissarissen		
mr. G.H.N.L. van Woerkom
G. Braaksma
drs. H.A. Doek
drs. C.E. Habes
J. Schepers
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Voorstel bestemming resultaat 2016
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt
door de directie voorgesteld het gerealiseerde resultaat ad
€ -1.061.000 negatief in mindering te brengen op de overige
reserves.
Het hier vermelde voorstel is niet in de balans verwerkt.
Het gehele resultaat van het boekjaar is verantwoord als
onverdeeld resultaat boekjaar als onderdeel van het eigen
vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.

Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent de
bestemming van de winst
Het resultaat staat conform artikel 20 van de statuten
ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Oost Nederland NV zoals vereist in de Verordening inzake

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor
de jaarrekening

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Aan: de aandeelhouders en het bestuur van

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels

Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk

accountants (VGBA).

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2016

Wij zijn onafhankelijk van Ontwikkelingsmaatschappij

Ons oordeel

als gevolg van fouten of fraude.

maatschappij Oost Nederland NV te Deventer

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur

gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,

afwegen of de onderneming in staat is om haar werk

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

zaamheden in continuïteit voort te zetten. Op

grootte en de samenstelling van het vermogen van

>> het bestuursverslag;

grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV op

>> de overige gegevens.

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Ontwikkelings

31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
>> de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31
december 2016;
>> de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de

mening dat de andere informatie:

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige

>> met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële

realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen

afwijkingen bevat;
>> alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW
is vereist.

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

verliesrekening over 2016;
>> de toelichting met een overzicht van de gehanteerde

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit

toelichtingen.

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze

De basis voor ons oordeel

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands

Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze

recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur

beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de

is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere

controle van de jaarrekening.

informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,

inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties

toelichtingen;

uitvoeren van een controleopdracht dat wij

vast te leggen, het opzettelijk - verkeerd voorstellen van

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie

zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

>> het evalueren van de presentatie, structuur en

>> het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

>> het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen

die relevant is voor de controle met als doel

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de

absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn

ontdekken.

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen

effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

in de interne beheersing.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht

>> het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen

grondslagen voor financiële verslaggeving en het

Zwolle, 3 april 2017

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis

evalueren van de redelijkheid van schattingen door

Ernst & Young Accountants LLP

van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de

de directie en de toelichtingen die daarover in de

drs. H. Hokse RA

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden

jaarrekening staan;

en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

>> het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en

haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel

andere uit:

belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde

>> het identificeren en inschatten van de risico’s

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie

in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor

er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking

niet langer kan handhaven;
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Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming
12,40%

Statutaire zetel

2B Energy B.V.

2014

3D+ Geo Solutions B.V. *

2015

lening

Zutphen

ABC Board Company BV *

2015

lening

Nunspeet

Aemics B.V.

2005

lening

Hengelo

Anoxia Europe B.V. *

2015

lening

Putten

Antecy B.V. *

2016

lening

Hoevelaken

AppThis Group B.V. *

2015

lening

Lochem

Assistive innovations B.V.

2013

lening

Didam

Automotive Apeldoorn B.V.

2011

lening

Apeldoorn

Binnenstadservice B.V. *

2015

lening

Nijmegen

BioGeneration Ventures B.V.

2008

BioSenz B.V. *

2014

lening

Nijmegen

Biostream B.V. *

2016

lening

Doetinchem

Blackolive B.V.

2008

lening

1,61%

Hengelo

Naarden

29,76%

Arnhem

49,00%

Nijkerk

Bloomville Beheer B.V.

2011

BLUE-tec B.V. *

2015

lening

Wageningen

Bouwpaco packaging Equipment B.V. *

2014

lening

Voorthuizen

BTN International B.V.

2013

lening

Arnhem

Business Angels Technostarters II B.V.

2008

40,00%

Haaksbergen

Bussman Groep B.V.

2013

32,00%

Beuningen

Caenator B.V. *

2016

lening

Wageningen
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Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Campus Business Center B.V.

2004

lening

Capturin B.V. *

2016

lening

Velp

Carbon Space Frames B.V. *

2014

lening

Zutphen

Centre4Moods B.V. *

2016

lening

Teuge

Check-Points Holding B.V.

2006

Course Ready B.V.

2016

lening

Wageningen

CO2BO B.V. *

2014

lening

Hengelo

Coöperatieve vereniging PITH-Solutions U.A. *

2015

lening

Rossum

CTN Vastgoed B.V.

2014

lening

Nijmegen

CWR Mobility B.V.

2010

lening

Deepwater-Energy B.V. **

2013

lening

Arnhem

DHM Dental B.V.

2013

lening

Arnhem

Dialoc ID Products B.V. *

2015

lening

Harderwijk

Digest Inn B.V. *

2016

lening

Nijmegen

DINST *

2016

lening

Gendt

DuraGreen B.V. *

2015

lening

Huissen

EasyRiet B.V. *

2014

lening

Harderwijk

Elestor *

2016

lening

Arnhem

EMC Powergen *

2016

lening

Arnhem

Encapson B.V.

2016

E-Nose B.V. *

2014
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20,00%

Statutaire zetel

10,00%

13,39%

13.81%
lening

Hengelo

Wageningen

Nijmegen

Enschede
Zutphen

Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

Enzyre *

2016

lening

Nijmegen

Equestic Holding *

2016

lening

Nijmegen

ETV Groep Beheer B.V.

1999

ETV Groep Expl.- en Ontw. Mij. C.V.

1999

Facility Point Arnhem B.V.

1999

Fastr B.V. *

2015

Ferm RFID Solutions B.V.

2011

Fewle B.V. *

2014

lening

Food Sense B.V.

2014

lening

22,50%

Zwolle

Foodcase International B.V.

2013

lening

7,35%

Wageningen

FourVision HR Plus Sales B.V. *

2015

lening

Arnhem

Fresh Idea Factory

2013

lening

Lochem

GATT Technologies B.V. *

2014

lening

Nijmegen

GenAlice B.V. *

2015

lening

Harderwijk

20,00%
lening

Apeldoorn
Apeldoorn

37,80%
lening

Arnhem
Arnhem

20,00%

Ophemert
Doesburg

GOM Apeldoorn B.V. (ETV)

2000

100,00%

Graphileon *

2016

Green Insight B.V.

2013

20,00%

Enschede

Green Vision Holding B.V.

2005

34,67%

Arnhem

Hallo Zorg B.V. *

2016

lening

Arnhem

Hamwells Holding B.V. *

2015

lening

Arnhem

HCM Medical B.V. *

2016

lening

Nijmegen

lening

Arnhem
Wageningen
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Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

Home Care Home *

2016

lening

Hoevelaken

B.V. Hoofdzaak C.P.W. *

2015

lening

Berg en Dal

iBuildGreen B.V.*

2016

lening

Arnhem

ICOAN B.V. *

2014

lening

Putten

Innovation IQ B.V.*

2015

lening

Arnhem

InteRNA Technologies B.V.

2011

ITS Language

2013

lening

iWelcome B.V. **

2015

lening

Jacht- en Schietsportcentrum Harderwijk B.V. *

2015

lening

Harderwijk

JDB Didactics B.V.

2011

lening

Ede

Kentaa B.V. *

2016

lening

Arnhem

Kaspar Koch Holding B.V.

2014

lening

Nijmegen

Koninklijke FrieslandCampina N.V.

2010

lening

Wageningen

Konnekt Smartdrinks B.V. *

2015

lening

Wageningen

Laad.NL Holding B.V. *

2014

lening

Harderwijk

Laser Technology Janssen B.V. *

2016

lening

Wijchen

Lead Pharma Holding B.V.

2007

Left Loyalty B.V. *

2015

lening

Nunspeet

Logitrade Logistic Systems B.V.

2012

lening

Rossum

Macédes B.V.

2013

lening

Arnhem

Magic Mobs B.V. *

2014

lening

Nijmegen
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6,17 %

Nijmegen
Doetinchem

20,00%

25,84%

Amersfoort

Nijmegen

Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

Med Angel *

2016

lening

Nijmegen

Meester Affineurs *

2016

lening

Wageningen

Micronit Microfluidics B.V.

2001

MilkWays Holding B.V. **

2013

Mimetas

2014

Momala B.V *.

2016

lening

Mosaïc Systems B.V.

2004

lening

35,88%
lening

Enschede
Hattem

17,50 %

Enschede
Nijmegen

43,31%

Enschede

23,28%

Didam

MPS Group B.V.

2013

MPS Holding B.V.

2005

lening

Didam

MUNDO 3D printing **

2013

lening

Kootwijkerbroek

Mijn Onderneming Duurzaam B.V. *

2016

lening

Elst

Nectar 3D B.V. *

2015

lening

Arnhem

Nederlands- Duitse Internet Exchange B.V.

2003

New Day at Work *

2016

lening

Nijkerk

Novioscan B.V. *

2015

lening

Nijmegen

NovioSense B.V. **

2013

lening

Nijmegen

Novo language

2013

lening

Nijmegen

NSure Holding B.V.

2011

ODIN Company **

2013

lening

Ojah B.V.

2010

lening

Okimono B.V. *

2014

lening

25,00%

15,42%

Enschede

Wageningen
Nijmegen

20,15%

Wageningen
Arnhem
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Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

Opiliones B.V. *

2015

lening

Optisense B.V.

2009

lening

Optixolar B.V. *

2014

lening

Asperen

OrgaNext Life Science BV *

2015

lening

Arnhem

Panthera Group B.V.

2001

24,35%

Enschede

Panthera International BV

2016

1,71%

Enschede

PB International B.V.

2011

lening

Zelhem

Pectcof *

2014

lening

Wageningen

Perrit B.V.

2011

lening

Phenovation B.V.

2012

lening

Wageningen

Phocabby Nederland B.V. *

2015

lening

Nijmegen

Phortman Medical B.V.

2011

lening

Ruurlo

Pieter Nieuwland Holding B.V.

2014

lening

Nijmegen

Point-One Starter Fund U.A.

2008

Polyketting B.V. *

2014

lening

Zelhem

PriHealth B.V.

2013

lening

Nijkerk

ProductIP B.V.

2009

Qalumma B.V. *

2014

Recore Systems B.V.

2009

RitAssist Nederland B.V. *

2014

lening

Hattem

RotaQ B.V. *

2014

lening

Beek
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Winterswijk
14,94%

27,29%

9,24%

9,33%
lening

Enschede

Hengelo

Eindhoven

Ede
Nijkerk

28,19%

Enschede

Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Rothec B.V.

2012

lening

Salland Engineering International B.V.

2011

lening

Semantix B.V.

Statutaire zetel
Arnhem

37,00%

Zwolle

2010

15,00%

Zaltbommel

Sigmascreening B.V.

2014

9,67%

Enschede

Sit & Heat B.V.

2013

lening

Wijchen

Sleep a.i. *

2016

lening

Nijmegen

Snocom B.V. **

2015

lening

Solabcool B.V. *

2016

lening

Solesta BV **

2016

lening

SolMates B.V.

2011

Sportief Opgewekt B.V. *

2015

lening

Arnhem

Standing-Strong B.V.

2012

lening

Nijmegen

StexFibers B.V. *

2015

lening

Arnhem

Stroke2Prevent B.V.

2014

Symetrics B.V *

2014

lening

Apeldoorn

Talqs B.V. *

2016

lening

Lunteren

Test Inspire B.V. *

2015

lening

Kootwijkerbroek

Thermosmart **

2013

lening

Arnhem

Topell Energy B.V.

2013

Transformator Beheer B.V.

2013

lening

Fleringen

TSC Solar B.V.

2010

lening

Nijmegen

19,2%

Nijmegen
Duiven

20,00%

Nijmegen

27,97%

Enschede

9,96%

8,23%

Hattem

Duiven
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Overzicht participaties per 31 december 2016
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Tumbolino B.V.

2012

Twente Medical Systems International B.V.

1999

23,13%

Enschede

Twente Technology Fund B.V.

2010

9,85%

Enschede

Twente Technology Solutions B.V. (3T)

2014

lening

29,41%

Enschede

Varibel Innovations B.V.

2012

lening

Arnhem

Vicancy R&D B.V. *

2014

lening

Wageningen

Vitalnext B.V. *

2016

lening

Wageningen

Vither Hyperthermia B.V.

2010

lening

Vuurs B.V. *

2015

lening

Zutphen

Watch-E B.V.

2013

lening

Arnhem

Wattsun pop-up power B.V. *

2016

lening

Arnhem

WMC Holding B.V.

2011

lening

Enschede

Xenikos B.V.

2012

Yellow Bag B.V. *

2015

lening

Nijmegen

Yellow Pallet B.V.

2012

lening

Wageningen

* Lening uit Gelderland voor innovaties II
** Tevens een lening uit Gelderland voor Innovaties II
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lening

Statutaire zetel
Wehl

11,00%

7,86%

Nijkerk

Nijmegen

Bijlagen
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Raad van Commissarissen
De Raad bestaat uit de volgende leden:

mr. G.H.N.L. van Woerkom
(voorzitter RvC, lid remuneratiecommissie)

drs. H.A. Doek
(lid RvC, voorzitter auditcommissie)

J. Schepers
(lid RvC, lid auditcommissie)

In functie: 18 mei 2015
Benoemingstermijn: vier jaar
Geslacht: Man
Geboortedatum: 9-8-1955
Nationaliteit: Nederlands

In functie: 13 oktober 2009
Benoemingstermijn: 2e benoemingstermijn van
vier jaar per 8 mei 2014
Geslacht: Man
Geboortedatum: 13-6-1947
Nationaliteit: Nederlands

In functie: 18 november 2009
Benoemingstermijn: 2e benoemingstermijn van
vier jaar per 8 mei 2014
Geslacht: Man
Geboortedatum: 10-5-1946
Nationaliteit: Nederlands

Functies:

Functies:

Functies:

>> Voorzitter Detailhandel Nederland

>> Voorzitter Stichting Kasteel Middachten, de Steeg

>> Voorzitter Raad van Commissarissen ENO

>> Voorzitter Raad van Toezicht AWVN

>> Lid Raad van Commissarissen Robbers & Van den Hoogen

>> Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW

>> Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland B.V.

>> Lid SER

>> Treasurer Europa Nostra

Zorgverzekeringen tot 1 juli 2016
>> Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Sallcon BV
(lid auditcommissie, lid remuneratiecommissie)

>> Bestuurslid Stichting Ahold Continuïteit

en enkele bestuursfuncties, waarvan twee

>> Voorzitter Raad van Toezicht Hotelschool Den Haag

voorzitterschappen

>> Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Ymere
>> Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders in
Woningcorporaties
>> Lid Klankbordgroep Raad van Bestuur PGGM
>> Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel
Domburg
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G. Braaksma
(lid RvC)

drs. C.E. Habes
(lid RvC, voorzitter remuneratiecommissie)


I n functie: 7 januari 2014
Benoemingstermijn: vier jaar
Geslacht: Man
Geboortedatum: 2-7-1957
Nationaliteit: Nederlands

In functie: 8 mei 2014
Benoemingstermijn: vier jaar
Geslacht: Vrouw
Geboortedatum: 19-3-1965
Nationaliteit: Nederlands

Functies:

Functie:

>> Eigenaar Prospectu, Business Coaching & Supervision

>> Global Head of HR, Aegon Asset Management

>> Voorzitter Twente Board
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Directie
De directie van Oost NV bestaat uit de volgende leden:

drs. C.W. van Willigen
(directeur Oost NV)

M. Prins
(directeur Oost NV m.i.v. 1 december 2016)

Functies:

Functies:

>> Lid Raad van Commissarissen COGAS

>> Directeur Participatiemaatschappij Oost Nederland NV

>> Lid Raad van Commissarissen DAR

>> Lid Investment Committee Dutch Venture Initiative S.A.

>> Lid stichtingsbestuur TReNT
>> Lid stichtingsbestuur WMC
>> Lid stichtingsbestuur Gelderland Valoriseert

SICAR (Luxemburg)
>> Lid Investment Committee Dutch Venture Initiative II S.A.
SICAR (Luxemburg)
>> Waarderingsexpert Fidimec NV, IMEC, Leuven (B)
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GRI tabel
GRI Disclosures

Pagina

Strategie en analyse
G4-1

Verklaring voorzitter Directie over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

4 + 13

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden

13 + 24

Organisatie profiel
G4-3

Naam organisatie

Omslag

G4-4

Producten en diensten

17

G4-5

Locatie hoofdkantoor

64

G4-6

Aantal landen en namen van landen met grootschalige activiteiten of met specifieke relevantie voor duurzaamheidkwesties
die in het verslag aan de orde komen.
Oost NV richt zich op Oost-Nederland voor wat betreft haar dienstverlening.

-

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

64

G4-8

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

G4-9

Omvang organisatie

19

G4-10

Samenstelling personeelsbestand (naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio)

19

G4-11

Percentage medewerkers dat onder CAO valt
Beloningsbeleid is afgeleide van de BBRA (salarisschalen van de overheid).

G4-12

Waardeketen van de organisatie

16 + 22 + 23

G4-13

Significante organisatorische wijzigingen
Oost NV heeft vanaf 1 december 2016 een tweede bestuurder.

6

G4-14

Toepassing van het voorzorgsprincipe
Zie ‘Ketenverantwoordelijkheid’ in het directieverslag.

23

16 (bedrijfsprofiel)
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GRI Disclosures
G4-15

G4-16

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die worden onderschreven
Nederlandse Vereniging van Participatiebedrijven PPM Oost is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiebedrijven (NVP).
De NVP hanteert een gedragscode, waaraan ook PPM Oost zich verbonden heeft.
European Venture Capital Association
Het voorzieningen en waarderingssysteem van PPM Oost voldoet aan de richtlijnen van de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA).
In de richtlijnen van EVCA staat de wijze waarop met voorzieningen en waarderingen van individuele participaties moet worden omgegaan.
Corporate Governance
Zie de bijlage Corporate Governance.
Zie ook www.oostnv.nl/page/mvo-en-corporate-governance.
Lidmaatschap van verenigingen en/of nationale/internationale belangenorganisaties
Oost NV heeft als beleid dat er alleen lidmaatschappen worden aangegaan als het daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft voor de onderneming.

Pagina
65

72

119

-

Materiële aspecten en grenzen
G4-17

a. Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
b. Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag.

G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag
Drie aandachtsgebieden:
Oost NV kent drie aandachtsgebieden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De aandachtsgebieden zijn vastgesteld in 2011 door de directie.
Dit zijn de aandachtsgebieden op sociaal, milieu en economisch gebied.
Doelgroep:
De doelgroep voor dit verslag bestaat uit onze stakeholders: klanten, investeerders, medewerkers, subsidiënten en aandeelhouders.
Toetsing:
De informatie voor het verslag is aangedragen door diverse organisatieonderdelen.

G4-19

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag
Zie G4-18

G4-20

De grenzen van de materiële aspecten die binnen de organisatie vallen
Zie G4-18
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a: 64
b: n.v.t.

-

-

-

-

GRI tabel
GRI Disclosures

Pagina

G4-21

De grenzen van de materiële aspecten die buiten de organisatie vallen
Zie G4-18

-

G4-22

Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere rapporten, en de redenen voor deze aanpassingen
Niet van toepassing.

-

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes t.a.v. de reikwijdte en aspectenafbakening
Niet van toepassing.

-

Betrokkenheid belanghebbenden
G4-24

Lijst van betrokken (belanghebbenden)

13 - 14 + 27

G4-25

Selectie van belanghebbenden
Zie G4-24

-

G4-26

Benadering van belanghebbenden
Subsidiënten: middels jaarlijkse werkplannen, kwartaalrapportages (welke tevens mondeling worden toegelicht) en jaarverslag/jaarrekening.
Raad van Commissarissen: idem, 6 keer per jaar.
Aandeelhouders: middels jaarverslag/jaarrekening.

-

G4-27

Reactie organisatie op onderwerpen/vraagstukken die naar voren zijn gekomen door betrokkenheid belanghebbenden

13 + 24

Grondslagen voor verslaggeving/Verslagparameters
G4-28

Verslagperiode 		
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

-

G4-29

Datum voorgaand verslag
Mei 2016

-

Materiële aspecten en grenzen
G4-30

Verslaggevingscyclus
Jaarlijks.

-

G4-31

Contactgegevens

omslag

G4-32

a. GRI index
Het GRI 4.0 niveau is “self declared”.

-

G4-33

Beleid en huidige praktijk m.b.t. externe assurance

-
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GRI Disclosures

Pagina

Bestuursstructuur
G4-34

Bestuursstructuur van hoogste bestuurslichaam en commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming t.a.v. economische, sociale en milieu aspect
De Directie is verantwoordelijk voor het vraagstuk van MVO en wordt daarbij ondersteund door de afdelingen. Tevens is een MVO coördinator
aangesteld binnen de organisatie.
In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de Directie of een van haar leden, wordt zij vertegenwoordigd
door een der commissarissen, daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen.

Zie ook 108 - 109

Heeft de organisatie een positie of posities op bestuurlijk niveau toegekend met verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen,
en/of rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuurslichaam.
Zie G4-34

-

G4-38

De samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en commissies.

108 - 109

G4-39

Heeft de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam een leidinggevende rol.
Zie G4-34

-

G4-40

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam en de criteria voor benoemen en selecteren van de
leden van het hoogste bestuurslichaam.
We hebben een profielschets voor de leden van de RvC.

10 - 11
108 - 109

G4-41

Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged. Geef aan of belangenconflicten worden
bekendgemaakt aan stakeholders.
Oost NV heeft een gedragscode ontwikkeld (inclusief klachtenregeling en beroepsprocedure, conflicts of interest en klokkenluidersregeling),
die in 2016 verder geïmplementeerd zal worden.

18 + 20 + 25

G4-42

De rol van het hoogste bestuurslichaam en top managers in de ontwikkeling, goedkeuring, en actualisering van de missie en visie,
strategieën, beleid en doelstellingen ten aanzien van economische, milieu- en sociale impact.

13

G4-45

a. De rol van het hoogste bestuurslichaam bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale
impact, risico’s en kansen. Met daarin de rol van het hoogste bestuurslichaam bij de uitvoering van due diligence processen.
b. Worden stakeholders geraadpleegd bij het identificeren en het managen van economische, milieu-en sociale impacts, risico’s en kansen ter ondersteuning
van het hoogste bestuurslichaam.
Zie G4-42

-

De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante
bedrijfsactiviteiten tot de mediane procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor alle werknemers (exclusief de best betaalde persoon) in
hetzelfde land.
Zie G4-11

-

G4-36

G4-55
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GRI tabel
GRI Disclosures

Pagina

Ethiek en Integriteit
G4-56

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes.
Oost NV heeft een gedragscode ontwikkeld (inclusief klachtenregeling, conflicts of interest en klokkenluidersregeling) , die in 2016 verder geïmplementeerd zal worden.

18 + 20 + 25

G4-57

De interne en externe procedures ten aanzien van advies over ethisch en legaal gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit,
zoals hulplijnen of advieslijnen.
Zie G4-56

18 + 20 + 25

De interne en externe procedures voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag, en zaken die verband houden met integriteit,
zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten.
Zie G4-56

18 + 20 + 25

G4-58
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Afkortingen en begrippen
3D

driedimensionaal

fte

full-time eenheid

ACTTiVAte

Pan-European Clusters for Technology Transfer and new VAlue

GRI

Global Reporting Initiative

ADT

Area Development Twente

GvI

Gelderland voor Innovaties

AFIC

Australian Foundation Investment Company

HAN

Hogeschool Arnhem Nijmegen

AvA

Algemene vergadering van Aandeelhouders

HMI

Human Machine Interfaces

B

België

HR

Human Resource

BOM

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

HRM

Human Resource Management

C&E

Cleantech & Energy

HTSM

High Tech Systemen en Materialen

CDI

Commissie Directe Investeringen

ICT

Informatie Communicatie Technologie

ConhIT

Conference for HealthIT

IEG

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

CRM

Customer Relations Management

IFT

Innovatiefonds Twente

c.q.

casu quo

IFO

Innovatiefonds Overijssel

D

Duitsland

IMK

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

DOD

Department of Defense

INTERREG	Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame

DVI

Dutch Venture Initiative

EAF

Europese Angel Fund

iPro-N

Intelligente Producten Nederland-Duitsland

EEN

Enterprise Europe Network

IPKW

Industriepark Kleefse Waard

e-Health

electronic Health

IT

Informatietechnologie

EFRO

Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

KET’s

Key Enabling Technologies

EIB

Europese Investeringsbank

KIC

Knowledge and Innovation Community

EIF

Europees Investeringsfonds

KvK

Kamer van Koophandel

EIT

European Institute of Innovation & Technology

LIOF

Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij

EPG

European Packaging Gallery

LSH

Life Sciences & Health

EU

Europese Unie

M&C

Marketing & Communicatie

EVCA

European Private Equity and Venture Capital Association

MIF

Mainport Innovation Fund

EY

Ernst & Young Accountants

MIND

Medische Innovatie Nederland-Duitsland

EZ

Economische Zaken

mkb

midden- en kleinbedrijf

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

MKG

MKB Kredietfaciliteit Gelderland

FGC

Fonds Gelderse Cultuurleningen BV

MRI

Magnetic Resonance Imaging
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projecten die Europa sterker maken

MRSA

Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

VMO

Verenigde Maakindustrie Oost

Murab

MRI and Ultrasound Robotic Assisted Biopsy

VS

Verenigde Staten

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

WTC

World Trade Center

NBSO

Netherlands Business Support Offices

NDL

Nederland Distributieland

NIA

Nederlands Investerings Agentschap

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

NOM

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

ODC

Odin Development Compass

OICAM

Open InnovatieCentrum Advanced Materials

OP-Oost

Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Ov

Overijssel

PIB

Partners for International Business

PMO

Periodiek Medisch Onderzoek

RCT

Regionale Centra voor Technolgie

R&D

Research & Development

RFID

Radio-frequency Identification

ROCKET

RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies

ROMs

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

RvC

Raad van Commissarissen

RSNA

Radiological Society of North America

RVO.nl

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

SKBN

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland

SLA

Service Level Agreement

S2M

Sustainable Surfaces & Membranes

SPECTORS	Sensor Products for Enterprises Creating Technological
Opportunities in Remote Sensing
UT

Universiteit Twente

VKON

Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland
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Afkortingen en begrippen
Fair Market Value

Arbeidsplaatsen (fte)

De fair market value is een schatting van de marktwaarde

Actueel aantal fte versus beoogd aantal fte op het

van ons belang in een participatie op een bepaald moment.

moment van aflossing of exit in de bedrijven waarin

Maatschappelijke indicatoren Oost NV
Arbeidsplaatsen (fte) – vanuit kerntaak Internationalisering (BU Investeringsbevordering)

Deze schatting is overigens niet per definitie gelijk aan de

wordt deelgenomen of waaraan financiering is verstrekt.

Aantal nieuwe directe arbeidsplaatsen te realiseren
binnen drie jaar n.a.v. bedrijfsvestiging of –uitbreiding

prijs die bij verkoop van de participatie kan worden gereali
seerd, want waarde en prijs zijn verschillende begrippen.

R&D-uitgaven

in Oost-Nederland, zoals aangegeven door de betrokken

Prijs is het resultaat van onderhandelingen.

Het totaal aan R&D-uitgaven gedurende het jaar

bedrijven en bevestigd in een confirmation letter.

in de bedrijven waarin wordt deelgenomen of

Om dubbeltellingen te voorkomen is hierbij rekening

waaraan financiering is verstrekt.

gehouden met de gemaakte afspraken met partners over

Meerwaarde
Is het verschil tussen de fair market value en de
verkrijgingsprijs.

wie over deze bedrijven rapporteert.

Samenwerkingsverbanden
Het totaal aantal samenwerkingsverbanden met

Maatschappelijke indicatoren PPM Oost
Geïnitieerde investeringen

kennisinstellingen (waaronder universiteiten, hogescholen,

Totaal aan nieuwe geïnitieerde investeringen

deelgenomen of waaraan financiering is verstrekt.

kennisparken en valleys) in de bedrijven waarin wordt

gedurende het jaar in de bedrijven waarin wordt
deelgenomen of waaraan financiering is verstrekt.

Octrooien
Het totaal aantal octrooien dat gedurende het jaar

Geïnitieerde bancaire financieringen

is verleend aan de bedrijven waarin wordt deelgenomen

Totaal aan nieuwe bancaire financieringen gedurende

of waaraan financiering is verstrekt.

het jaar in de bedrijven waarin wordt deelgenomen
of waaraan financiering is verstrekt.

Prijzen en awards
Het totaal aantal (nominaties voor) prijzen en awards

Reductie CO2 (in kg)

dat is verleend aan de bedrijven waarin wordt deelgenomen

Totale besparing op CO2 gedurende het jaar in de

of waaraan financiering is verstrekt.

bedrijven waarin wordt deelgenomen of waaraan
financiering is verstrekt.
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Corporate Governance
De visie van Oost NV op corporate governance code
is vastgesteld door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Oost NV en wordt jaarlijks waar
nodig geactualiseerd. Hoewel Oost NV geen beursgenoteerde vennootschap is, zijn de directie en RvC
van Oost NV van opvatting dat de code op onderdelen
betekenisvol is voor een goede corporate governance.

Dit onderwerp leggen we ter bespreking voor aan de AvA van

Vergadering van Aandeelhouders.

Oost NV, steeds als een apart agendapunt. Ten aanzien van

De pensioenregeling en de overeengekomen regeling voor

de principes en bepalingen die onder taak en werkwijze van

vervroegd uittreden, voor zover deze bestaat, zijn conform

het bestuur (c.q. de directie) zijn opgenomen, geldt dat we

de reguliere arbeidsvoorwaarden van Oost NV medewerkers.

deze in hoofdzaak al toepassen. Het instrumentarium dat de

We houden ons aan wat in de code is gesteld ten aanzien van

directie daarvoor hanteert, bestaat vooral uit het beleids

de belangenverstrengeling tussen de vennootschap en de

plan, de begroting en het op de organisatie toegesneden

directie. Mocht belangenverstrengeling aan de orde zijn, dan

handboek administratieve organisatie. Oost NV heeft met

rapporteren we hierover in het jaarverslag.

betrekking tot de relatie met PPM Oost een charter en een
In deze paragraaf geeft Oost NV aan op welke wijze en in

Service Level Agreement (SLA) opgesteld.

welke mate zij invulling geeft aan de naleving van de code.

Oost NV heeft in 2016 een zogenoemde klokkenluiderregeling
ingevoerd. Met betrekking tot de taak en werkwijze van de

Ook de directie en RvC van PPM Oost (Oost NV heeft een

We hanteren een checklist om de naleving te controleren van

Raad van Commissarissen leven we nagenoeg alle in de code

ruim meerderheidsbelang) onderschrijven onze visie op de

alle bepalingen uit statuten, beleidsnotities en/of andere

vermelde best practice bepalingen na. Het RvC-reglement is

corporate governance en hanteren deze voor PPM Oost.

documenten die hiervoor van belang zijn. In het jaarverslag

vervat in de statuten en het jaarverslag verschijnt standaard

rapporteert de directie over de werking van het interne risico

met een bericht van de Raad van Commissarissen. Een

beheersings- en controlesysteem. Dit systeem is binnen Oost

profielschets van de leden van de raad nemen we jaarlijks

I. naleving en handhaving van de code;

NV bij de medewerkers bekend. Periodiek rapporteren we

in het jaarverslag op. Bij nieuwe benoemingen houden we

II. het bestuur;

hierover aan de Raad van Commissarissen. Niet toepasbaar

rekening met de gemengde samenstelling o.a met betrek

III. de Raad van Commissarissen, de RvC;

is de best practice bepaling die stelt dat een bestuurder voor

king geslacht. De raad bestaat thans uit 4 mannen en 1

IV. de (Algemene vergadering van)

een periode van maximaal vier jaar wordt benoemd. Oost

vrouw, waarbij de meest recente benoeming van de Raad

NV stemt het beloningsbeleid met haar aandeelhouders af

een vrouw is. Bij toekomstige (nieuwe) benoemingen zal de

De code zelf is onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

Aandeelhouders, de AvA;
V. de audit van de financiële verslaggeving en de

en houdt zich aan de normen die binnen de overheid gelden.

vennootschap wederom streven naar verdere verbetering van

positie van de interne audit functie en van de

Binnen die beloningsstructuur was het niet mogelijk een

de balans man / vrouw. Binnen het bestuur is de verhouding

externe accountant.

arbeidscontract voor bepaalde tijd aan te gaan.

per 1 december 2016 (mede i.v.m. de voorgenomen fusie met
PPM Oost) 50/50. De bepalingen betreffende het toezicht van

Per hoofdstuk geeft de code principes en nader uitgewerkte

Oost NV volgt de code, voor zover van toepassing, waar het

de raad op het bestuur leven we na in de reguliere raadsver

best practice bepalingen. Als bij Oost NV een principe dan

de hoogte, samenstelling, vaststelling en openbaarmaking

gaderingen.

wel best practice bepaling niet (volledig) wordt toegepast

van de bezoldiging van de directie betreft. Volledigheidshalve

c.q. niet toepasbaar is, geven we dit expliciet aan. Er volgt

zij ook vermeld dat de directie en ook de medewerkers en

Verder heeft de raad, onder leiding van de voorzitter, min

een beschouwing op de codehoofdstukken , de bijbehorende

commissarissen geen aandelenbezit hebben, noch in Oost

stens eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie

principes en de daaraan gekoppelde best practice bepalingen.

NV, noch in de participaties van PPM Oost, noch direct, noch

een open gesprek over zowel zijn eigen functioneren (en

Over de naleving en handhaving van de code rapporteren we

indirect. De vaststelling van de bezoldiging en de andere

gewenste competenties) als dat van de individuele commis

elk jaar in onze jaarverslagen.

arbeidsvoorwaarden gebeurt bij Oost NV door de Algemene

sarissen en de directie.
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Aangaande de onafhankelijkheid van de commissarissen

Het jaarverslag vermeldt het totale bezoldigingsbedrag van

De instrumenten die de directie daartoe hanteert omvat on

wordt wat hierover in de code is gesteld, met inbegrip van

de raad. Betreffende de bevoegdheden van de (Algemene

der andere het jaarplan, de jaaragenda van de RvC (vergade

de rapportageverplichting, gerespecteerd. We voldoen aan

vergadering van) Aandeelhouders noemt de code best prac

ringen) en het handboek Administratieve Organisatie.

de diverse bepalingen die de code stelt op het gebied van de

tice bepalingen die niet van toepassing zijn op de situatie bij

Met betrekking tot de informatieverstrekking van PPM Oost

deskundigheid en samenstelling van de raad: de gewenste

Oost NV. Zo kent Oost NV geen financieringspreferente aan

aan groot- en minderheidsaandeelhouders merken we op

deskundigen, waaronder (zelfs) meerdere financiële experts

delen en wordt er niet onderhands geboden op een bedrijfs

dat het bilaterale overleg tussen Oost NV en PPM Oost gefor

per raad, zijn voor handen. Elke nieuw benoemde commissa

onderdeel of een deelneming. Ook vindt er geen certificering

maliseerd is.

ris ontvangt een introductieprogramma waarbij we het hele

van aandelen plaats.

managementteam betrekken. Het aantal commissariaten

Betreffende de rol, benoeming, beloning en beoordeling van

van één persoon is zodanig beperkt dat een goede taakver

Het principe van inzet van certificering van aandelen als

het functioneren van de externe accountant leven we de

vulling gewaarborgd is. Bij Oost NV kan een commissaris

middel om te voorkomen dat door afwezigheid ter AvA een

bepalingen uit de code na. De externe accountant bevragen

maximaal twee maal herbenoemd worden voor een periode

minderheid van aandeelhouders de besluitvorming naar haar

we standaard in de RvC en in de AvA over zijn verklaring over

van vier jaar volgens een vastgesteld rooster van aftreden.

hand zet, kunnen we niet toepassen. Bij Oost NV is statutair

de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Voorts rapporteren

Aan de rol van de voorzitter van de raad en die van de se

bepaald dat besluiten slechts met algemene stemmen kun

de directie en de raad aan de AvA over de onafhankelijkheid

cretaris c.q. het secretariaat van de vennootschap geven we

nen worden genomen in een vergadering waarin het gehele

van de externe accountant. Ze brengen een weloverwogen

invulling conform het gestelde in de code.

kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is of in een tweede

voordracht uit tot benoeming van een externe accoun

vergadering met algemene stemmen ongeacht het aanwe

tant. Hiertoe maken directie en raad periodiek, ten minste

zige of vertegenwoordigde kapitaal.

eenmaal in de vier jaar, een grondige beoordeling van het

Van de drie kerncommissies (audit, remuneratie, selectie &
benoeming) kent Oost NV er twee (remuneratie en audit)

functioneren van de externe accountant in de diverse enti

permanent en één (selectie & benoeming) ad hoc. De control

Inzake informatieverschaffing aan de aandeelhouders en de

teiten en capaciteiten waarin deze accountant functioneert.

ler maakt geen deel uit van de auditcommissie, wel is hij als

invloed die dit op het koersaandeel kan hebben, dienen we

De benoeming van de externe accountant door de AvA vindt

gast aanwezig bij de commissievergaderingen. De door de

te vermelden dat het ‘aandeel Oost NV’ niet op de financiële

jaarlijks opnieuw plaats.

commissies voorbereide besluiten leggen we altijd ter goed

markten wordt verhandeld. Daarom is dit principe niet aan

keuring voor aan de Raad van Commissarissen. De code stelt

de orde. Aangezien zich onder de aandeelhouders van Oost

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening betrekt

dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen

NV geen institutionele beleggers bevinden, gaan we hier ver

de directie de externe accountant bij het opstellen van het

vennootschap en commissarissen moet worden vermeden.

der niet in op de hierover opgenomen principes in de code.

werkplan van de financial controller. Oost NV heeft geen in

Oost NV heeft in haar RvC geen bestuurders die nog actief

Ten aanzien van de financiële verslaglegging houdt de raad

terne audit functionaris, omdat naar de mening van bestuur

zijn in het openbaar bestuur.

via de auditcommissie meerdere malen per jaar (in de regu

en toezicht de mitigerende werking van deze functie niet

liere vergaderingen) toezicht op het volgen van de interne

opwegen tegen de aanvullende kosten die hiermee gepaard

Mochten tegenstrijdige belangen aan de orde zijn, dan rap

procedures die verband houden met het opstellen en de

gaan , De beoordeling van het systeem van interne contro

porteren we hierover in het jaarverslag. De (systematiek van

publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en de halfjaar-

lemaatregelen is belegd bij de externe accountant binnen de

de) bezoldiging van de commissarissen is goedgekeurd door

of kwartaalcijfers.

kaders van diens opdracht tot controle van de jaarrekening.

de AvA.
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Bevindingen worden opgenomen op in de Management
Letter van de externe accountant. Deze Management Letter
bespreken wij tijdens een raadsvergadering waar de externe
accountant (actief) bij aanwezig is. De externe accountant
rapporteert datgene wat hij onder de aandacht van de direc
tie en de raad wil brengen over zijn controle van de jaarreke
ning en de daaraan gerelateerde controles. Daarmee voldoen
we aan de bepalingen behorende bij het laatste principe in
de code “relatie en communicatie van de externe accountant
met de organen van de vennootschap”.
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Met het gebruik van woorden als ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’
wordt verwezen naar Oost NV. Wij streven er continu
naar om onze MVO-activiteiten en verslaglegging te
verbeteren. Daarom stellen we alle feedback, vragen
en opmerkingen over ons jaarverslag zeer op prijs.
Neem hiervoor contact op via info@oostnv.nl.

Eindredactie
Zoltan Laszlo, Oost NV
Fotografie
Shutterstock

123

Laan van Malkenschoten 40
Postbus 1026
7301 BG Apeldoorn
088 667 01 00
info@oostnv.nl
www.oostnv.nl

