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Voorwoord
Onze regio kijkt terug op een goed jaar. De economie groeit

goed te vinden in rolduidelijkheid en rolvastheid. Ik ben heel

Voor ons was 2018 ook een lustrumjaar. Op 25 juni vierden we

nog steeds. In Oost-Nederland is de groei van de economie

tevreden met de regionale samenwerking in het eerste

ons 15-jarig bestaan met een gevarieerd programma rondom

nog net iets sterker dan het landelijk gemiddelde.

kalenderjaar van deze gefuseerde organisatie. En zeker ook

het thema ‘Duurzame ontwikkeling, de kracht van Oost-

We zien de groei van de economie afvlakken, er is

tevreden over de samenwerking bij financieringen. Het is fijn

Nederland’. Ondernemerschap stond daarbij centraal. Het was

frictie bij het vinden van talent en grote internationale

te merken dat partijen Oost NL weten te vinden als een

fijn dat zo veel mensen samenkwamen om dit met ons te

ontwikkelingen baren ons zorgen. Het is zaak om alert te

belangrijke partij bij het realiseren van sociaaleconomische

vieren. Daar sprak waardering uit en dat motiveert ons om de

zijn en alle ontwikkelingen adequaat te signaleren.

doelen in onze regio. Zowel in Gelderland als in Overijssel. In

komende jaren weer volop verder te bouwen.

Als ontwikkelingsmaatschappij doen wij niets anders.

de sectoren waar wij ons primair op richten - Food, Health,
Tech en Energy - is er veel samenwerking tussen wetenschap

De marktverkenning die in 2017 is uitgevoerd in Oost-

Op nationaal niveau zien we op een aantal fronten onrust.

en het bedrijfsleven. Scheidslijnen tussen traditionele

Nederland, herbevestigde dat er een belangrijke rol is voor

Waar we elkaar vroeger in de polder zo goed konden vinden en

gebieden lijken te vervagen en eigenlijk zien we één groot

publiek risicokapitaal. Er is meer privaat geld beschikbaar

waar we allemaal gericht waren op het overbruggen van

bedrijvig en samenwerkend landsdeel. Dat is fantastisch.

gekomen, maar dat private geld heeft de neiging om financieel

verschillen, daar is het dit jaar niet gelukt een sociaal akkoord

risico te mijden. Als ontwikkelingsmaatschappij spelen wij dus

rondom de pensioenen met elkaar overeen te komen.

Voor ons was 2018 het eerste na-fusiejaar. Enthousiast is ons

een belangrijke rol in de proposities met een hoger

En bepaalde groepen binnen onze samenleving zijn

MT aan de slag gegaan met een vergaande integrale aanpak

risicoprofiel. Juist ook in tijden van economische wind in de

ontevreden omdat zij te weinig zouden meedelen in de

van onze activiteiten. En met een scherpere focus op onze

rug. We begeleiden bedrijven vanuit de moeilijke eerste fase

voorspoed. Deze ontwikkelingen kunnen tot polarisatie leiden.

doelen. Het nieuwe elan was voelbaar. Niet alleen de

naar commercialisatie en indien nodig naar stabilisatie. Op het

Dat is jammer, want het is belangrijk onze concurrentiepositie

bestaande medewerkers leverden gemotiveerd hun bijdrage;

moment dat de markt wil financieren, wordt onze rol

te bewaken. Daar zouden we ons gezamenlijk op moeten

ook is het ons gelukt nieuwe talentvolle collega’s aan te

terughoudender.

richten, want uiteindelijk komt daar onze welvaart vandaan.

trekken. Daar zijn we heel blij mee. De doelstellingen die we
voor dit jaar op het oog hadden, hebben we op onderdelen

Nu het economisch goed gaat, kunnen we stappen zetten om

Tegen die achtergrond is het des te opmerkelijker dat we in

ruimschoots overtroffen. Zo realiseerden we een forse

maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Daar kan Oost NL

onze regio juist heel goed samenwerken. Ondanks dat het

overschrijding van het target bij nieuwe bedrijfsvestigingen en

een belangrijke rol in spelen. Wij mobiliseren en activeren

druk is in Oost-Nederland, met tal van organisaties met ieder

bedrijfsuitbreidingen (International) en bij uitgelokte

bedrijven om bijdragen te leveren. Bovendien is onze bijdrage

een eigen doelstelling en een eigen dynamiek, weten we elkaar

investeringen voor R&D (Business Development).

aan de Gelderse en Overijsselse economie er altijd een van de
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lange termijn. Werken aan structurele verbetering en
verduurzaming van de economie is juist in goede tijden
gewenst.
Daar blijven wij ons het komend jaar dan ook graag voor
inzetten. We kijken uit naar voortzetting van de samenwerking
met alle partijen in onze mooie regio.

Marius Prins
algemeen directeur
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Samenvatting resultaten 2018
Prestatie indicatoren
Bedrijfsresultaat Oost NL

International
€

€

2.345.000
Business Development

278,5

1.202

350

miljoen euro
bedrijfsinvesteringen
bedrijfsvestiging
of -uitbreiding

additionele arbeidsplaatsen
bedrijfsvestiging
of -uitbreiding
(de komende drie jaar)

ondernemers uit Oost-Nederland namen
deel aan handelsbevorderingsactiviteiten
(en 177 ondernemers van buiten de regio)

Capital

+

(inclusief fondsen onder management)*

€

+

40,8
miljoen euro uitgelokte
investeringen

€

€

+

3.590

31,7

210,6

6,1

arbeidsjaren

miljoen verstrekte
financieringen en
€ 37,2 miljoen in cash-out

miljoen euro uitgelokte
investeringen

miljoen euro
exit-opbrengsten

3.263
arbeidsplaatsen
in 2018

3.878
verwachte arbeidsplaatsen over 5 jaar (fte)

case

+

70
gerealiseerde cases

69

Capital **
€

6,0

consortia

miljoen verstrekte
financieringen en
€ 8,9 miljoen in cash-out

€

+

+

78,1

5,6

miljoen euro uitgelokte
investeringen

miljoen euro
exit-opbrengsten

2.275
arbeidsplaatsen
in 2018

1.761
verwachte arbeidsplaatsen over 5 jaar (fte)

Zie bijlage 'Afkortingen en Begrippen' voor de omschrijvingen van de indicatoren.
* Hieronder zijn opgenomen alle fondsen waarvan Oost NL fondsbeheerder is:
GVI-II, Topfonds Gelderland, IEG, MKG, FHBG, IFO I, IFO II, IFT.
** Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds Oost NL en GVI-II.
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Maatschappelijke indicatoren
Portfoliobedrijven Oost NL
Reductie CO2 (in kg)

3.840.052

Kennis
€

€ 44,9 miljoen

212

545

R&D-uitgaven

Duurzame samenwerkingsverbanden met andere bedrijven

Samenwerkingsverbanden met
kennisinstellingen en -netwerken

Mijlpalen

27

Aantal verleende octrooien

13

Nominaties voor prijzen en awards
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Een ondernemende organisatie die in het publieke
domein werkt, heeft de nodige uitdagingen op het
gebied van governance. Als zelfstandige vennootschap
met aandeelhouders die zich publiek moeten
verantwoorden, is Oost NL zich altijd bewust van
maatschappelijke ontwikkelingen en gevoeligheden.
Een belangrijke activiteit in 2018 was het ontwikkelen van het
nieuwe meerjarenplan 2019-2022, dat aan het eind van 2018
is vastgesteld. De Raad van Commissarissen nam deel aan
verschillende inhoudelijke discussies die daarvoor georganiseerd
zijn. Oost NL sprak met de provincies om ideeën op te doen
voor het meerjarenplan, waarover de Raad is geïnformeerd.
Ook leverden drie goed bezochte inspiratiesessies met sprekers:
Frans van Vught, Constantijn van Oranje en Hans de Boer,
zinvolle input op voor het meerjarenplan.
Gezamenlijk concludeerden wij met de directie dat we nog
meer focus willen aanbrengen in het werk dat Oost NL doet.
Oost NL is actief in de sectoren Food, Health, Tech en Energy en
wil de bestaande ecosystemen versterken en de aandacht nog
meer richten op rendement voor de lange termijn. Financieel en
maatschappelijk. De doelstellingen worden steeds meer vertaald
naar de kaders van de ‘Sustainable Development Goals’.
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Meer naar datgene wat de maatschappij nodig heeft om zich

Als toezichthouder zijn wij klankbord voor de directie in

Oost NL heeft geen interne audit functionaris, omdat naar

op een duurzame manier te ontwikkelen.

majeure ontwikkelingen en ingrijpende besluiten. Zo waren

de mening van de directie en de Raad van Commissarissen

wij in 2018 intensief betrokken bij de discussies rondom de

de mitigerende werking van deze functie niet past bij de

2018 was het eerste volledige jaar van Oost NL na de fusie.

investering in Lithium Werks. Voor deze bijzondere investering

proportionaliteit van de onderneming. Met ingang van 2018

Intern is heel nadrukkelijk ingezet op integraal werken. En

werd door de provincie Overijssel en de Regio Twente op

bezien we jaarlijks of er voldoende adequate alternatieve

dat werpt nu al zijn vruchten af. Door hechte samenwerking

onderdelen toestemming gegeven om af te wijken van de

maatregelen zijn genomen en op deze wijze gaan we jaarlijks

van de verschillende expertises binnen Oost NL kunnen

voor het fonds geldende investeringsinstructie. Daarnaast

na of er behoefte bestaat om alsnog een interne auditdienst

aanvragen veel adequater en veelzijdiger worden behandeld.

leidde deze discussie indirect tot het vertrek van een zeer

in te richten. In 2018 is een intern verbeteringsproces ingezet

Aspecten met betrekking tot ontwikkeling, financiering en

gewaardeerde commissaris.

en worden interne dossiercontroles uitgevoerd.

internationalisering worden in samenhang onderzocht.

Bij de bespreking van de vraag of er voldoende alternatieve

Op die manier biedt Oost NL ondernemers een completer

Bij de totstandkoming van het meerjarenplan en bij het

maatregelen zijn genomen vanwege het ontbreken van

en integraler pakket aan ondersteuning.

betrekken van stakeholders bij het beleid van Oost NL heeft de

een interne audit functionaris, heeft de RvC overwogen het

RvC de directie actief geadviseerd. De directie heeft geprobeerd

van waarde te vinden dat er een accountant is aan wie een

Als Raad van Commissarissen zien wij dat de organisatie als

een meer ‘outside in’ benadering te realiseren door eerst op te

controle-opdracht is verleend. Het interne verbeteringsproces

gevolg van de complexe fondsenstructuur veel tijd en energie

halen wat er in de samenleving (bij ondernemers en politiek)

en de interne dossiercontroles, in combinatie met de

moet steken in governance en regelgeving.

leeft en die input vervolgens als uitgangspunt te nemen voor

controle door de accountant, acht de raad afdoende als

interne sessies ter voorbereiding van het meerjarenplan. Dat

alternatieve maatregelen.

De RvC kwam in 2018 zes keer bijeen. Het aanwezigheids

was een nuttige en geslaagde exercitie waar de Raad zijn

percentage was 100%, zowel voor de reguliere vergaderingen

bijdrage aan geleverd heeft.

van de Raad als voor de commissievergaderingen. We namen

De zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen vindt
plaats onder begeleiding van een extern bureau dat in de

afscheid van de heer Huub Doek, die terugtrad vanwege

Ook bij de jaarlijkse vaststelling van het Activiteitenplan

voorbereiding van de sessies interviews heeft gehouden

het aflopen van zijn termijn. Wij danken de heer Doek voor

is de RvC betrokken bij de strategische discussies. Zo zijn

en documenten zoals statuten, reglementen, profielschets

zijn betrokkenheid in de afgelopen acht jaren, waarin hij

er voor het Activiteitenplan sessies geweest met Economic

en het laatste jaarverslag, heeft doorgenomen. Op basis

veel kennis van financieringsinstrumenten, maar ook van

Boards, de Valleys en de provincies, waar we verslag van

daarvan faciliteert het bureau de bespreking van dilemma’s

de politieke verhoudingen in het Gelderse heeft ingebracht

hebben gekregen. In elke vergadering stellen we, naast

waar de Raad in zijn totaliteit, de ingestelde commissies en

in onze discussies. We zijn verheugd dat mevrouw Barbara

formele punten, minstens één inhoudelijk onderwerp

de commissarissen individueel mee geconfronteerd zijn.

Lemstra tot onze Raad is toegetreden. Met haar kennis van

aan bod. We laten ons daarbij informeren door mensen

De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden in december 2018,

en binding met Gelderland is ze tevens aangetreden als

buiten het management, zodat wij ook een beeld hebben

waarna een rapport is opgesteld waarin onder andere de

commissaris van Topfonds Gelderland. De heer Geert Braaksma

van de talenten in de organisatie. Bij de vaststelling van

actieve opstelling van de Raad, de rolverdeling en interne

is teruggetreden als commissaris. Hij wilde voorkomen dat

de jaarrekening 2017 hebben we intensieve gesprekken

samenwerking, de samenwerking met de directie en het

zijn toenemende betrokkenheid bij economische activiteiten

gevoerd met de externe accountant over de waardering van

contact met het management team en de organisatie als

in onze regio zou leiden tot discussies over het functioneren

de participaties. Daar zijn verschillende methoden voor,

positief zijn vermeld. Tevens zijn enkele verbeterpunten

van de Raad. Wij danken de heer Braaksma voor zijn inzet en

maar juist in de eerste fase van een participatie is het - met

opgenomen die in 2019 verder zullen worden opgepakt.

grote deskundigheid. In het begin van 2019 starten we met de

welke methode dan ook - lastig om die waarde met grote

Dit rapport is gedeeld met de directie. Alle commissarissen

invulling van deze vacature in de Raad.

nauwkeurigheid vast te stellen.

zijn onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate
Governance Code.
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In de voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering in

We vinden het belangrijk om goed te luisteren naar stake

De personalia van de leden van de Raad zijn opgenomen in

het voorjaar van 2018 heeft het jaargesprek plaatsgevonden

holders en voeling te houden met de dagelijkse praktijk van

de bijlage op pagina 80. Deze bijlage dient gelezen te worden

tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. Van

het werk van Oost NL.

als zijnde onderdeel van het dit verslag.

dat overleg is verslag gedaan aan aandeelhouders vooraf-

Kijkend naar 2019 zullen wij intern de integrale manier van

gaand aan de aandeelhoudersvergadering van mei 2018.

werken verder stimuleren en ondersteunend zijn bij de

Apeldoorn, 29 maart 2019

Onze auditcommissie heeft in 2018 vier keer vergaderd. De

uitvoering van het meerjarenplan. De verkiezingen van de

Raad van Commissarissen

belangrijkste onderwerpen waren de bespreking van het ac-

Provinciale Staten in het voorjaar van 2019 kunnen leiden

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

countantsverslag, de evaluatie controle jaarrekening 2017 en

tot aangepaste inzichten van onze aandeelhouders. In ieder

het risicobeleid. Na het vertrek van de heer Doek is mevrouw

geval zullen wij in nauwe samenwerking met de aandeelhou-

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

Lemstra lid geworden van de auditcommissie en de heer

ders en andere stakeholders ons met volle energie blijven

Drs. C.E. Habes

Klein Essink voorzitter. Tevens hebben we het risicobeleid aan

inzetten voor de regionale economie. Met impact.

Mr. B.G.M. Lemstra

het werkveld van de commissie toegevoegd. Daarmee heet

D.J. Klein Essink RA

de commissie nu audit- en risicocommissie (ARC).

Samenstelling RvC en rooster van aftreden
De samenstelling van de remuneratiecommissie is onveranderd gebleven. Vanwege de meeromvattende taken van deze

Lid RvC

Benoeming

Aftredend

De heer mr. G.H.N.L. van Woerkom
(voorzitter RvC, lid selectie-, benoemings- en
remuneratiecommissie (SBR))

Benoemd (eerste termijn) met
ingang van 18 mei 2015

Aftredend bij de algemene
vergadering (AV) Oost NL 2019

De heer drs. H.A. Doek
(lid RvC, voorzitter audit- en risicocommissie
(ARC))

Benoemd (tweede termijn) met
ingang van 8 mei 2014

Afgetreden op 17 mei 2018

De heer G. Braaksma
(lid RvC)

Benoemd (eerste termijn) met
ingang van 7 januari 2014, herbenoemd (tweede termijn) met
ingang van 17 mei 2018

Afgetreden op 16 november 2018

Mevrouw drs. C.E. Habes
(lid RvC, voorzitter SBR)

Benoemd (eerste termijn) met ingang van 8 mei 2014, herbenoemd
(tweede termijn) met ingang van
17 mei 2018

Aftredend bij de AV Oost NL in 2022

De heer D.J. Klein Essink RA
(lid RvC, lid ARC, voorzitter ARC per 17 mei 2018)

Benoemd (eerste termijn) met
ingang van 1 juni 2017

Aftredend bij de AV Oost NL in 2021

Mevrouw mr. B.G.M. Lemstra
(lid RvC, lid ARC)

Benoemd (eerste termijn) met
ingang van 17 mei 2018

Aftredend bij de AV Oost NL in 2022

commissie, is de naam gewijzigd in selectie-, benoemingsen remuneratiecommissie (SBR). Deze commissie heeft in
2018 twee keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen
waren de beoordeling van de directie en de leden van het
managementteam, de opvolging van commissaris Doek, de
voorbereiding van de zelfevaluatie, de samenstelling van het
managementteam en het bezoldigingsbeleid van de directie
en de Raad van Commissarissen.
Met de Ondernemingsraad hebben we twee keer per jaar
een regulier overleg. Daarnaast onderhouden we informele
contacten met directie en aandeelhouders en zijn we
aanwezig bij bijeenkomsten met relaties.
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Directieverslag
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Profiel
Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van
Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat en de provincies
Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale
economie. We ondersteunen ondernemers met
publiek geld en met onze kennis, kunde en netwerken.
Daarbij richten we ons vooral op het mkb. Centraal
staan onze klanten: innovatieve ondernemers. Voor
hen leggen we verbindingen, binnen de regio, buiten
de regio en in verschillende landen in de EU, zoals
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en ook buiten
de EU, bijvoorbeeld in China.

Wij ondersteunen ondernemers die daar een steentje aan

Focus

bijdragen. We acteren daar waar de markt het laat afweten of

Oost-Nederland is ‘Smart & Healthy’. Oost NL is er voor alle

waar de markt nog onvoldoende functioneert. Op die manier

ondernemers in onze regio, maar we hebben een speciale

zijn we complementair aan de markt en zijn we actief in de

focus voor ‘Smart & Sustainable Industries’ en ‘Concepts for

hoogste risicocategorie. We durven uitdagingen aan te gaan

a Healthy Life’. Tal van kennisinstellingen en bedrijven in

en daarmee co-financiers aan te trekken. Met onze projecten

Oost-Nederland lopen voorop in Europa als het gaat om

maken we het verschil en zetten we ontwikkelingen in gang.

innovaties in de sectoren Food, Health, Tech en Energy. Het

De politiek zet de kaders en bepaalt de richting; wij maken

zijn precies deze thema’s die relevante bijdragen leveren aan

de vertaalslag van beleid naar praktijk. Wij zorgen dat de

onze maatschappelijke uitdagingen. Als ontwikkelings

dingen sneller gebeuren.

maatschappij willen wij ons vooral richten op ondernemers
die niet alleen aan de continuïteit van hun onderneming

Integrale dienstverlening

werken, maar die ook een visie hebben over de toekomst van

We hebben specialisten in huis van verschillende expertises.

de omgeving waarin we wonen en werken.

Onze mensen van Business Development ondersteunen
ondernemers bij de ontwikkeling, realisatie en het naar de

Waardecreatiemodel

Als maatschappelijke organisatie streven wij niet naar

markt brengen van innovaties. Onze mensen van Capital

Als ontwikkelingsmaatschappij richten wij ons op

maximalisatie van de winst, maar is het onze ambitie de

financieren startende en groeiende innovatieve mkb-

langetermijnwaardecreatie in onze regio. Onze resultaten

economische structuur in Oost-Nederland duurzaam te

bedrijven met risicokapitaal uit verschillende fondsen.

zijn niet alleen zichtbaar in euro’s en rendementen, maar ook

versterken. Met ons werk willen wij een bijdrage leveren aan

En onze mensen van International helpen ondernemers bij

in de ‘outcome’ voor de regio. In het waardecreatiemodel op

de acht maatschappelijke uitdagingen die wij dan ook als

het leggen van contacten in het buitenland. Daarnaast

pagina 14 hebben we die bijdrage in beeld gebracht.

‘outcome’ in ons waardecreatiemodel hebben opgenomen:

bevorderen zij ook de vestiging en uitbreiding van

>> Duurzame energie en CO2-reductie

(buitenlandse) ondernemingen in onze regio. Juist de

>> Gezond, duurzaam geproduceerd voedsel

combinatie van al deze kennis, ervaring en netwerken geeft

>> Effectieve, betaalbare zorg

Oost NL de kracht om ondernemers praktisch en strategisch

>> Watermanagement en aanpassing aan klimaatverandering

te ondersteunen. Onze dienstverlening is integraal en op

>> Circulaire economie, maximalisatie circulair gebruik

maat; met elke ondernemer bespreken wij individueel welke

grondstoffen
>> Schoon, veilig, efficiënt vervoer & transport

wensen en behoeften er liggen en welke rol Oost NL daarbij
kan spelen.

>> Een veilige samenleving
>> Een inclusieve, innovatieve samenleving

13

‘Wij maken het verschil door de economische structuur
in Oost-Nederland duurzaam te versterken’
Integer

Input

Output

Betrokken

Menselijk kapitaal

Innoveren

Vindingrijk

> Medewerkers/talent
(man & vrouw)

Oost NL

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

FOOD

HEALTH

> Innovatie investeringen
> Ontwikkeling van
consortia van samenwerkende bedrijven
> Gecreëerde arbeidsjaren
> Business cases en
innovatie projecten

Internationaliseren
Ondernemer

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

Financieel kapitaal

Investeren

TECH

Onze financieringen
> Basisactiviteiten
> Additionele opdrachten

Waardecreatiemodel
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> Directe investeringen
> Verstrekte financieringen
> Uitgelokte investeringen
> Exit opbrengsten
> Leads

ENERGY

Sociaal rendement
> Klanttevredenheid
> Scholingstrajecten/
trainingen medewerkers

Duurzame energie
en CO2-reductie

Gezond, duurzaam
geproduceerd voedsel

Smart &
Sustainable
industries

Effectieve, betaalbare zorg

Watermanagement en
aanpassing aan
klimaatverandering

Circulaire economie,
maximalisatie circulair
gebruik grondstoffen

Internationaliseren

Innoveren

> Europese, nationale en
provinciale fondsen/middelen

CO2

€
Investeren

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

Outcome

Concepts for
a healthy life

CO2

Schoon, veilig, efficiënt
vervoer & transport

De veilige samenleving

Inclusieve, Innovatieve
samenleving

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Het toezicht op Oost NL berust bij de Raad van

Kijkend naar de zeventien SDG’s die de Verenigde Naties

Commissarissen van Oost NL. Het Investment Committee

hebben geformuleerd, levert Oost NL vooral bijdragen aan

Directe Investeringen respectievelijk het Investment

SDG 3 (‘good health and well-being’), SDG 7 (‘affordable and

Committee Fonds-in-Fondsinvesteringen adviseert het

clean energy’), SDG 8 (‘decent work and economic growth’),

bestuur over voorstellen van de business unit Capital inzake

SDG 9 (‘industry, innovation and infrastructure’), SDG 12

investeringen in ondernemingen respectievelijk fondsen

(‘responsible consumption and production’) en SDG 17

vanaf een bedrag van € 250.000. Na een positief advies van

(‘partnerships for the goals’). SDG 8 en SDG 17 raken de kern

het betreffende Investment Committee beslist de directie.

van de inzet van Oost NL: wij werken met partners samen

Bij investeringen boven een bedrag van € 5 miljoen is tevens

aan een duurzame versterking van de economische structuur

goedkeuring vereist van de Raad van Commissarissen.

in Oost-Nederland. Bij SDG’s 3, 7, 9 en 12 zijn wij betrokken in

De leden van de Investment Committees worden door de

het kader van de hoofdthema’s waar Oost NL zich mee bezig

Raad van Commissarissen benoemd. In de bijlage op

houdt: ‘Food’, ‘Health’, ‘Tech’ en ‘Energy’. In de loop van 2019

pagina 82 wordt aangegeven uit welke leden de Investment

zullen wij de koppeling van de SDG’s met de strategie van

Committees bestaan en is per lid een uitgebreid profiel

Oost NL verder onderzoeken en uitwerken.

opgenomen.

Corporate governance
De directie en de Raad van Commissarissen van Oost NL
hechten veel waarde aan ‘goed ondernemingsbestuur’ waarin
transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal
staan. Oost NL past de principes en best practices van de
Nederlandse Corporate Governance Code toe voor zover deze
van toepassing zijn op een organisatie van haar omvang en
inrichting. In een bijlage van dit jaarverslag en in het
Verantwoordingsdocument Corporate Governance Code op
onze website beschrijven wij de naleving van de code. In dit
document is aangegeven of en op welke wijze Oost NL
voldoet aan de bepalingen van de code danwel gemotiveerd
uiteengezet waarom Oost NL van bepalingen afwijkt.
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Maatschappelijke waarde
Als ontwikkelingsmaatschappij werken wij in het
belang van de samenleving. Onze maatschappelijke
relevantie is ons bestaansrecht. We richten ons met
ons werk expliciet op voor Oost-Nederland relevante
en onderscheidende maatschappelijke thema’s.

De transparantiebenchmark brengt de transparantie in

gemaakt. De klachtenprocedure van Oost NL staat helder

maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een

beschreven op onze website. Onze directie behandelt elke

onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling

klacht persoonlijk.

van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste
ondernemingen van Nederland. De score voor het jaarverslag

Vanuit de overheid is de ambitie uitgesproken dat in 2023

van 2017 was 128 punten. Deze score achten wij passend.

90% van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen
dienen te onderschrijven als referentiekader voor hun

Directie, medewerkers en commissarissen hebben geen

(internationale) ketenactiviteiten. Als staatsdeelneming heeft

We dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke

aandelenbezit in Oost NL en er is geen sprake van

Oost NL de ambitie om te voldoen aan deze OESO-richtlijnen.

vraagstukken onder meer op het gebied van energie,

belangenverstrengeling tussen de vennootschap en de

In 2019 zullen we dit verder uitwerken en kijken hoe deze

gezondheid, voedsel en veiligheid. Bij het evalueren van onze

directie of de commissarissen. Oost NL kent een

richtlijnen geïmplementeerd kunnen worden in het inkoop-

activiteiten kijken we niet alleen naar de direct meetbare

klokkenluidersregeling; daarvan is in 2018 geen gebruik

en investeringsbeleid.

factoren als investeringen en aantallen arbeidsplaatsen, maar
ook naar de achterliggende waarden en de maatschappelijke
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Materialiteitsanalyse

gebaseerd. Op basis van de input vanuit de verschillende

Op basis van interne gesprekken, contacten met stakeholders

stakeholdergroepen hebben we de impact van de materiële

en deskresearch hebben we een inventarisatie gemaakt van

thema’s op de stakeholders afgezet tegen de impact van de

maatschappelijke aspecten die van belang zijn voor Oost NL

materiële thema’s op Oost NL. Vervolgens is de matrix

en onze stakeholders. Vervolgens hebben we de onderwerpen

voorgelegd aan onze bestuurder en hoger management en is

geprioriteerd en per onderwerp het belang voor stakeholders

deze gefinaliseerd. Dit is vervolgens grafisch weergegeven in de

afgezet tegen het belang voor Oost NL. Dit is vervolgens

materialiteitsmatrix. In 2018 is de materialiteitsmatrix gecheckt

grafisch weergegeven in de materialiteitsmatrix.

op actualiteit en hebben we besloten dat er nu geen
wijzigingen doorgevoerd hoeven te worden. In 2019 zullen we

In 2017 hebben wij voor het eerst een materialiteitsanalyse

de matrix weer kritisch bekijken en zo nodig updaten.

Zeer belangrijk

uitgevoerd waarop wij onze materialiteitsmatrix hebben

Indirecte economische waarde

Impact op externe stakeholders

Innovatie

Duurzame werkgelegenheid

Bedrijfsvestiging

Duurzame ontwikkeling

Internationale handel
Duurzaamheid in de keten
Emissies

Duurzame inzetbaarheid

Belangrijk

Diversiteit
Risicomanagement

Klanttevredenheid

Contacten met stakeholders

Gezondheid en veiligheid van klanten

Belangrijk

Materialiteitsmatrix

Impact van Oost NL

Zeer belangrijk

Alle 15 opgenomen onderwerpen zijn voor Oost NL van belang. De zeven boven de lijn worden het meest materieel bevonden door
zowel onze interne als onze externe stakeholders. Op deze manier wordt inzichtelijk welke maatschappelijke aspecten voor Oost NL
een speerpunt zijn. De uitkomsten zijn gebruikt voor het bepalen van de inhoud van dit jaarverslag conform de richtlijnen van het
Global Reporting Initiative en zijn richtinggevend voor de vormgeving van het beleid de komende jaren.
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Maatschappelijke
uitdagingen
Vanouds is onze regio toonaangevend in de sectoren
Food, Health en Tech. Ze zorgen voor bedrijvigheid,
werkgelegenheid en innovatiecapaciteit. Bovendien
leveren deze sectoren belangrijke bijdragen aan het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Sinds
jaar en dag vormen deze sectoren dan ook de
belangrijkste focus voor de activiteiten van Oost NL.
De laatste jaren is de sector Energy daarbij gekomen.
Er is immers veel behoefte aan bestaande
technologie die bijdraagt aan een duurzame
energiehuishouding in Oost-Nederland. Logistiek
heeft ook onze aandacht, omdat dit door alle
sectoren heen loopt. We beschrijven hieronder onze
belangrijkste activiteiten in deze vier sectoren. Maar
eerst schetsen wij een aantal ontwikkelingen die wij
in de markt zien en die ons werk in die sectoren
beïnvloeden.

Er is zorg over de arbeidsplaatsen die door deze ontwikkeling

Verduurzaming

verdwijnen. Aan de andere kant kan de technologie juist

De grootste uitdaging waar de mensheid voor staat, is het

hulpmiddelen bieden die mensen langer betrokken houden bij

drastisch veranderen van de manier waarop wij nu grondstoffen

werk en sociale omgeving. Het is de kunst technologie voor die

gebruiken, energie opwekken en CO2 uitstoten. Als we onze

doelen in te zetten.

planeet ongeschonden willen overdragen aan volgende
generaties, dan moet het roer fors om. In het terugdringen van

Verdienstelijking

onze CO2-footprint speelt voedsel een belangrijke rol. In onze

Door technologie zijn consumenten inmiddels gewend alle

regio werkt een cluster van bedrijven aan proteïnetransitie.

informatie, film en muziek, ontspanning en mobiliteit hier en

Proteïnen uit vlees zijn in termen van productie namelijk zeer

nu altijd ter beschikking te hebben. Realtime. En daarmee zijn

inefficiënt en milieubelastend. De 30 in dit cluster verzamelde

we haast ongemerkt anders gaan aankijken tegen bezit.

bedrijven maken groene eiwitten van planten, rijstsoorten,

Eigenlijk willen we steeds vaker geen producten meer ‘hebben’,

zeewier en gras. Maar dat kunnen ook wormen en sprinkhanen

maar vooral de mogelijkheid hebben om er gebruik van te

zijn. Oost NL denkt actief mee hoe de productie opgeschaald

maken. We kennen al een aantal initiatieven die daar zeer

kan worden, maar ook over de acceptatie van dit soort eten

succesvol op inspelen, zoals de huurauto (Greenwheels) en de

waar we nog niet aan gewend zijn. We werken toe naar een

leenfiets (Swap). Hetzelfde zal ook in andere sectoren gaan

echte voedselketen voor groene eiwitten.

gebeuren. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor de
maakindustrie. Een bedrijf bijvoorbeeld dat tot voor kort alleen

Protectionisme

maar waterpompen verkocht, zal zich toe moeten gaan leggen

Wereldwijd zien we dat landen zich meer op zichzelf gaan

op het verkopen van diensten. ‘Ik zorg ervoor dat ik voor jou

richten. Protectionisme kan zich op verschillende manieren

zoveel kuub water verplaats in zoveel tijd’. Dat is waar de klant

uiten. We zien buiten Nederland voorbeelden van fiscale

behoefte aan heeft. Niet het bezit van die pomp. Die kan van de

maatregelen die genomen zijn om bedrijfsinvesteringen in het

Digitalisering

fabrikant blijven. Dat wil niet zeggen dat er niets meer

buitenland minder aantrekkelijk te maken. We zien ook

Ons dagelijks leven is in hoog tempo ingrijpend aan het

geproduceerd hoeft te worden, maar er komt wel een hele

voorbeelden van verstoring van het ‘level playing field’,

veranderen. Deels door technologisch gedreven veranderingen,

dienstomgeving omheen. Een ander voorbeeld is een

waardoor bedrijven uit Nederland niet altijd dezelfde kansen

deels stellen we als consumenten en wereldburgers ook steeds

fietsenfabrikant in onze regio die over de hele wereld

hebben als bedrijven uit het betreffende land. We zien verder

meer eisen aan producten en bedrijven en de impact ervan op

aangepaste fietsen levert voor mensen met een aandoening.

de opkomst van importtarieven en andere handels

onze omgeving. In de eerste plaats is er de steeds verdergaande

Sinds kort plaatsen ze sensoren in hun fietsen, waardoor de

belemmeringen. Al deze maatregelen zijn ongunstig voor ons

digitalisering. Zo zal de beschikbaarheid van diensten op onze

thuisblijvers altijd weten waar de fiets is en bij eventuele

omdat de Oost-Nederlandse economie zeer sterk extern gericht

smartphone de organisatiestructuur en het bedrijfsmodel van

ongevallen tijdig gewaarschuwd worden. Hier opent zich een

is. We zijn voor de economische groei in onze regio afhankelijk

de banken ingrijpend beïnvloeden. We zijn ervan overtuigd dat

wereld van mogelijke diensten, want met eenvoudige software

van export en buitenlandse investeringen. Daarom is het juist

dit in nog veel meer sectoren gaat gebeuren. Ook robots zullen,

kan nu ook data verzameld worden over de snelheid van

weer gunstig dat er nieuwe handelsverdragen zijn afgesloten

bijvoorbeeld in de zorg, ons werk fundamenteel veranderen.

fietsen, de afstand per keer, het aantal keren dat iemand valt.

tussen enerzijds de EU en anderzijds Canada en Japan. Oost NL

Het gaat dan helemaal niet meer over de fiets, maar over de

zal de komende tijd de nieuwe kansen in Canada en Japan voor

gebruiker en zijn omgeving.

de bedrijven in onze regio gaan verkennen.
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Brexit

Thema Food

Hoe de brexit ook precies vorm gaat krijgen, de kosten voor

Belangrijke partners van Oost NL in dit veld zijn onder
meer Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit,

internationale handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU

Het is een grote maatschappelijke uitdaging om in de

Universiteit Twente, de netwerken rond Food 2020 (EU),

zullen stijgen. Niet alleen kosten als gevolg van

toekomst negen miljard mensen te voeden en dat ook

Food Valley NL, Innofood, The Protein Cluster, StartLife,

importheffingen, maar ook kosten vanwege zogenaamde

nog eens te doen met meer gezond, veilig en duurzaam

collega-ROM’s en de Topsectoren Agro-Food en Tuinbouw

non-tariff barriers. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de

geproduceerd voedsel. In dit kader wordt er in Oost-

& Uitgangsmaterialen.

Europese Unie zullen de grenzen gaan beschermen. De kans is

Nederland gewerkt aan de volgende onderwerpen:

groot dat de handel tussen Nederland en het Verenigd
Koninkrijk bemoeilijkt gaat worden door tarieven en regels. Dat

> Gezonde voeding

gaat ons raken. Nederland verdient jaarlijks € 22,7 miljard aan

Goede kwaliteit basisvoeding kan ziektes voorkomen en

de export naar het Verenigd Koninkrijk, oftewel ruim 3% van

zelfs ‘terugdraaien’. Onze voeding moet gezond en veilig

het bbp. Aan de positieve kant zijn er mogelijkheden om

zijn en geen micro-organismen of andere verontreiniging

bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk te laten landen in

bevatten. Daarnaast vraagt gezonde voeding om meer

Oost-Nederland. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die hun

bewustzijn en kennis bij de consument.

afzetmarkt hebben op het Europese continent, zullen zich
moeten vestigen op het Europese continent. In samenwerking

> Food en Technologie

met NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) is Oost NL

Slimme technologische toepassingen, zoals drones,

heel actief om contacten te leggen met bedrijven in het

sensoren en wearables, kunnen worden toegepast in

Verenigd Koninkrijk. In het afgelopen jaar hebben we

precisielandbouw, de slimme stal, ‘vertical farming’,

verschillende bedrijven vanuit Groot-Brittannië kunnen

maar ook in duurzame productiesystemen, zoals in de

begeleiden naar Oost-Nederland.

visteelt en de zuivelketen. Daarnaast leidt technologie tot
meer gepersonaliseerd voedingsadvies en ondersteunt

Al deze ontwikkelingen spelen door in de vier sectoren waarin

het de ‘eiwittransitie’: de ontwikkeling van veel nieuwe

wij actief zijn. We zetten de belangrijkste onderwerpen hierna

producten op basis van plantaardige eiwitten.

op een rij.
> Food Chain Management
De consumptie van duurzame, veilige en gezonde
producten vergt een slimmere organisatie van
de waardeketens in de agro- en tuinbouwsector.
Technologieën als blockchain en Internet of Things (IoT) en
de inzet van big data-analyses voor efficiencyverbetering
helpen daarbij. Zij ontsluiten informatie, maken
systemen circulair, creëren meer voedselwaarde en gaan
voedselverspilling tegen.
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Ingredient Farm

The Good Growing Solutions

Het innovatieproject Ingredient Farm heeft als doel om in

Good Growing Solutions (GGS) heeft een nieuwe vestiging

het glastuinbouwgebied NEXTgarden exotische specerijen

in Europa, opgezet door vooraanstaande internationale

Door kennis, kapitaal en ons netwerk ter beschikking

als kurkuma en zwarte peper te gaan telen, veredelen en

ondernemers uit Australië, Zuid-Afrika en Nederland. GGS

te stellen, helpen wij ondernemers bij de ontwikkeling,

verwerken. Oost NL ondersteunde in de ontwikkeling van

richt zich op de ontwikkeling, het vermarkten en investeren

realisatie en het naar de markt brengen van innovaties.

dit project, waarbij de focus ligt op het opbouwen van een

in technologieën in de Foodsector voor met name de groei

Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven,

ketenconsortium van bedrijven en kennisinstellingen.

en kwaliteitsoptimalisatie met een duidelijke focus op de

kennisinstellingen en overheden. Het resultaat van onze

productie van gezond voedsel, waterbesparing en CO2-reductie.

inspanningen zijn sterke bedrijven en structuren die op

Kerntaak Innoveren

hun beurt zorgen voor duurzame werkgelegenheid in

De vraag naar kwalitatief goede grondstoffen neemt toe.

de regio.

De beschikbaarheid, kwaliteit en authenticiteit van specerijen

Het hoofdkantoor van GGS BV is gevestigd in Almelo,

uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn aspecten die veel aandacht

met dochterondernemingen in Perth en Pretoria. Oost NL

vragen. Het is goed om te onderzoeken of in Nederland een

begeleidde GGS bij de locatiekeuze, het oprichten van de BV en

Behalve het behoud van werkgelegenheid, het creëren

deel zelf geteeld kan worden in de toekomst. Binnenlandse

Holding en werkvergunningstrajecten. Daarnaast ondersteunde

van nieuwe banen en het versterken van de economie,

teelt kan ook voordelen opleveren op het gebied van kwaliteit,

Oost NL GGS bij het leggen van waardevolle contacten.

is onze doelstelling steeds nadrukkelijker het bijdragen
aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.

duurzaamheid, logistiek en kosten.
GGS richt zich op voedselveiligheid en het optimaliseren van

We verbinden bedrijven, kennisinstellingen en overheid

Ingredient Farm gaat deze uitdaging aan met een consortium

voedingswaarde van producten, waterbesparing, CO2-reductie

om gezamenlijk synergie te creëren en in toenemende

van o.a. tuinbouwers vanuit het glastuinbouwgebied

en vermindering van het energieverbruik. Het grootste deel

mate werken ook maatschappelijke organisaties mee aan

NEXTgarden (gelegen tussen Arnhem en Nijmegen), jonge

van het onderzoek vindt plaats in Oost-Nederland. Daarnaast

het vinden van de juiste oplossingen.

Wageningse technologiebedrijven en gerenommeerde

ondersteunt GGS Zuid-Afrikaanse bedrijven in de expansie naar

Nederlandse specerijenbedrijven. Binnen het project wordt de

Europa en brengt zij daarnaast ook Nederlandse producten

Onze eerste opdracht is het signaleren van trends en

specerijketen opnieuw ontwikkeld, van plantenveredeling, teelt,

en technologieën onder de aandacht bij Zuid-Afrikaanse

het identificeren van kansen voor regionale bedrijven.

verwerking tot de verkoop van de specerijen. De keteninnovatie

counterparts. GGS schat de komende jaren door te groeien naar

Vervolgens kan Oost NL vanuit een neutrale positie

richt zich in eerste instantie daarbij op kurkuma en zwarte peper.

tientallen medewerkers.

programma’s, projecten en business cases begeleiden,
ontwikkelen en aanjagen. We werken gericht samen

De partners zien veel potentie in de ontwikkeling van in

Vanuit de samenwerking met Oost NL heeft GGS Oost NL

met alle relevante partijen in onze regio en leveren

Nederland geteelde specerijen. Door de productieketen lokaal

met diverse Agri-Food en technologie bedrijven in Zuid-

organiserend vermogen.

op te zetten, worden grote transportafstanden vermeden.

Afrika in contact gebracht, waaruit diverse vestigings- en

Samenwerking in de keten leidt tot nog voedselveiliger

technologiematchmaking projecten zijn opgestart, die Oost

producten en speelt in op een groeiende marktvraag. Het

NL met NFIA samen oppakt. Zo hebben ze de technologie van

Ingredient Farm project is mogelijk gemaakt door een door OP

Micreos uit Wageningen in Zuid Afrika onder de aandacht

Oost toegezegde subsidie in het kader van het Europees Fonds

gebracht, waaruit een samenwerking is ontstaan met een

voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

counterpart in Zuid-Afrika.
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Thema Health

Oplossingen voor de gezondheidszorg komen steeds

Hospitainer

vaker van publiek-private samenwerkingsverbanden die
Door toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten

kennis, expertise en middelen bundelen. Belangrijke

Hospitainer ontwikkelt en produceert mobiele en modulaire

en toename van chronische ziekten is het een grote

partners van Oost NL in dit veld zijn onder meer Radboud

ziekenhuizen van standaard zeecontainers. Oost NL

maatschappelijke uitdaging om de zorg toegankelijk,

Universiteit, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente,

ondersteunde Hospitainer bij het zoeken naar alternatieve

kwalitatief en betaalbaar te houden. Oost NL stimuleert

de netwerken rond Boost for Health (EU), Health Valley,

bedrijfslocaties en hielp bij de keuze tussen huur, koop of

innovaties die mensen langer gezond en actief laten leven

Health Innovation Portal, Digital Health Center,

het verlengen van het huurcontract.

en die tegelijkertijd zorgen voor groei van de economie

RedMedTech Ventures, collega-ROM’s en de Topsector

en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Binnen de sector

Health & Life Sciences.

Health richten wij ons op twee onderwerpen:

Hospitainer biedt de juiste tools voor het redden van
mensenlevens in conflict- of oorlogsgebieden, bij rampen of op
afgelegen plaatsen. Met compleet ingerichte mobiele

> Personalised Health & Nutrition

hospitalen, inclusief apparatuur, medicijnen, watertoevoer en

Patiënten kunnen sneller genezen door persoonlijke

-zuivering, wasmachines, enzovoorts levert Hospitainer hier

medische behandeling en door de ontwikkeling van

een belangrijke bijdrage. Een mooi bedrijf in de regio dat geheel

geneesmiddelen op maat. Wij ondersteunen daarom

op eigen kracht deze groei doormaakt en een bijdrage levert

de ontwikkeling van tools voor het individualiseren van

aan deze maatschappelijke uitdaging op wereldniveau.

preventieve, diagnostische en behandelingsstrategieën.

Klanten als de VN, NGO’s, maar ook overheden en het

Op het grensvlak met het thema Tech komen

ministerie van Defensie weten Hospitainer te vinden. Zo groeit

onderwerpen in beeld als diagnostiek, medical imaging

Hospitainer behoorlijk. Met de compleet ingerichte containers

en medicijnontwikkeling voor infection & immunology,

worden zowel complete (tijdelijke) ziekenhuizen gebouwd als

oncology en nanomedicine.

kleinere veldhospitalen. De VN past het toe in oorlogsgebieden
(in het Midden-Oosten) of in gebieden met slachtoffers van

> Medical Technology & Digital Health

seksueel geweld, maar Hospitainer is ook actief in gebieden

We dragen bij aan de ontwikkeling van medische

zoals Colombia, waar de FARC zich uit de jungle heeft

apparaten, robots en hightech/ICT-oplossingen voor

teruggetrokken.

kwaliteitsverbetering en kostenverlaging in de zorg.
Onze focus ligt op onderwerpen als imaging, medical chip

Redenen om naar een nieuwe locatie uit te zien waren de groei

technology, (bio)molecular informatics, language and

van werkzaamheden en het aflopen van het huurcontract van

speech technology, new delivery systems en molecular

de bedrijfsruimte in Apeldoorn. Uiteindelijk viel de keuze op

life-like systems.

een nieuwe en meer representatieve locatie in Vaassen.
Hospitainer verwacht de komende periode een groei van tien
extra arbeidsplaatsen, naast diverse indirecte mensen die
vooral bij de productie en assemblage aanwezig zijn.
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ATRO Medical

Kerntaak Investeren

Soepeler bewegen, minder pijn en vijf tot tien jaar uitstel
van het implanteren van een metalen kunstknie. Dat zijn

Met risicokapitaal uit verschillende fondsen financieren

de voordelen van de meniscusprothese onder de naam

wij startende en groeiende innovatieve mkb-bedrijven.

Trammpolin, ontwikkeld door ATRO Medical. Oost NL

Daarnaast ondersteunen wij ondernemers met onze kennis

investeerde vanuit haar participatiefonds in ATRO Medical.

en geven we hen toegang tot ons netwerk. Door onze sterke
positie in Oost-Nederland kunnen we het verschil maken in

Het Nijmeegse ATRO Medical BV, een spin-off van Radboudumc

ontwikkelingen waar de markt niet snel genoeg gaat.

en DSM, wil met Trammpolin pijn in de knie verlichten.
Volgens het Reumafonds is artrose de meest voorkomende

De provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van

chronische gewrichtsziekte; ruim 1 miljoen Nederlanders heeft

EZK hebben gezamenlijk geïnvesteerd in Participatiefonds

er last van. Het RIVM verwacht zelfs dat dit er in 2040 meer

Oost NL. Dat verstrekt risicodragende financiering aan

dan 2 miljoen zijn. De pijn en het moeilijker bewegen leiden

kansrijke innovatieve (doorstartende) mkb-bedrijven.

tot minder kwaliteit van leven, minder arbeidsproductiviteit en

Naast het gezamenlijke fonds kennen de beide provincies

meer kosten in de gezondheidszorg.

en Regio Twente vergelijkbare eigen fondsen, zoals Topfonds
Gelderland, Innovatiefonds Overijssel en Innovatiefonds

ATRO Medical probeert specifiek de groep patiënten te

Twente. Het management van deze (innovatie)fondsen is

helpen die slijtage en beschadiging van het kraakbeen in de

belegd bij Oost NL.

knie hebben, vaak het gevolg van een sportblessure gevolgd
door een meniscusoperatie. Nog specifieker gaat het dan

Veel proposities van ondernemers voldoen nog niet aan

om patiënten tussen de 35 en 65 jaar die pijn in de knie

de eisen van investeerders. Dat geldt zowel bij eerste

ontwikkelen als gevolg slijtage.

financieringen als bij vervolgfinancieringen van bedrijven
waarin Oost NL al geïnvesteerd heeft. Bij de eerste

Om bij de eerste patiënten een prothese te kunnen plaatsen

financiering ontbreekt vaak een goede onderbouwing van

en aan te tonen hoe deze meniscusprothese hun leven kan

het ondernemingsplan. Bij vervolgfinancieringen ontbreekt

verbeteren, haalde ATRO Medical financiering op. Oost NL was

vaak een technische en/of commerciële validatie van het

begin 2018 een van de investeerders. Inmiddels heeft ATRO

plan. De uitdaging voor Oost NL is in beide gevallen om

Medical toestemming van de Inspectie Gezondheidszorg om

de kwaliteit van de ondernemingsplannen te verbeteren,

de meniscusprothese te implanteren bij achttien patiënten.

zodat meer ondernemingen daadwerkelijk gefinancierd

Dit doet ATRO Medical BV samen met het Radboudumc, het

worden en kunnen starten en (door)groeien. Komen

Maastricht UMC+ en de Sint Maartenskliniek. Met dit klinische

de investeringen in de beheerfase, dan blijft Oost NL

onderzoek wordt vastgesteld of Trammpolin bij patiënten leidt

ondernemers ondersteunen bij hun verdere groei.

tot minder pijn en een beter belastbare knie.
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Thema Tech

De regio is al sterk in de opschaling van nano-

Demcon

toepassingen in de halfgeleiderindustrie en nu richt
Technologie is een enabler voor groei van de economie

onze aandacht zich op het creëren van faciliteiten die de

Een robot die de naald via de huid op precies de juiste plek

en werkgelegenheid in andere sectoren. Bovendien

opschaling in microfluidics en photonics mogelijk maken.

positioneert of onbemande systemen voor veiliger inspectie

werkt technologie voorwaardenscheppend bij vele
maatschappelijke uitdagingen. Zo zien wij een grote rol
voor technologie bij onder andere:

werk. Twee voorbeelden uit het innovatieprogramma van
> Robotica

DEMCON. Door een financiering van Oost NL kan DEMCON

Oost-Nederland kent een florerend, internationaal

haar innovatieprogramma versnellen. Zo komen bijvoorbeeld

vooroplopend robotica-ecosysteem met startups en

hoogwaardige medische apparaten eerder op de markt.

volwassen bedrijven. Dit ecosysteem maakt deel uit van

Naar verwachting leidt het innovatieprogramma tot een

Oost-Nederlandse bedrijven hebben een sterke

een sterk Europees netwerk waarin de gehele waardeketen

directe groei van circa 14 banen.

internationale concurrentiepositie in Aerospace,

aanwezig is, met name hoogwaardige toeleveranciers.

Automotive, Security, Packaging en Health. Deze

De focus ligt op de specifieke kracht:

Als hoogtechnologisch ontwikkelaar levert DEMCON wereld

sectoren zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, lichte en

food- en care-toepassingen, inspectie en onderhoud

wijd innovatieve technologische oplossingen, producten en

multifunctionele materialen om kosten te besparen en

en productie in de maakindustrie (Smart Industry).

systemen. Het Enschedese bedrijf verlegt haar technologische

> Advanced Materials

de toegevoegde waarde te verhogen. Regionale sterktes

en geografische grenzen en zoekt continu naar nieuwe

zijn composieten, coatings & surface treatments,

Belangrijke partners van Oost NL in dit veld zijn onder

technische en innovatieve uitdagingen. Deze innovaties,

smart functional textiles, membranen en (biobased)

meer de netwerken van Manunet en Vanguard (EU),

die bijdragen aan een betere zorg, veiliger werken en

kunststoffen.

Novel-T, kennisinstellingen zoals Universiteit Twente,

innovatieve samenleving, leggen ze vast in een programma.

Saxion, Windesheim en HAN, en organisaties als FME
> Smart Industry

en RCT Gelderland.

Directeur Dennis Schipper van DEMCON: “Al jaren werken

De toepassing van nieuwe technologieën leidt tot

we intensief samen met Oost NL bij het opzetten van

maatwerk, meer flexibiliteit en hogere snelheid in de

samenwerkingsverbanden met andere (regionale)

productontwikkeling en in de productieprocessen en

ondernemingen en internationale Europese projecten.

maakt kleinere productievolumes haalbaar. Behalve

Met de recente lening van Oost NL kunnen we ons innovatie

de wijze van produceren, veranderen ook de producten

programma verder vormgeven. Die innovaties die uit het

zelf van karakter door de koppeling aan het Internet of

programma komen, leiden tot interessante nieuwe, zinvolle

Things (IoT) en door de integratie van nieuwe diensten

technologieën voor maatschappelijk vraagstukken. Zo kunnen

(servitization). Nieuwe toegevoegde waarde komt voort uit

we ons onderscheiden en de concurrentie blijven aangaan.”

slimme samenwerking in logistiek en circulaire economie,
realtime ketenintegratie en nieuwe businessmodellen op

Een van de voorbeelden in het innovatieprogramma is een

basis van blockchain en data security.

robot voor naaldplaatsing. Daarmee kunnen medici veel
nauwkeuriger prikken. Dat is niet alleen prettig voor patiënten,

> Fotonica & Nanotechnologie

maar draagt ook bij aan lagere zorgkosten. Het innovatie

Oost-Nederland is sterk in de geïntegreerde fotonica

programma maakt de verdere ontwikkeling van naald

en opto-mechatronica. In Twente en Nijmegen huist de

positioneringssystemen mogelijk.

grootste concentratie van bedrijven in microfluidics.
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Industrial Reality Hub

Kerntaak Internationaliseren

De Industrial Reality Hub is een samenwerkingsverband
tussen tien bedrijven onder aanvoering van Oost NL, in

In het kader van internationaliseren heeft Oost NL twee hoofd-

het kader van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel

activiteiten: investeringsbevordering en handelsbevordering.

‘Smart & Sustainable Industries’. Het unieke aan dit

Investeringsbevordering is het verleiden van (internationale)

samenwerkingsverband is dat de partners zeer actief

bedrijven om zich te vestigen of uit te breiden in Oost-Nederland.

samenwerken en een duidelijk technologisch profiel

We richten ons daarbij proactief op enkele focuslanden:

neerzetten in Nederland richting Europa. Samen bieden de

de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Afrika en het Verenigd

partners meerdere competenties aan voor de maakindustrie,

Koninkrijk. In deze landen onderhouden we intensieve contacten

die nodig zijn voor de volgende fase van Smart Industry,

met alle relevante organisaties als ambassades, exportpromotie-

namelijk een verbeterde interactie tussen mens en machine.

agencies en bilaterale Kamers van Koophandel. Wanneer
bedrijven geïnteresseerd zijn in vestiging in onze regio, voorzien

De samenwerking ontstond uit activiteiten van Oost NL op

wij ze van alle benodigde informatie (soms in de vorm van

het gebied van Augmented- en Virtual Reality. De IR Hub is

bidbooks), helpen wij ze met het vinden van een juiste locatie,

daardoor ingebed in een breder ecosysteem van in totaal

en introduceren wij ze bij relevante partners in de regio. Voor

35 bedrijven, kennisinstellingen en faciliteiten die actief zijn

internationale acquisitie werken wij intensief samen met de

met AR/VR gericht op Smart Industry.

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in het kader van
het ‘Invest in Holland’ programma.

De hoofdthema’s zijn Visualisatie, VR training, Digital Twins,
AR Assembly, maar ook big data en Artificial Intelligence,

Samen met regionale partners informeren wij in het kader van

met toepassingen in de industrie, gezondheidszorg

handelsbevordering Oost-Nederlandse mkb-ondernemers over

en de bouw. Juist de interactie tussen verschillende

internationaal zakendoen en brengen wij partijen bij elkaar. Een

kennisdomeinen met marktgebieden, leidt tot doorbraken

web portal verzorgt de algemene informatievoorziening.

in innovaties. Dit beperkt zich echter niet tot de betrokken

Daarnaast organiseren we geregeld handelstafels, exportevents

partners binnen de IR Hub. De kennis wordt actief uitgebreid

en handelsmissies om ondernemers te helpen zaken te doen

met nieuwe partners die actief zijn met Sensoren en AI,

in het buitenland. Voor extra ondersteuning voor en na een

zoals het bedrijf Xsens dat zich in januari aansloot.

handelsmissie is een e-commerce- of exportgroeivoucher
beschikbaar. We richten ons voor handelsbevordering met name

Dankzij het Smart Industry netwerk is de opstap gemaakt

op de focuslanden Duitsland, Verenigd Koninkrijk en China.

naar nationaal Fieldlab en naar Europese Digital Innovation

Verder hebben we Canada en Japan geselecteerd als potentiële

Hub. De IR Hub biedt een breed palet aan: van toegepast

focuslanden. We verkennen de kansen voor ondernemers uit

onderzoek/R&D naar experimentele ontwikkeling met

onze regio daar verder.

pilotklanten tot en met training en implementatie.
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Thema Energy
Nederland loopt op dit moment achter bij het realiseren

Drijvend Zonnepark
Lingewaard

van de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en zal een

Spiers New Technologies Inc.
Het Amerikaanse bedrijf Spiers New Technologies (SNT) heeft
haar Europese productievestiging geopend in Ede. SNT levert

flinke inhaalslag moeten maken. Als uitvoeringsorganisatie

Met 6.150 panelen die drijven op een gietwaterbassin is

reparatie- en revisieservices aan batterijpakketten voor

helpt Oost NL de provincies Gelderland en Overijssel hierbij.

Drijvend Zonnepark Lingewaard het grootste drijvende

automotive klanten in de snel groeiende Europese markt

Onderwerpen zijn CO2-reductie, hernieuwbare energie,

zonnepark van het vasteland van Europa. Het zonnepark

voor elektrische voertuigen.

energie-efficiency, slimme energienetwerken en de transitie

wekt jaarlijks groene stroom op voor ruim 600 huishoudens.

naar een circulaire economie door toepassing van slim

Oost NL ondersteunt ondernemers- en burgerinitiatieven

Het ‘Invest in Holland’ netwerk ondersteunde het bedrijf in

ontwerp, duurzaam gebruik en recycling.

die bijdragen aan de energietransitie en aansluiten bij de

hun keuze zich te vestigen in Nederland. Deze ondersteuning

doelen van het Gelders Energie Akkoord. Het zonnepark kwam

was een gezamenlijke inspanning van de Netherlands Foreign

Het energienet gaat van een- naar tweerichtingsverkeer en

mede tot stand door een investering vanuit het Innovatie- en

Investment Agency, Nederland Distributieland en Oost NL. Voor

krijgt een digitale aansturing. Zeer uiteenlopende partijen

Energiefonds Gelderland, dat Oost NL beheert. Vanuit het

de toekomstige groei is de verwachting dat SNT en Oost NL blijven

zullen samen deze energietransitie gaan vormgeven, met zowel

Oost NL programma De Groeiversneller kreeg het project een

samenwerken, onder andere op het gebied van innovatie- en

bestaande als meer innovatieve technologie. Oost NL neemt

energievoucher toegekend.

opleidingsprogramma’s. Met als doel SNT een stevige positie te

deel aan de energietransitie van vandaag door het aanleggen

bieden in Nederland en Gelderland, als springplank naar verdere

van windturbines, zonnecentrales, biomassacentrales en

Het Drijvend Zonnepark Lingewaard is een uniek en vooruit

door deze met elkaar te integreren. Tevens is Oost NL mede

strevend project, niet alleen door zijn omvang, maar ook door

wegbereider in de energietransitie van morgen door innovaties

het feit dat het ontstaan is vanuit een burgerinitiatief. Drijvend

SNT, met haar hoofdvestiging in Oklahoma City, is marktleider

en nieuwe businessmodellen.

Zonnepark Lingewaard is aangelegd op een gietwaterbassin in

in het repareren, herstellen en reviseren van dure en complexe

Europese uitbreiding.

tuinbouwgebied NEXTGarden in Bemmel. De verwachting is

batterijen die worden toegepast in (semi)elektrische voertuigen.

Het rijksbeleid voor de circulaire economie richt zich op vijf

dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan

Het bedrijf heeft nagenoeg de business en technologie

prioritaire sectoren waarvoor transitieagenda’s zijn opgesteld:

zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of grond, dankzij het

‘uitgevonden’ om de geavanceerde batterijsystemen die

biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en

koelende effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht.

onder garantie in elektrische voertuigen worden verwisseld te
diagnosticeren, op te waarderen, te repareren en te herstellen in

consumentengoederen. De transitie van een lineaire naar een
circulaire economie is een zeer ingrijpende systeemwijziging.

De officiële opening van het zonnepark werd in 2018 verricht

een gesloten systeem. De batterijen kunnen worden hergebruikt

De basis wordt gevormd door duurzaam (her)gebruik van

door Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland

in auto’s of krijgen een andere toepassing. Daarmee is SNT een

grondstoffen, afval en energie en door nieuwe organisatie-

en Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van de

goed voorbeeld van een bedrijf actief in de circulaire economie.

vormen en businessmodellen om dit mogelijk te maken.

gemeente Lingewaard. Zij onthulden bij de opening een

Belangrijke partners van Oost NL in dit veld zijn onder

informatiebord met een display waarop de stroomopbrengst

Ede grenst aan ‘Arnhem Energy Hotspot’. Dat betekent dat

wordt weergegeven.

SNT toegang heeft tot het ecosysteem rond duurzame energie
(IPKW, Battery Valley) en schone mobiliteit (Clean Mobility

meer de netwerken van Circe (EU), KiEMT, en organisaties
als Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en HAN,

In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan

Center). De nabijheid van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen

Generation-E, DNV-GL, Nuon en Alliander. De komende jaren

binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zand

(HAN Automotive) en verschillende opleidingsinstituten voor

spant Oost NL zich nog meer in voor een circulaire economie

winplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins. Deze innovatie

beroepsonderwijs zijn belangrijk geweest bij de vestigingskeuze.

en innovatie in energietechnologie.

kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast.
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Risicomanagement
Risicomanagement is het identificeren en
kwantificeren van risico’s en het vaststellen van
de beheersmaatregelen. Het risicobeleid van Oost NL
is erop gericht toekomstige risico’s inzichtelijk te
maken, te beheersen, te verminderen of te spreiden.
De toepassing van risicomanagement wordt
regelmatig besproken in vergaderingen van het
Managementteam, de Audit- en Risicocommissie en
de Raad van Commissarissen. Van de belangrijkste
risicogebieden wordt met de Audit- en Risicocommissie
de risicobereidheid besproken en vastgesteld.

voordoen. De hiermee samenhangende resultaten zijn in

Beheersmaatregel

de winst- en verliesrekening van het verslagjaar verwerkt.

Oost NL is zich bewust van strategische risico’s. Voor zover
die het gevolg zijn van ontwikkelingen bij stakeholders

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

(met als gevolg mogelijk minder financiële middelen voor

1.

Strategische risico’s

Oost NL), zijn deze risico’s beperkt beïnvloedbaar. Van

2.

Operationele risico’s

belang is een scherpe profilering van de propositie en

3.

Financiële en compliance risico’s

doelgroepen van Oost NL. Door steeds weer aandacht te

4.

Informatierisico’s

hebben voor de synergie tussen de business units en de
clusters geven we hier inhoud aan. Maar daarnaast zijn

Onze risicobereidheid

goede contacten op bestuurlijk en ambtelijk niveau van

Om de strategische risico’s te beperken, is Oost NL

groot belang. Samen zoeken we steeds naar de balans tussen

permanent in gesprek met aandeelhouders en subsidiënten.

onze maatschappelijke functie en de economische ambities.

Passend bij het publieke karakter van Oost NL is er aandacht

De impact is uiteraard afhankelijk van de wijziging op het

voor de risico’s die de continuïteit en duurzaamheid van

economisch beleid van de stakeholders.

Relevante risico’s zijn op kans en impact beoordeeld

Oost NL over de lange termijn kunnen bedreigen. Daarnaast

en per risicogebied is binnen het managementteam een

heeft Oost NL als beleid om de operationele risico’s waar

2

verantwoordelijke benoemd. De manager is verantwoordelijk

mogelijk te mitigeren. Bij financiële risico’s wordt een

2.1		Oost NL wordt aangemerkt als aanbestedende dienst,

voor de beheersmaatregelen en de monitoring.

bewuste afweging gemaakt, waarbij risico’s zoveel als

daarnaast bestaan er risico’s met betrekking tot

mogelijk beheerst worden middels interne processen.

staatssteunrecht.

Operationele risico’s

Terugblik 2018

Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen het risico en de

In 2018 heeft Oost NL haar risicomanagement verder

maatschappelijke doelstellingen die kunnen worden bereikt.

Beheersmaatregel

ontwikkeld en de risicobereidheid (de mate waarin Oost

Met name voor het aangaan van participaties en leningen

Oost NL werkt in overeenstemming met de vigerende wet-

NL bereid is risico’s te aanvaarden) en de bijbehorende

speelt dit sterk. Voor het uitvoeren van (gesubsidieerde)

en regelgeving en heeft operationele en beheersprocedures

beheersmaatregelen verder in kaart gebracht. In 2017 is een

projecten zijn waar nodig aanvullende beheermaatregelen

inzake aanbestedingsbeleid en staatssteun. Ook met de

ICT risicoanalyse uitgevoerd. Tevens is in dat jaar, met het

getroffen, waaronder het samen opwerken met meerdere

aandeelhouders zijn er inventarisaties hoe de activiteiten van

oog op de Algemene Verordening gegevensbescherming

partijen waardoor het risico gezamenlijk gedeeld wordt. Bij

Oost NL zich verhouden tot het staatsteunrecht. De risico’s

(AVG) een privacy scan uitgevoerd. De daaruit voortkomende

informatierisico’s is eveneens het uitgangspunt om deze

zijn derhalve beperkt.

aanbevelingen zijn in 2018 waar nodig opgevolgd.

waar mogelijk te mitigeren.

De belangrijkste risico’s die zich het afgelopen boekjaar

De onderkende risico’s

hebben voorgedaan, hebben betrekking gehad op

1

faillissementen van participaties. We nemen maatregelen

1.1		 Wijzigingen economisch beleid bij stakeholders.

Het integriteitsbeleid van Oost NL en de uitvoering ervan

om hier tijdig op te anticiperen, maar de opdracht van

1.2		Ontwikkelingen bij stakeholders voor zover activiteiten

ligt in het verlengde van corporate governance. Oost NL

2.2		 Risico van imagoschade

onze aandeelhouders leidt tot een samenstelling van onze
portfolio waarin dergelijke situaties zich altijd zullen
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Strategische risico’s

in het verlengde liggen van de activiteiten van Oost NL.

Beheersmaatregel

besteedt veel aandacht aan de integriteit van medewerkers,
stakeholders en andere belanghebbenden. Ten aanzien van

de medewerkers zijn meerdere risicogebieden in kaart gebracht,

3

waaronder de vervanging van cruciale functies. In 2016 is

3.1 		Oost NL loopt kredietrisico’s als verstrekte financieringen

Financiële en compliance risico’s

Beheersmaatregel
Voor elke projectaanvang vindt een transparante en

een Gedragscode Integriteit opgesteld en geïmplementeerd,

(opgenomen onder de financiële vaste activa) niet worden

zorgvuldige projectrisicoanalyse plaats.

inclusief klokkenluidersregeling en een conflicts of interest

terugverdiend.

Voor zover Oost NL gebruikmaakt van Europese steunfondsen,

policy. Deze code is van toepassing op alle medewerkers en

is zij op de hoogte van de betreffende regelgeving. Oost NL

in 2018 hebben we geen overtredingen geconstateerd. Voor

Beheersmaatregel

loopt beperkt risico’s bij de uitvoering van de Europese

commissarissen en leden van de investment committees zijn in

Dit risico beheersen we door actieve monitoring van

steunfondsprojecten. Oost NL is bijvoorbeeld bereid het

2018 reglementen opgesteld met onder andere een conflicts of

de portefeuille door investment managers, controller

leadpartnerschap op zich te nemen en doet dat ook. Voor een

interest paragraaf. In 2018 zijn wederom (trainings)sessies met

en sectormanagers, Commissie Investeringen (‘CI’) en

aantal INTERREG V-projecten waarvoor Oost NL leadpartner

medewerkers georganiseerd. Op het gebied van integriteit zijn

management Oost NL. Ook in diverse overlegstructuren, zowel

is, is een risicoanalyse opgesteld en gedeeld met de Raad van

de risico’s beperkt.

per sector als overkoepelend, worden de ontwikkelingen in de

Commissarissen. We beoordelen de risico’s als acceptabel

portefeuille besproken en waar nodig bijgestuurd. Beheersing

omdat Oost NL reeds vele jaren ervaring heeft met INTERREG-

Ook bij de bedrijven en organisaties waar Oost NL activiteiten

zit verder in een uitstekend workflow systeem (Ventureplan)

projecten (de administratie is erop ingericht om de projecten

voor uitvoert dan wel in participeert, heeft Oost NL meer dan

waarbij verschillende classificaties worden toegekend aan

te monitoren, analyseren en geldstromen te plannen) en

in het verleden aandacht voor het aspect integriteit. Al tijdens

participaties en leningen, zodat sneller inzichtelijk is welke

omdat we een uitstekende samenwerking onderhouden met

de eerste gesprekken, die mogelijk tot een deelneming of

investeringen als meer risicovol worden aangemerkt. Ook ten

de INTERREG-secretariaten. Wij beoordelen de risico’s als

samenwerking met Oost NL leiden, besteden we aandacht aan

aanzien van de normale bedrijfsvoering van de participaties

acceptabel.

het belang dat wij en onze stakeholders hechten aan integer

beheerst Oost NL het risico. Het risico is sterk afhankelijk

handelen en MVO. Bij al ons handelen streven we integriteit na

van de economische ontwikkelingen, nationaal maar ook

en in al onze contacten met relaties - waaronder gesprekken

wereldwijd.

3.3		Het risico dat Oost NL niet aan haar verplichtingen
kan voldoen.

en bedrijfsbezoeken - krijgen we een goede indruk van de
integriteit en het handelen zoals wij dat wenselijk achten van

Ons uitgangspunt ten aanzien van de waarderingen

Beheersmaatregel

onze relaties.

van de participaties en leningen is in beginsel ‘normaal’

Oost NL reserveert voldoende liquide middelen om aan haar

tot voorzichtig. De accountant heeft in zijn rapportage

verplichtingen te voldoen. Oost NL heeft geen significante

Daarnaast besteedt de business unit Capital in elk

aan de vennootschap geen materieel andere inzichten

concentraties van kredietrisico’s. De liquide middelen

investeringsvoorstel specifiek aandacht aan het MVO-beleid van

gecommuniceerd. Gezien de maatschappelijke opdracht van

staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

een aanstaande participatie. We doen geen zaken met bedrijven

de aandeelhouders zijn de verhoogde risico’s inherent aan de

Voor het uitoefenen van treasury met betrekking tot de

waarvan de bedrijfsactiviteiten of bedrijfsvoering onethisch,

activiteiten.

liquide middelen, neemt Oost NL de beginselen van de Wet

illegaal of anderszins maatschappelijk niet verantwoord lijken te
zijn. Communicatie over de activiteiten van Oost NL lopen altijd
via de M&C manager of de directeur.

Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in acht. In de
3.2		Oost NL ontwikkelt projecten, maar kan ze ook zelf
uitvoeren. Mogelijke risico’s zijn er als subsidies ten

praktijk maken we alleen gebruik van deposito’s. De risico’s
zijn vrijwel nihil.

onrechte worden ontvangen en/of uitbetaald.
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3.4		Het risico van niet juist toepassen van fiscale regels met
als gevolg naheffingen en boetes.

Beheersmaatregel
Oost NL neemt continu alle noodzakelijke technische
en organisatorische maatregelen om de continuïteit van

Beheersmaatregel

bedrijfskritische processen te garanderen. Deze risico’s zijn

Oost NL werkt in overeenstemming met de vigerende wet- en

derhalve beperkt.

regelgeving. We zijn permanent in overleg met accountants
en andere deskundigen om eventuele wijzigingen in wet- en

Directieverklaring

regelgeving te implementeren. We beoordelen deze risico’s als

De directie vindt dat de systemen van risicobeheersing

beperkt.

en interne controle ten aanzien van financiële
verslaggevingsrisico’s in het verslagjaar naar behoren hebben

4

Informatierisico’s

4.1		Risico’s ten aanzien van de interne beheersing van de

gewerkt en een redelijke mate van zekerheid geven dat de
financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel

administratieve organisatie. Bij de initiële investering,

belang bevat. Het verslag geeft daarmee in voldoende mate

tijdens de looptijd van de participatie en bij de exit,

inzicht in de werking van voornoemde systemen. De directie

bestaat de kans dat beslissingen worden gebaseerd op

verklaart, voor zover bekend:

onjuiste of onvolledige informatie.
> dat het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd
Beheersmaatregel

is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going

De business unit Capital maakt gebruik van een

concernbasis, gezien de analyse die de directie heeft

participatiebeheersysteem waarin de stappen beschreven

gemaakt van het vermogen, de ontwikkeling van het

worden van lead naar deelneming en van deelneming naar
exit. Het voorzieningen- en waarderingsbeleid is gebaseerd

resultaat en de liquiditeit en
> dat in het jaarverslag de materiële risico’s en

op Valuation Guidelines for Private Equity and Venture

onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van

Capital, ontwikkeld door AFIC, BVCA en Invest Europe. Tevens

de verwachting van de continuïteit van de vennootschap

sturen we op de deskundigheid van de medewerkers en op

voor een periode van twaalf maanden na opstelling van

handhaving van het interne participatiebeheersysteem. We

het verslag.

beoordelen deze risico’s als acceptabel.
4.2		Bijna alle gegevens van Oost NL bevinden zich in
geautomatiseerde systemen. De werking van die
systemen is onder meer afhankelijk van de technische
infrastructuur.
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Human Resource Management

Resultaten Medewerkeronderzoek
2018

Oost NL vindt het belangrijk aan alle medewerkers een

Respons

uitdagende en veilige werkomgeving te bieden en ervoor te

85%

2018

zorgen dat iedere collega goed toegerust en voorbereid is op

*Zakelijke dienstverlening

88%

2015

76%

Benchmark*

de taken waar hij voor staat. We besteden dan ook aandacht
aan ‘goed werkgeverschap’ als uitgangspunt voor het
organisatie- en personeelsbeleid.
Onderzoeksbureau Integron heeft begin 2018 bij Oost NL
een medewerkersbelevingsonderzoek gehouden. De respons

Medewerkertevredenheid

Loyaliteit

Hoe tevreden ben je over het algemeen over je werk?
(% = zeer tevreden)



  
86%

84%

72%

2018

2015

Benchmark

was 85% en de scores waren overwegend positief, met een 8,0
voor ‘totale tevredenheid’. Op een aantal onderdelen was de
score beter dan het vorige onderzoek in 2015. Toch blijven er ook
aandachtspunten over, die het managementteam heeft
meegenomen in het beleid. Er zijn nieuwe, wendbare en niet
al te grote teams samengesteld op basis van ons waarde
creatiemodel. En we blijven werken aan transparante
communicatie vanuit het MT.

Integratie in de ondersteuning
Binnen de afdeling Organisatieondersteuning zijn in 2018

38% van de medewerkers van Oost NL
zou de organisatie als werkgever aanbevelen
(is promoter). In 2015 was dit 28%

38%

Tevredenheid per succesgebied








2018

De arbeidsomstandigheden
7,9
7,1

De BU-manager
De arbeidsvoorwaarden en regelingen
De samenwerking
De sectormanager
De OR



7,9
7,5
7,8
7,5
7,7
7,7
7,6
8,1









2015

Het werk
7,4
7,5

De organisatie
Het perspectief

7,3
7,3
7,1
6,7

De communicatie
6,9
7,0

Het management team van Oost NL
6,9
6,2

Totaal

7,6
7,1

7,4
7,2

stappen gezet om meer geïntegreerd te gaan werken en op
die manier de kerntaken efficiënter te kunnen faciliteren.
Communicatie, HRM en kennismanagement werken nu samen
aan een aantal projecten die nog verder ontwikkeld zullen
worden, zoals het ontwikkelen van een doelenboom voor de
gehele organisatie en het actualiseren van handboeken.

Prestatie op kernverwachtingen

Betrokkenheid

De 10 aspecten die de medewerkers van Oost NL in het onderzoek als meest belangrijk
typeerden, noemt Integron de kernverwachtingen. Hieronder staan ze weergegeven,
inclusief de tevredenheidscore.

Ik voel me betrokken bij Oost NL

1.  Het plezier in mijn werk

7,5

2.  De mate waarin Oost NL een prettige organisatie is om voor te werken 8,0

45%
2015: 44%
Ik voel me betrokken bij de klanten van Oost NL

55%

3.  De voldoening die ik uit mijn werk haal

7,4

Communicatie en HRM werkten gezamenlijk aan verbetering van

4.  Het nakomen van afspraken door mijn BU-manager

7,5

2015: 42%

de arbeidsmarktcommunicatie. Wervingsteksten zijn geüpdatet

5.  De collegiale sfeer binnen Oost NL

8,1

Ik ben trots om voor Oost NL te werken

6.  De samenwerking met collega’s binnen mijn sector

8,3

7.  De middelen die ik tot mijn beschikking heb om mijn werk te doen

8,4

8.  De vrijheid in de uitvoering van mijn werk

8,1

en er is een ‘werken bij’ pagina gemaakt op de website van
Oost NL. Vacatures delen we voortaan ook standaard via de
diverse social media kanalen en brengen we gericht onder de

9.

 De toegankelijkheid van mijn sectormanager

36%
2015: 35%

8,0

10.  De omgangsvormen / het onderling respect binnen mijn BU

8,0

Totale tevredenheid

8,0

aandacht bij medewerkers met een passend netwerk. Deze
werkwijze levert nu al resultaten op; onder respondenten zien
we een toename van beter passende kandidaten.
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Oost NL Academy

New Talent Group

Vorig jaar is er een nieuwe OR gekozen. Alle leden hebben

HRM en kennismanagement hebben in 2018 een start

Ook wij merken dat de arbeidsmarkt goed is aangetrokken.

een passende opleiding gevolgd en dat resulteert in goede,

gemaakt met de ontwikkeling van een Oost NL Academy. Bij

Bij sommige functies ervaren wij de krapte in de markt. Toch

doelmatige directie-OR overleggen.

het structureren van alle middelen die de organisatie

hebben we het afgelopen jaar veel vacatures kunnen

aanbiedt om continu nieuwe kennis te vergaren en te delen,

invullen. We vragen nieuwe medewerkers om, onder

Er is regulier onderling overleg tussen de regionale

staat de employee journey centraal. In 2019 gaan we verder

begeleiding van een ervaren projectleider, gezamenlijk te

ontwikkelingsmaatschappijen. Op diverse vakgebieden

met deze ontwikkeling. Samen met ICT/kennismanagement

bespreken hoe zij de werving, selectie, ontvangst en

wordt kennis en ervaring gedeeld. We merken de meerwaarde

heeft de afdeling HRM tevens de eisen van de nieuwe

inwerkperiode binnen onze organisatie ervaren hebben. De

hiervan steeds vaker.

privacywetgeving voor onze organisatie geanalyseerd en de
nodige maatregelen geïdentificeerd en uitgevoerd. Ook voor
onze organisatie bleek dat een grote opgave, waar we
werkenderwijs en met voortschrijdend inzicht nog steeds
stappen in zetten.
In 2018 hebben we een risico-onderzoek laten uitvoeren naar
cybersecurity voor Oost NL. Naar aanleiding van dat

Aandeelhouders:
bevindingen zijn gebundeld tot een presentatie aan het MT.
Ministerie EZK
Op deze manier kan de ‘New Talent Group’ het MT inspireren
en adviseren over dezeProvincie
onderwerpen.Gelderland
Provincie Overijssel
Universiteit Twente
Regio Twente
Per 31-12-2018 ziet de organisatie

Regio Twente 1 aandeel
Universiteit Twente 2,4 %

Provincie Overijssel 13,2 %

Oost NL er als volgt uit:

onderzoek hebben we een plan van aanpak opgesteld. Een

Aandeelhouders:
Raad van
Ministerie EZK
Provincie Gelderland
Commissarissen
Provincie Overijssel

onderdeel hiervan is dat alle medewerkers een cybersecurity
workshop moesten volgen om meer bewustheid te creëren

4 leden
Universiteit Twente

over de risico’s. Deze workshop werd zeer gewaardeerd door

Provincie Gelderland 29,8 %

Regio Twente 1 aandeel
Universiteit Twente 2,4 %

Provincie Overijssel 13,2 %

Regio Twente

onze medewerkers en wordt in de toekomst opnieuw
georganiseerd. De aandacht voor het thema cybersecurity

Raad van
Commissarissen

houden we doorlopend levend door middel van e-learning
aan de medewerkers.

Ministerie Economische
Zaken
Provincie
Gelderland 29,8 %
en Klimaat 54,6 %

4 leden

Directie

Ministerie Economische Zaken
en Klimaat 54,6 %

Directie

Stafdiensten

business unit

Business
Development
Innoveren

business unit

Stafdiensten

business unit

business unit

Capital

International

Investeren

Internationaliseren

business unit

business unit

Capital

International
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Business

Kerngetallen Oost NL (exclusief inhuur)
Kerngetallen Oost NL (exclusief inhuur)
2018
2018
medewerkers Oost NL
(peildatum 31-12-2018)
medewerkers
Oost NL

121
121

(peildatum 31-12-2018)

106,7
106,7

Kerngetallen Oost NL (exclusief inhuur)

2017
2017

2018
2018

medewerkers Oost NL
(peildatum 31-12-2017)
medewerkers
Oost NL

114
114

(peildatum 31-12-2017)

98,8
98,8

2017
2017

medewerkers
inzet
stagiairs Oost NL
(peildatum 31-12-2018)
(gedurende het jaar)

121

106,7

> fte’s
> fte’s

> aantal
> aantal

in/uit dienst Oost NL
in/uit dienst Oost NL

+
+

30
30

-

> aantal
> aantal

+
+

26
26

20
20

> fte’s
> fte’s

20
20

-

11
11

> aantal
> aantal

aantal man/vrouw
aantal man/vrouw

48
48

*
*

42
42
> aantal
> aantal

38,7
38,7

27
27

87
87

> fte’s

gemiddelde
leeftijd
in/uit dienst
Oost NL
Oost NL

30
43,9

4420

+

-

23

+

-

11

> aantal

+

26

-

> aantal

20

gemiddelde arbeidsduur
Oost NL > fte’s

7,7

aantal man/vrouw

48*

ziekteverzuim
> aantal

aantal man/vrouw
gemiddelde arbeidsduur
Oost NL

8 72

42
> aantal
> jaar

ziekteverzuim
flex versus vast contract

(excl. zwangerschap)

(excl. zwangerschap)

68
3,08%

38,7

> jaar

27
3,08%

87

> flex > vast contract

>fte’s

ziekteverzuim
(incl. zwangerschap)
flex versus vast contract

flex versus vast contract
flex versus vast contract

85
85

36
36

98,8

in/uit dienst
Oost NL
gemiddelde
leeftijd
Oost NL

> flex > vast contract
> flex > vast contract

>fte’s
>fte’s

114

> aantal
> aantal

> fte’s

73** > jaar

flex versus vast contract
flex versus vast contract

> aantal
> aantal

68
68

+
+

72
72

aantal man/vrouw
aantal man/vrouw

73**
73**

> >aantal
aantal

in/uit dienst Oost NL
in/uit dienst Oost NL

23
23

-

> fte’s
> fte’s

(gedurende het jaar)

4

2
> aantal
> aantal

medewerkers
inzet
stagiairs Oost NL
(peildatum 31-12-2017)

85

363,3%
> jaar

> flex > vast contract
> flex > vast contract

> flex > vast contract

fulltime/parttime

gedetacheerd aan
gedetacheerd aan

4
4
> aantal
> aantal

gedetacheerd aan

3
3
> fte’s
> fte’s

61

60
* waarvan 39 parttime en 9 fulltime
** waarvan 22 parttime en 51 fulltime

4

3

> FT (40 uur) > PT (<40 uur)

> aantal

> fte’s

Het percentage medewerkers dat onder de arbeidsvoorwaarden
van Oost NL valt was 100% aan het einde van 2018. De primaire
arbeidsvoorwaarden van Oost NL zijn in overeenstemming
gebracht met die van het Rijk.
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Realisatie
We stellen onze doelstellingen jaarlijks vast in nauwe
samenwerking met onze stakeholders. We meten onze
resultaten van de business unit Business Development
aan de hand van beschikkingen en die van de business
unit International aan de hand van confirmation letters.

Onze business unit Capital investeerde in zes nieuwe

Bovendien zijn er in het afgelopen jaar 26 events (waaronder

ondernemingen en realiseerde voor een bedrag van

matchmaking, buitenlandse reizen en beursbezoeken)

€ 5,6 miljoen aan exit-opbrengsten en behaalde daarmee

georganiseerd met als doel het regionale mkb meer

een boekresultaat van € 2,9 miljoen. Ultimo 2018 bedroeg de

internationale exposure te geven. Vanuit het Oost-

gecalculeerde meerwaarde van de portfolio € 22,8 miljoen.

Nederlandse mkb waren er 350 deelnames, terwijl er ook

Met inbegrip van deze meerwaarde voldoet Oost NL

door mkb’ers van buiten de regio bijna 180 maal werd

aan de door de aandeelhouders gestelde meerjarige

deelgenomen aan de verschillende evenementen.

rendementsdoelstellingen (te weten het in stand houden
Onze business unit Business Development realiseerde een

van de koopkracht van het doelvermogen van het

projectvolume van € 40,8 miljoen. Dat lag gelijk aan de

participatiebedrijf in meerjarig perspectief).

doelstelling voor deze aangepaste subindicator, namelijk
€ 40 miljoen. In het onderhanden werk zagen we een totaal

Onze business unit International ondersteunde vorig jaar

aantal cases van ruim 138 voor Oost-Nederland, waarvan

44 bedrijven met vestiging of uitbreiding in Oost-Nederland.

21% in Food, 23% in Health, 12% in Energy en circa 44%

Als gevolg hiervan worden ruim 1.200 nieuwe (directe)

in de Tech-sector. Dit laatste is niet vreemd; technologie

arbeidsplaatsen gecreëerd en wordt een kleine

is een ‘key enabler’ voor andere sectoren. De gerealiseerde

€ 280 miljoen aan bedrijfsinvesteringen gerealiseerd.

projecten vonden iets meer plaats in Gelderland ten opzichte

Dit is boven de doelstelling van 2018, zowel voor de provincie

van Overijssel. Het aantal gerealiseerde investeringen lag iets

Gelderland als voor de provincie Overijssel. We merken

hoger dan de afgegeven prognose. Met name de extra impuls

dat de extra aandacht voor acquisitie in Twente zich nu ook

van Gelderland op het gebied van RedMedTech Ventures

laat terugzien in mooie resultaten. Zo’n 40% van de nieuwe

en de vouchers voor groei en energie hebben hieraan

banen zijn hoogwaardige R&D-banen. De belangrijkste

bijgedragen. We zien dat het aantal onderhanden Energy-

buitenlandse investeerders in Oost-Nederland zijn de

cases stijgt. In tegenstelling tot het verleden heeft Oost NL

Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk.

de mogelijkheid om meer inzet op dit onderwerp te plegen.
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Hoofdindicatoren
(bedragen in € mio)

Realisatie
2018

Doelstelling
2018

Realisatie
2017

Samenhangende
materiële thema’s
1

Innoveren

Uitgelokte investeringen

€ 40,8

€ 40

€ 38,3

Oorspronkelijk: € 151

Arbeidsjaren

3.590

3.520

1.997

Oorspronkelijk: 1.2001

Indirecte economische waarde
Innovatie
Duurzame ontwikkeling
Duurzame werkgelegenheid
Contacten met stakeholders

Investeren Capital
incl. Fondsen
onder Management**
Verstrekte financieringen

€ 31,7

€ 26,3

€ 29,9

Investeringen (cash-out)

€ 37,2

€ 20,3

€ 18,8

€ 6,1

€ 7,3

€ 6,6

Verstrekte financieringen

€ 6,0

€ 6,3

€ 6,6

Investeringen (cash-out)

€ 8,9

€ 3,4

€ 4,7

Exit-opbrengsten

€ 5,6

€ 4,7

€ 6,5

1.100

1.259

Exit-opbrengsten

De doelstellingen voor Innoveren en
Internationaliseren zijn gedurende het jaar 2018
bijgesteld.

* 	

Te verwachten in komende drie jaar, conform de
systematiek van Netherlands Foreign Investment
Agency.
**	Hieronder zijn opgenomen de fondsen waarvan
Oost NL fondsmanager is: GVI-II, Topfonds
Gelderland, IEG, MKG, FHBG, IFO I, IFO II, IFT.
*** Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds
Oost NL en GVI-II.

Bedrijfsvestiging
Duurzame ontwikkeling
Duurzame werkgelegenheid
Contacten met stakeholders

Capital***
Bedrijfsvestiging
Duurzame ontwikkeling
Duurzame werkgelegenheid
Contacten met stakeholders

Internationaliseren
Nieuwe directe arbeidsplaatsen
als gevolg van bedrijfsvestiging
of -uitbreiding*

1.202

Oorspronkelijk: 1.0001

Investeringen als gevolg van
bedrijfsvestiging of -uitbreiding*

€ 278,5

Deelnames aan
handelsbevorderingsactiviteiten

527 waarvan 350
uit Oost-NL

€ 270

€ 164,8

Oorspronkelijk: € 1121

n.v.t.

Internationale handel
Duurzame werkgelegenheid
Duurzame ontwikkeling
Contacten met stakeholders
Bedrijfsvestiging

187
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Financiële resultaten

De vermogenspositie van Oost NL is gezond. Het eigen
vermogen bedroeg eind 2018 € 86,0 miljoen. De liquide

Het resultaat van Ontwikkelingsmaatschappij OostNederland NV (Oost NL) bedroeg € 2.345.000 positief.
Het resultaat voor ontwikkelingsactiviteiten bedroeg
€ 90.000 positief, voor de participatieactiviteiten
(Capital) bedroeg het resultaat € 2.255.000 positief.

middelen bedroegen ultimo 2018 € 55,2 miljoen.
Naast ons eigen investeringsfonds - Participatiefonds
Oost NL - beheren wij als manager ook fondsen voor
Gelderland, Overijssel en de Regio Twente. Het resultaat van
ons handelen - wat betekenen wij voor Oost-Nederland - is

In 2018 investeerde Oost NL € 9,5 miljoen in zes nieuwe

dus niet alleen zichtbaar in onze eigen cijfers, maar staat ook

participaties en 16 bestaande participaties. Oost NL

in andere jaarverslagen. Voor ons werk is de huidige

desinvesteerde € 10,0 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen aan

constructie ingewikkeld en resulteert in een complexe

aflossingen. Er gingen 6 participaties failliet, waarvan

governance.

drie GVI-II.

Om de uitvoering efficiënter te maken, is Oost NL in gesprek
met stakeholders om de fondsenstructuur te vereenvoudigen.

Het aantal bedrijven waaraan Oost NL een financiering heeft
verstrekt, is in 2018 gedaald van 150 naar 130. Exclusief GVI-II
nam het aantal financieringen af van 79 naar 69. Het
geïnvesteerd vermogen bedraagt € 45,3 miljoen. Drie
bedrijven zijn gefinancierd uit zowel Oost NL als Gelderland
voor Innovaties. De voorzieningen daalden in 2018 van € 13,4
miljoen naar € 10,5 miljoen. De fair market value van de
portefeuille behelsde een meerwaarde ten opzichte van
de boekwaarde van € 22,8 miljoen (2017: € 26,1 miljoen).
De daling van de meerwaarde komt voornamelijk door de
succesvolle exit van een participatie.

34 Jaarverslag 2018 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

Vooruitblik

Ontwikkelingen als de brexit hebben een onvoorspelbare
dynamiek, maar bieden op dit vlak ook nieuwe kansen voor

Kijkend naar 2019 voorzien wij geen disruptieve
ontwikkelingen. We zetten ons bestaande beleid
voort, maar wel met de aanscherping die in het nieuwe
meerjarenplan is geformuleerd. Dat betekent: nog
meer focus op verbinding en nog meer focus op de
maatschappelijke uitdagingen waar wij ook in OostNederland voor staan.

onze regio.
Intern zullen wij komend jaar verder werken aan een platte en
wendbare organisatie in een ondernemende bedrijfscultuur.
Met kleine teams van competente professionals willen we in
een overzichtelijke fondsenstructuur werken aan
maatschappelijke thema’s. Een ondernemer is niet gebaat bij
ingewikkelde structuren. Wij moeten onze ondersteuning

Wij willen de ontwikkelingsmaatschappij voor iedereen zijn.

zodanig organiseren dat de ondernemer in zijn groei niet

We richten ons op ondernemers, maar uiteindelijk moet ons

telkens tegen nieuwe barrières oploopt. Wanneer een

werk ten goede komen aan iedereen in Oost-Nederland en

ondernemer binnen tijd en binnen budget een bepaalde fase

zichtbaar zijn in bedrijvigheid, banengroei en een duurzame

afsluit, moeten de condities al geschapen zijn voor zijn of haar

verbetering van onze leefomgeving. Er gebeurt al veel moois

volgende stap.

in onze regio. Innovatieve ondernemers ontwikkelen slimme
concepten op het gebied van Food, Health, Tech en Energy.

Dat betekent vereenvoudiging en versnelling, maar ook nog

Het is onze taak om die ondernemers te ondersteunen en te

meer transparantie en communicatie. We moeten onze

begeleiden. Met raad en daad, met geld en met verbinding.

stakeholders nog duidelijker maken wat onze rol is en wat wij

Juist wanneer anderen nog terughoudend zijn vanwege het

kunnen betekenen. Het is onze wens dat het hele mkb in

hoge risico en de vroege fase waarin een concept zich

Oost-Nederland ons kent, herkent en het liefst ook erkent als

bevindt. Wanneer wij in een idee geloven, moeten wij dat

een belangrijke partij waar ze gewoon terechtkunnen.

durven ondersteunen.
Het gaat goed in Oost-Nederland. Om de voorspoed duurzaam
Aan de andere kant zullen wij ook kritisch zijn en grenzen

vast te houden en om nieuwe kansen te grijpen, is er echter

stellen. We werken met publiek geld, dus de maatschap

ook nog veel te doen. Wij dragen daar graag ons deel aan bij.

pelijke waarde van een initiatief weegt zwaar mee in onze

Met vertrouwen en met trots. Samen met alle partijen die onze

beslissing om al dan niet in te stappen. Daarbij blijven wij

visie delen van duurzame ontwikkeling.

ons met name richten op onze twee vlaggenschepen: Smart
& Sustainable Industries en Concepts for a Healthy Life, rond
de vier sectoren Food, Health, Tech en Energy. Met Logistics
als verbindend onderdeel. Voor onze stakeholders willen
wij een duurzame impact maken op ondernemend
Oost-Nederland. De reeds hier gevestigde ondernemers
ondersteunen bij groei en doorontwikkeling en voor nieuwe
vestigers de aantrekkingskracht van onze regio vergroten.
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Jaarrekening
2018
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Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018

(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)

(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2018

31 december 2018

31 december 2017

Activa

Passiva

Vaste activa

5

59.987

59.987

32.396

Agio reserve

12.596

12.596

32.954

Overige reserve

11.081

10.461

2.345

620

86.009

83.664

98

102

8.083

5.199

94.190

88.965

Materiële vaste activa

430

558

2

Financiële vaste activa

34.803
35.233

Onverdeeld resultaat
boekjaar

Vlottende activa
Vorderingen

4

Liquide middelen

Eigen vermogen
Geplaatst en gestort
kapitaal

1

3

31 december 2017

3.737

4.075

55.220

51.936

58.957

56.011

6

Voorzieningen

94.190

88.965

7

Kortlopende schulden
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Winst- en verliesrekening over 2018			
(bedragen x € 1.000)

Opbrengsten
8

Opbrengsten ontwikkelingsactiviteiten

9

Opbrengsten participatieactiviteiten

2018
Ontwikkelingsactiviteiten

2017
Participatieactiviteiten

9.788

Totaal
2018

Ontwikkelingsactiviteiten

9.788

7.741

Participatieactiviteiten

7.741

- Transactieresultaat

1.867

3.709

- Dividend participaties

3.574

1.147

663

669

3.001

2.754

377

278

- Rentebaten participaties
- Opbrengsten beheersvergoedingen
- Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten participatieactiviteiten

9.482

Totaal opbrengsten

9.482

Totaal
2017

8.557

19.270

8.557
16.298

Bedrijfskosten
10

Personeelskosten

11

Overige kosten

7.646

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

11.135

6.092

3.270

3.854

9.946

3.517

0

-1.043

0

-1.233

- Overige kosten

1.980

1.390

1.577

1.628

Totaal overige kosten

1.980

3.617

5.597

1.577

3.912

5.489

72

121

193

169

77

246

9.698

7.227

16.925

7.838

7.843

15.681

90

2.255

2.345

-97

714

617

0

0

0

1

2

3

90

2.255

2.345

-96

716

620

Afschrijvingskosten
Totaal bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten liquide middelen
Resultaat voor belastingen
12

3.489

Belastingen
Resultaat na belastingen

0

0

2.345

620

39

Kasstroomoverzicht over 2018			
(bedragen x € 1.000)				

Bedrijfsresultaat

2018

2017

2.345

617

Aanpassing voor
- Afschrijvingen en waardeverminderingen
- Mutatie overige voorzieningen
- Mutatie voorziening participaties en
terugboekingen op faillissementen
- Dividend uitkeringen
-A
 anpassingen voor non-cash elementen
participaties en leningen

193
-4

246
-1

-2.881

836

-3.574

-1.147

2.320

-1.178

Saldo aanpassingen

-3.946

-1.244

Veranderingen in werkkapitaal
- Mutatie debiteuren
- Mutatie overige vorderingen
- Mutatie crediteuren
- Mutatie vooruitontvangen subsidiegelden
- Mutatie overige schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest liquide middelen
Ontvangen dividenden
Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Verwerving participaties en uitgifte leningen
Effecten
Desinvesteringen en aflossingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Totaal kasstroom
Stand per 1 januari
Kasstroom
Stand per 31 december
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-314
652
89
2.683
112

194
-1.048
327
1.687
271
3.222
1.621

0
3.574

3.574
5.195

-65
-8.918
0
7.072

1.431
804
3
1.147

1.150
1.954

-75
-4.732
230
6.623
-1.911

2.046

0
3.284

0
4.000

51.936
3.284
55.220

47.936
4.000
51.936

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
Niet-geconsolideerde maatschappijen
en kapitaalbelangen

Belastingen

Statutaire vestigingsplaats

Niet gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde:

vennootschapsbelasting.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV is statutair

Topfonds Gelderland B.V. betreft een 95% kapitaalbelang

gevestigd te Apeldoorn en heeft één vestiging:

(2016: 95%) en is gevestigd te Arnhem. De provincie Gelderland

Een bedrag van € 2,8 miljoen (2017: € 2,2 miljoen) aan

Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP Apeldoorn.

heeft prioriteitsaandelen in deze vennootschap. Conform de

verliezen die voor voorwaartse verliescompensatie

KvK nummer: 06060570.

statutaire regeling komt het resultaat van deze vennootschap

in aanmerking komen, zijn niet in de latente

geheel toe aan de prioriteitsaandeelhouder. Consolidatie is om

belastingvorderingen opgenomen.

Algemeen

Activiteiten

Vanaf 1 januari 2016 is Oost NL belastingplichtig voor de

deze reden achterwege gebleven.

Schattingen

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van OostNederland. In opdracht van het ministerie van Economische

Verbonden partijen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het

Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen

opstellen van de jaarrekening vormt de directie van

versterken wij de regionale economie. We ondersteunen

aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,

Oost NL zich over verschillende zaken een oordeel en

ondernemers met publiek geld en met onze kennis, kunde

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan

maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in

en netwerken. Daarbij richten we ons vooral op het mkb.

worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende

de jaarrekening danwel de toelichting daarop opgenomen

Centraal staan onze klanten: innovatieve ondernemers.

zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als

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

verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere

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

sleutelfunctionarissen in het management van Oost NL of

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

Aandelenverhouding
Verdeling van de aandelen:

de nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

Staat der Nederlanden

32.750.755 (54,6%)

van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht

betreffende jaarrekeningposten. De belangrijkste schattingen

Provincie Gelderland

17.892.400 (29,8%)

voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn

in de jaarrekening hebben betrekking op de bijzondere

Provincie Overijssel

7.911.965 (13,2%)

aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang

waardeverminderingen van participaties en voorzieningen

Universiteit Twente

1.431.401 (2,4%)

van de transactie en andere informatie die nodig is voor het

voor oninbaarheid van leningen, beide verantwoord onder de

verschaffen van het inzicht.

financiële vaste activa, alsmede de fair market value van de

Regio Twente		

1 aandeel

participaties.
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Valutaomrekening

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven
op basis van de geschatte economische levensduur rekening

verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers

Algemeen

houdend met de restwaarde:

op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de

>> Huisvesting over 10 jaar

valuta worden omgerekend tegen de functionele valutakoers

wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek

>> Inventaris over 10 jaar

op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in

en de stellige uitspraken van de richtlijnen voor de Jaarver-

>> Automatisering (hardware) over 3 jaar

vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten,

slaggeving, uitgegeven door de Raad voor Jaarverslaggeving.

>> Automatisering (software) 3-5 jaar.

worden omgerekend tegen de functionele valutakoers

Ter verbetering van het inzicht en gelet op het specifieke

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden

op transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in

karakter van Oost NL is op grond van het Besluit Modellen

gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere

vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op actuele waarde,

Jaarrekening (art.6) op een aantal onderdelen afgeweken van

opbrengstwaarde.

worden omgerekend tegen de functionele valutakoers

de algemeen geldende voorschriften en is een beter passende

geldend op het moment van waardering van de post.

en daardoor duidelijkere benaming en indeling gekozen

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode,

betreffende een aantal posten in de balans en winst- en

gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel

verliesrekening. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen zijn

wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging

de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta,

in duizenden euro’s opgenomen tenzij anders is aangegeven.

verantwoord.

worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Activa en passiva zijn in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In de balans, winst- en

In de kostprijs worden de kosten van onderhoud opgenomen,

Koersverschillen die optreden bij de omrekening van een

verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties

zodra deze kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria

niet-monetaire balanspost in vreemde valuta die zijn

opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen

gewaardeerd op actuele waarde, worden als deel van

wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens

de herwaarderingsreserve direct in het eigen vermogen

Materiële vaste activa

ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Alle

verwerkt, indien de waardeverandering van de niet-

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd

overige onderhoudskosten worden direct in de winst- en

monetaire post ook rechtstreeks in het eigen vermogen

tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs), minus eventuele

verliesrekening verwerkt. Een materieel vast actief wordt

wordt verwerkt.

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve

niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of

afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve

wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het

bijzondere waardeverminderingen.

gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last
die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst- en
verliesrekening verwerkt.
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Financiële vaste activa

Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft de onderneming

objectieve aanwijzingen voor bijzondere waarde

diverse participaties in ondernemingen. Participaties worden

verminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van

Deelnemingen

niet aangegaan met als doel om zeggenschap te krijgen over

de bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst- en

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het

de onderneming, maar met als doel om te vervreemden.

verliesrekening verwerkt.

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden

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

Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus eventuele

Daarom classificeren de participaties niet als deelneming.

kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het

bijzondere waardeverminderingen. Oost NL concludeert

In uitzonderingsgevallen kunnen meerderheidsposities

verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best

dat geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend

ontstaan, dit is altijd van tijdelijke aard. De betreffende

mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen,

op basis van de overheersende zeggenschap van de andere

participaties worden om deze reden niet geconsolideerd.

contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het

aandeelhouder, dat de vennootschap niet in staat is om

Voor een overzicht van kapitaalbelangen verwijzen wij naar

financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking

zelfstandig een directielid te benoemen en dat er geen

de bijlage ‘Overzicht participaties per 31 december 2018’.

van het instrument.

essentiële technische informatie tussen de participatie en de

Leningen

De nominale waarde van de vorderingen wordt verlaagd met

vennootschap plaatsvinden.

Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft de onderneming

gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.

diverse leningen verstrekt. De leningen betreffen zowel

Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt

Participaties

leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen

teruggenomen, indien de afname van de waardevermindering

Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft de

waarin niet wordt geparticipeerd. De leningen worden

verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking,

onderneming diverse participaties in ondernemingen.

bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde

tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te

De aandelenparticipaties worden initieel gewaardeerd

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de

tegen reële waarde. De vervolgwaardering betreft

kostprijs. Baten en lasten worden in de winst- en

terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere

de verkrijgingsprijs minus eventuele bijzondere

verliesrekening verwerkt zodra de leningen een bijzondere

waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de

waardeverminderingen. Het dividend wordt als resultaat

waardevermindering ondergaan.

winst- en verliesrekening verantwoord.

materiële transacties en/of uitwisselingen van managers of

aangemerkt en verwerkt onder de financiële baten en lasten.

Bij aandelenparticipaties gewaardeerd tegen kostprijs
wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil

waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot

Bijzondere waardeverminderingen
van financiële vaste activa

uitdrukking komen. Ten einde toch een nader inzicht te

De directie van Oost NL beoordeelt op elke balansdatum of

mogelijke schatting van de fair market value. Een voorheen

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

een financieel actief of een groep van financiële activa

opgenomen waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen

balans de fair market value vermeld.

bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle

indien het wegnemen van de indicatie van een bijzondere

categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde)

waardevermindering objectief en structureel waarneembaar is.

De waardering tegen verkrijgingsprijs heeft tot gevolg dat

tussen de boekwaarde van het financiële actief en de best

kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van
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Bepaling Fair Market Value

Vorderingen

Kortlopende schulden

Voor de bepaling van de Fair Market Value worden de

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze

Valuation Guidelines for Private Equity and Venture Capital,

kostprijs (die bij kortlopende vorderingen de nominale

opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval

ontwikkeld door AFIC, BVCA en Invest Europe, als richtlijn

waarde benadert), onder aftrek van noodzakelijk geachte

van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde,

gehanteerd. Oost NL hanteert hier bij voorkeur de methode

voorzieningen voor oninbaarheid.

met verwerking van waardeveranderingen in de winst en-

price of recent investment. Als dit niet mogelijk blijkt,

verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te

wordt de multiple method, discounted cash flow method

Liquide middelen

rekenen transactiekosten.

of de adjusted present value method gehanteerd. De

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en

Hiermee wordt bedoeld dat als een kortlopende

belangrijkste aannames en schattingen zijn als volgt:

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

schuld wel tegen reële waarde met verwerking van de

>> bij price of recent investment zijn dit de mogelijke

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

waardeverandering in de P&L wordt gewaardeerd, de

waarde.

transactiekosten niet in de eerste waardering van de schuld

wijzigingen die in de periode tussen het moment van
waarderen en de transactie hebben plaatsgevonden;

worden opgenomen, maar via het resultaat worden verwerkt.

Voorzieningen

Dit kan onder RJ alleen als een kortlopende schuld onderdeel

redelijkheid van de multiple. Dit hangt onder meer af

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare

is van de handelsportefeuille. Zo niet, dan is het een overige

van de grootte, het risicoprofiel en de winstverwachting

of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan

verplichting die gewaardeerd wordt tegen geamortiseerde

van de onderneming waarvan de multiple wordt

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen

kostprijs waarbij eerste waardering tegen reële waarde met

gehanteerd;

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze

daarin transactiekosten verwerkt. Voor derivaten (die als

>> bij de multiple method is dit de toepasbaarheid en

is in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen

kortlopende schuld geclassificeerd kunnen zijn) gelden

present value method zijn dit de schatting van

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

specifieke regels.

de toekomstige kasstromen en de gehanteerde

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De

disconteringsvoet.

voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

>> bij de discounted cash flow method en de adjusted

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
In de eerste twee jaar volgend op de initiële investering wordt

de verplichting af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

de Fair Market Value gelijk verondersteld aan de kostprijs
tenzij er indicaties zijn die waardering op kostprijs niet

Voorziening jubilea

rechtvaardigen.

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte
lasten gedurende het dienstverband.Bij de berekening van
de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met
verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
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De kortlopende schulden worden na de eerste waardering

Operationele leasing

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan

de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden

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

Algemeen

in de winst- en verliesrekening opgenomen zodra de

eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de

verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen,

Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele

opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten

alsmede via het amortisatieproces.

leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing

en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Op subsidieprojecten wordt in beginsel geen winst

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

gerealiseerd. Opbrengsten betreffen enkel subsidies voor

verliesrekening over de looptijd van het contract.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten
Deze baten hebben betrekking op:

dekking van kosten. Deze onderhanden projecten worden
gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten.

Financiële instrumenten

De projectopbrengsten worden verantwoord ter hoogte van

Naast hierboven genoemde financiële instrumenten maakt

subsidiënten Staat der Nederlanden en de provincies

de projectkosten (naar rato van voortgang) voor zover deze

Oost NL geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Overijssel en Gelderland. Deze subsidies worden

>> Exploitatiesubsidies. Dit betreffen bijdragen van onze

waarschijnlijk kunnen worden verhaald.

toegekend voor een verslagjaar op basis van een,

Op de gerealiseerde projectopbrengsten worden de reeds

tussen de respectievelijke partijen overeengekomen,

gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Voor

activiteitenplan. Deze subsidies worden verantwoord

verwachte verliezen wordt een voorziening getroffen. Er

in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Indien

wordt geen rekening gehouden met rentekosten. Indien

sprake is van onderuitputting van de subsidie wordt

het saldo van de gefactureerde termijnen hoger is dan de

overeenkomstig vingerende subsidievoorwaarden een

gerealiseerde projectopbrengsten, worden de onderhanden

terugbetalingsverplichting opgenomen.

projecten gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

>> Opbrengsten uit overige opdrachten betreft de
inbestedingsopdrachten en overige subsidies.
Inbestedingsopdrachten betreffen specifieke
opdrachten voor de provincies Overijssel en Gelderland.
Overige subsidies betreffen de Europese subsidies
en andere subsidies die niet onder eerdere noemers
worden geclassificeerd. De opbrengsten worden ten
gunste van het resultaat verantwoord naar rato van
voortgang de hiermee samenhangende prestaties.
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Opbrengsten uit participatieactiviteiten

Pensioenen

Latente belastingen

Deze baten hebben betrekking op:

De, aan de pensioenuitvoerder, te betalen premie wordt als

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de

>> Opbrengsten uit verkoop van participaties worden

last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen

commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente

verantwoord ten gunste van het resultaat zodra de

premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde

belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare

economische rechten en risico’s uit hoofde van de

wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief

tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale

participaties zijn overgedragen aan de verkrijgende

verantwoord.

balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse

partij.
>>

>>
>>

verliescompensatie wordt een latente belastingvordering

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening

Kosten

opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er

houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend

fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De

actiefpost.

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden

Dividendopbrengsten worden verantwoord in het jaar

opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk

dat de vennootschap er recht op heeft.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op

Opbrengsten uit beheersactiviteiten hebben betrekking

basis van de geschatte economische levensduur.

op beheer van participaties voor andere vennootschappen.

>>

voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en

Deze opbrengsten worden verantwoord in de periode

Financiële baten en lasten

-vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de

waarin de prestatie geleverd is.

Rentebaten betreft rente van tegoeden bij banken en worden

vennootschap, per balansdatum, voorgenomen wijze van

Overige opbrengsten worden eveneens verantwoord in

opgenomen tegen nominale waarde.

realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden

de periode waarin de prestatie of dienst geleverd is.

of overlopende passiva. Hierbij wordt uitgegaan van het

Acute belastingen

geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen

Periodieke betaalbare beloningen

De belastingen worden berekend op basis van het

en ‑vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende

waarde.

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening

belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden
gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden
voor saldering.
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De latente belastingvorderingen en -verplichtingen

Toelichting op kasstroomoverzicht

worden gesaldeerd indien de vennootschap een in rechte

Voor een nadere toelichting op mutaties in het

afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen

kasstroomoverzicht wordt verwezen naar betreffende kosten

te salderen met actuele belastingverplichtingen en

in de balans waar deze betrekking op hebben. De aanpassing

de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde

voor non-cash elementen participaties en leningen bestaat

belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen

uit rentebijschrijvingen, vendor loans en conversies. De

die betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door

kasstroom uit investeringsactiviteiten inzake participaties en

dezelfde belastingautoriteit worden geheven.

leningen betreft daadwerkelijke kasstransacties.

Op dit moment acht het management het niet waarschijnlijk

Risicomanagement

dat de fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening en

Voor toelichting zie pagina 26.

derhalve is geen active latentie opgenomen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde
rente en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans				
1. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Afschrijvingspercentage

Huisvesting

Inventaris

10,0%

Automatisering
10,0%

Totaal
*

* 	 Onder de automatisering is voor € 148.000 software
opgenomen welke in 3-5 jaar wordt afgeschreven.
Het restant ad € 15.000 betreft het overige investeringen
die in 3 jaar worden afgeschreven.

Aanschafwaarde

367

511

1.592

2.470

Cumulatieve afschrijving

-198

-367

-1.347

-1.912

Stand per 31 december 2017

169

144

245

558

0

0

65

65

Afschrijving 2018

-24

-22

-147

-193

Boekwaarde per
31 december 2018

145

122

163

430

Totale aanschafwaarde

367

511

1.657

2.535

-222

-389

-1.494

-2.105

145

122

163

430

Investeringen 2018

Cumulatieve afschrijving
Stand per
31 december 2018
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Toelichting op de balans				
2. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Participaties en leningen

31 december 2018

31 december 2017
45.323

45.797

af: voorzieningen participaties

-10.530

-13.411

Overige financiële vaste activa

10

10

34.803

32.396
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Participaties en leningen

(bedragen x € 1.000)

Participaties

Leningen

Totaal
De meerwaarde op basis van de fair market value van de

Aanschafwaarde
31 december 2016
Bij:
- investeringen
- uitbreidingen
- rentebijschrijving
Af:
- desinvesteringen/aflossingen
- faillissementen/liquidatie
Omzetting
Aanschafwaarde
31 december 2017
Bij:
- investeringen
- uitbreidingen
- rentebijschrijving
Af:
- desinvesteringen/aflossingen
- faillissementen/liquidatie
Omzetting
Aanschafwaarde
31 december 2018
Voorziening
Balanswaarde
31 december 2018

34.651

11.879

46.530

participaties ten opzichte van de boekwaarde bedraagt
per 31 december 2018 € 22,8 miljoen. Ultimo 2017 bedroeg
deze meerwaarde € 26,1 miljoen. De daling van de meer

1.798
1.075

400
1.818
380

2.198
2.893
380

3.322
0
1.065

1.790
1.092
-1.065

5.112
1.092
0

35.267

10.530

45.797

waarde komt voornamelijk door de succesvolle exit van
een participatie.
De verstrekte leningen (veelal achtergesteld) met een
looptijd tot 1 jaar zijn samen € 3.623.000 met een gemiddeld
rentepercentage van 9,3%. De verstrekte leningen met een
looptijd tussen 1 jaar en 5 jaar zijn samen € 6.005.000 met
een gemiddeld rentepercentage van 5,45%. De verstrekte
leningen met een looptijd langer dan 5 jaar zijn samen
€ 4.385.000 met een gemiddeld rentepercentage van 5,54%.

663
2.126
0

3.761
2.629
340

4.424
4.755
340

Voor een nadere uitsplitsing zie ‘Overzicht participaties per
31 december 2018’ op pagina 70.
Non cashelementen

3.782
3.809
845

1.180
1.222
-845

4.962
5.031
0

31.310

14.013

45.323

7.758

2.772

10.530

23.552

11.241

34.793

In de investeringen en uitbreidingen is een bedrag van
€ 262.000 en in de desinvesteringen is een bedrag
van € 2.922.000 aan non cashelementen opgenomen.
Daarbij dient rentebijschrijvingen ad € 340.000 te
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worden opgeteld.
In het bedrag van € 14.013.000 is aan vorderingen op
participaties een bedrag € 6.424.000 opgenomen.

Voorzieningen participaties en leningen

(bedragen x € 1.000)

Stand per 31 december 2016

12.575

Onttrekkingen als gevolg van:
Gerealiseerde exits
Faillissementen

375
1.073
1.448

Wijziging voorzieningen
participaties en leningen:
Dotatie voorziening

3.517

Vrijval voorziening

-1.233
2.284

Stand per 31 december 2017

13.411

Onttrekkingen als gevolg van:
Gerealiseerde exits
Faillissementen

863
4.245
5.108

Wijziging voorzieningen
participaties en leningen:
Dotatie voorziening

3.270

Vrijval voorziening

-1.043

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

2.227
Stand per 31 december 2018

10.530

individuele beoordeling per participatie op basis van
de Valuation Guidelines for Private Equity and Venture
Capital, ontwikkeld door AFIC, BVCA en Invest Europe.
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Overige financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

Topfonds Gelderland B.V.

31 december 2017
10

10

10

10

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
Deze post is als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

31 december 2017

Op de debiteuren is in mindering gebracht een voorziening

v

Debiteuren

1.352

1.058

943

923

1.442

2.094

3.737

4.075

voor dubieuze debiteuren van € 507.000 (2017: € 535.000).		
			
De post onder Subsidiënten betreft nog te ontvangen

Subsidiënten
Overige vorderingen

bedragen van de provincies Gelderland, Overijssel en het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 552.000
(2017: € 495.000) opgenomen inzake verbonden partijen.
Dit betreft voornamelijk beheervergoedingen met een looptijd
van korter dan een jaar en waarop geen rente wordt berekend.		

4. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:		
De liquide middelen zijn intern voor een deel gereserveerd voor
(bedragen x € 1.000)

Kasmiddelen
Bankrekeningen

31 december 2018

31 december 2017

gemandateerde investeringen (€ 5,4 miljoen).

0

1

55.220

51.935

55.220

51.936

Daarnaast is er een bankgarantie van € 72.000 verstrekt jegens
de verhuurder van het pand in Laan van Malkenschoten 40 te
Apeldoorn.
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5. Eigen Vermogen
De specificatie van het eigen vermogen is:
(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

31 december 2017

Geplaatst en gestort kapitaal

Geplaatst en gestort kapitaal

59.987

59.987

Agio reserve

12.596

12.596

Overige reserve

11.081

10.461

2.345

620

86.009

83.664

Onderverdeeld resultaat

Agio reserve
Het agio is het meerdere wat is gestort bij de aandelenuitgifte naar
aanleiding van de stortingen door aandeelhouders in 2010, 2013 en de
fusie per 1 januari 2017.

Het verloop in 2018 is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

Stand per 1 januari 2018

12.596

Mutatie 2018
Saldo per 31 december 2018

0
12.596
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Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
bedraagt € 250.000.000 en bestaat uit 250.000.000
aandelen ad € 1. Het geplaatst aantal aandelen
bedraagt 59.986.522 van elk € 1.

Overige reserves
Het verloop in 2018 is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

Stand per 1 januari 2018

10.461

Bij: verdeling resultaat 2017

620

Saldo per 31 december 2018

11.081

Onverdeeld resultaat boekjaar
Het verloop in 2018 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2018

31 december 2018
620

In de algemene vergadering van aandeelhouders is op
17 mei 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld.

Af: toevoeging aan de
overige reserve

-620

Overeenkomstig het daarin opgenomen voorstel tot bestemming
van de winst is het resultaat toegevoegd aan de overige reserves.

Bij: onverdeeld
resultaat 2018

2.345

Saldo per 31 december 2018

2.345
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6. Voorzieningen
Het verloop in 2018 is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2018

102

Mutatie jubileumvoorziening
- Dotatie
- Onttrekking
Stand per 31 december 2018
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1
-5

-4
98

De voorziening betreft een jubileumvoorziening. Naar verwachting zullen
er geen bedragen binnen een jaar worden afgewikkeld (2017: € 6.000).

7. Kortlopende schulden
Deze post is als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1.000)

Crediteuren

31 december 2018

31 december 2017
878

789

5.054

2.371

Belastingen en sociale lasten

753

633

Pensioenen

137

120

1.261

1.286

8.083

5.199

De toename van vooruitontvangen (subsidie)gelden
heeft voornamelijk te maken met ontvangen en nog niet

Vooruitontvangen (subsidie)gelden

Overige kortlopende schulden
en overlopende passiva

uitgekeerde subsidies voor voucherregelingen.
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Niet in de balans opgenomen regelingen
en verplichtingen
Operationele lease

Huurverplichtingen

Oost NL heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s

Oost NL heeft een huurverplichting voor onroerend goed voor de

afgesloten. De toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn

locatie Apeldoorn. De toekomstige minimale huurbetalingen zijn als

als volgt te specificeren:

volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)

2018

2017

(bedragen x € 1.000)

periode < 1 jaar

49

55

periode < 1 jaar

1 jaar < periode < 5 jaar

75

72

1 jaar < periode < 5 jaar

0

0

124

127

periode > 5 jaar
Totaal

periode > 5 jaar
Totaal

2018

2017
237

235

1.185

1.175

39

274

1.461

1.684

De overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van vier jaar

De huurtermijnen worden jaarlijks geindexeerd op basis van “CPI alle

waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is.

huishoudens” (2006 =100).
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Toegezegde bedragen
Aan bedrijven is ultimo 2018 reeds een toezegging gedaan tot
participatie door Oost NL en tot het verstrekken van leningen
voor een € 5,4 miljoen.

Fiscale eenheid omzetbelasting
De vennootschap vormt met Topfonds Gelderland,
Innovatie en Energiefonds Gelderland, MKB Kredietfaciliteit
Gelderland, Fonds Gelderse Cultuurleningen, Fonds
Gelderse Vrijetijdseconomie en Fonds Herstructurering
Bedrijventerreinen Gelderland een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden
is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake
door de combinatie verschuldigde belasting. Fonds Gelderse
Cultuurleningen, Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie zijn per
28 december 2018 opgegaan in Innovatie- en Energiefonds
Gelderland.

Niet in de balans opgenomen rechten
Uit hoofde van de verkoop van twee participaties heeft
Oost NL voorwaardelijke rechten op een nabetaling ter
grootte van maximaal € 1 miljoen.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000)

Opbrengsten
9

2018

2017

Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten:
5.734

3.776

> Staat der Nederlanden

1.039

1.015

> Provincie Overijssel

1.455

1.427

> Provincie Gelderland

1.560

1.523

Opbrengsten overige opdrachten
Boekjaarsubsidies:

9.788

Totaal opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten
9

7.741

Opbrengsten uit participatieactiviteiten:
Verkoopresultaat participaties

2.879

3.774

Waardeverminderingen en faillissementen

1.012

65

Transactieresultaat

1.867

3.709

Dividend participaties

3.574

1.147

663

669

Waardeveranderingen effecten

0

20

Opbrengsten beheervergoeding

3.002

2.754

376

258

Rentebaten uit participaties

Overig
Totaal Opbrengsten uit participatieactiviteiten

Totaal Opbrengsten
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9.482

8.557

19.270

16.298

10. Personeelskosten
Personeelsbestand
(bedragen x € 1.000)

Specificatie:

2018

2017
Per einde verslagjaar waren er 121 personen werkzaam

Lonen en salarissen

7.681

7.535

Pensioenlasten

1.179

1.062

Sociale lasten

1.272

1.163

Inhuur personeel

1.003

186

11.135

9.946

(2017: 114), dit is exclusief ingehuurd personeel.
Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 101,2
(2017: 93,5).
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10 a. Personeelskosten ontwikkelingsactiviteiten
Personeelsbestand
(bedragen x € 1.000)

Specificatie:

2018

Lonen en salarissen

2017
5.356

4.524

Pensioenlasten

823

694

Sociale lasten

901

789

Inhuur personeel

566

85

7.646

6.092

Per einde verslagjaar waren er 87 personen werkzaam
(2017: 77), dit is exclusief ingehuurd personeel.
Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 70,6
(2017: 61).

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

Specificatie:
Lonen en salarissen

2018

2017
2.325

3.010

Pensioenlasten

356

369

Sociale lasten

371

374

Inhuur personeel

437

101

3.489

3.854
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Per einde verslagjaar waren er 34 personen werkzaam
(2017: 37), dit is exclusief ingehuurd personeel.
Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 30,6
(2017: 32,5).

Pensioenen
Oost NL heeft een toegezegde pensioenbijdrageregeling

Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het

afgesloten bij het ABP waarop de bepalingen van de

bestuur van het pensioenfonds de opgebouwde aanspraken

Nederlandse Pensioenwet van toepassing zijn en waarop

van (gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen

de verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies

aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor

aan het pensioenfonds (ABP) worden betaald door

alle huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk.

Oost NL. De premies worden verantwoord als

Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.

hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

worden aangepast.

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

De belangrijkste kenmerken van de uitvoerings-

premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

overeenkomst zijn:

In het geval van tekort bij het ABP heeft de onderneming

>> Deelneming in het ondernemingspensioenfonds is

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen

verplicht gesteld voor de werknemers en directie van de

anders dan de toekomstige premies. De dekkingsgraad per 31

vennootschap.

december 2018 is 97%.

>> De vennootschap is uitsluitend verplicht tot betaling van
de vastgestelde premies. In geen geval is een verplichting

De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

tot bijstorting of recht op teruggave/premiekorting.

>> Het betreft een middelloonregeling.
>> De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken
bedraagt afhankelijk van het salaris tussen de 1,7 en
1,875% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd
op het brutoloon minus franchise ad € 13.350.
>> Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 105.000.
>> Het werkgeversdeel van de premie bedraagt 70%
van het pensioengevend salaris. Het bestuur van het
pensioenfonds stelt jaarlijks de premie vast op basis van
de dekkingsgraad en het verwachte rendement.
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11. Overige kosten
Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

2018

De dotaties aan de voorziening participaties en de vrijval

2017

van die voorzieningen zijn afkomstig van mutaties op
participaties waarvan de voorziening op individuele wijze

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

Directe ontwikkelingskosten
Algemene kosten

wordt bepaald.					
					

3.270

3.517

De directe ontwikkelingskosten betreffen kosten die
gemaakt worden om projecten uit te voeren. De overige

-1.043

directe participatiekosten betreffen voornamelijk

-1.233

advieskosten voor aangaan van participaties.
De algemene kosten betreffen onder andere overige

296

414

2.523

2.698

177

198

2.897

2.593
5.597
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peroneelskosten, huisvestings-, kantoor-, inventaris-,
en automatiseringskosten.				
						
						
						

5.489

11 a. Overige kosten ontwikkelingsactiviteiten
Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

2018

2017

Directe ontwikkelingskosten
Algemene kosten

177

198

1.803

1.379
1.980

1.577

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

(bedragen x € 1.000)

2018

2017

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

3.319

3.517

-1.043

-1.233

247

414

Algemene kosten

2.523

2.698

1.094

1.214

3.617

3.912

12. Belastingen
Er is geen sprake van een belastinglast omdat de aan- en verkoop van
participaties in fiscale zin onder de deelnemingsvrijstelling vallen en
daardoor is het fiscale resultaat negatief.
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Vergoedingen aan bestuurders
en commissarissen

Voorstel bestemming
resultaat 2018

De bezoldiging van de bestuurders bedroeg:

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt
voorgesteld het gerealiseerde resultaat ad € 2.345.000 toe te
voegen aan de overige reserves.

2018

Het hier vermelde voorstel is niet in de balans verwerkt. Het gehele

2017

Salarissen
Pensioenen

resultaat van het boekjaar is verantwoord als onverdeeld resultaat

145.490

270.389

17.340

30.345

1.880

3.080

Sociale lasten

boekjaar als onderdeel van het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.

De directie bestond in 2018 uit M. Prins.
De directie bestond in 2017 uit C.W. van Willigen ( t/m 25 augustus 2017) en M. Prins.

Overige gegevens
Statutaire regeling winstbestemming
In artikel 27 van de statuten is vastgelegd hoe de

De bezoldiging van commissarissen bedroeg

De directie		

€ 57.600 (2017: € 59.000). Oost NL heeft

M. Prins

geen pensioenverplichtingen naar haar

winstverdeling dient te geschieden.
Artikel 27

commissarissen en heeft gedurende het jaar

		

geen bedragen verleend in de vorm van

De Raad van Commissarissen		

voorschotten, presentiegelden of kredieten.

mr. G.H.N.L. van Woerkom

				

drs. C.E. Habes

uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is

Apeldoorn, 29 maart 2019

D.J. Klein Essink RA

dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves

		

mr. B.G.M. Lemstra

die krachtens de wet moeten worden aangehouden;

1. De winst staat ter beschikking van de algemene
vergadering van aandeelhouders;
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts

3. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is;
4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan
besluiten tussentijds uitkeringen te doen, indien aan
het vereiste van lid 2 is voldaan blijkens een tussentijdse
vermogensopstelling opgemaakt met inachtneming van
het in de wet bepaalde.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouders en het bestuur van

Wij zijn onafhankelijk van Ontwikkelingsmaatschappij

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV.

Oost-Nederland NV zoals vereist in de Verordening inzake

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij

gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2018

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels

Ons oordeel

accountants (VGBA).

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Ontwikkelings

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie

maatschappij Oost-Nederland NV te Apeldoorn

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

gecontroleerd.

Beschrijving van verantwoordelijkheden
voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur
voor de jaarrekening

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

grootte en de samenstelling van het vermogen van

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV op

omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

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

31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in

>> het bestuursverslag;

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

>> de overige gegevens.

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
De jaarrekening bestaat uit:

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van

als gevolg van fouten of fraude.

>> de balans per 31 december 2018;

mening dat de andere informatie:

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur

>> de winst- en verliesrekening over 2018;

>> met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële

afwegen of de onderneming in staat is om haar

>> de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

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

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

De basis voor ons oordeel

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands

basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige

recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de

realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn

andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen

beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in

controle van de jaarrekening.

9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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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

Zwolle, 29 maart 2019

dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen

grondslagen voor financiële verslaggeving en het

Ernst & Young Accountants LLP

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis

evalueren van de redelijkheid van schattingen door

drs. W. van Olst RA

van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de

de directie en de toelichtingen die daarover in de

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel

het op basis van de verkregen controle-informatie

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de

zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid

andere uit:

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de

>> het identificeren en inschatten van de risico’s dat

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.

de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op

reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking

een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
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Overzicht participaties per 31 december 2018
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

2B Energy B.V.

2014

ABC Board Company B.V. *

2015

lening

Nunspeet

Anoxia Europe B.V. *

2015

lening

Putten

Antecy B.V. *

2016

lening

Hoevelaken

AppThis Group B.V. *

2015

lening

Lochem

Atro Medical B.V.

2018

Binnenstadservice B.V. *

2015

BioGeneration Ventures B.V.

2008

BioSenz B.V. *

2014

lening

Nijmegen

Biostream B.V. *

2016

lening

Doetinchem

Bloomville Beheer B.V.

2011

BLUE-tec B.V. *

2015

lening

Wageningen

Bouman Industries B.V.

2017

lening

Almelo

Connected Capital & Growth Fund I

2018

1,20%

Amsterdam

Business Angels Technostarters II B.V.

2008

40,00%

Haaksbergen

Bussman Groep B.V.

2013

32,00%

Beuningen

Caenator B.V. *

2016

lening

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

70 Jaarverslag 2018 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

13,25%

15,36%
lening

Hengelo

Nijmegen
Nijmegen

1,61%

49,00%

Naarden

Nijkerk

Wageningen
20,00%

Hengelo

Overzicht participaties per 31 december 2018
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

Check-Points Holding B.V.

2006

Course Ready B.V.

2016

lening

CWR Mobility B.V.

2010

lening

Deepwater-Energy B.V. **

2013

lening

Arnhem

Demcon Holding B.V.

2018

lening

Enschede

Dialoc ID Products B.V. *

2015

lening

Harderwijk

Digest Inn B.V. *

2016

lening

Nijmegen

Dovideq Medical

2017

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

Enzyre *

2016

lening

Nijmegen

Equestic Holding *

2016

lening

Nijmegen

Facility Point Arnhem B.V.

1999

Fewle B.V. *

2014

lening

Foodcase International B.V.

2013

lening

FourVision HR Plus Sales B.V. *

2015

lening

Arnhem

Fresh Idea Factory

2013

lening

Lochem

GATT Technologies B.V. *

2014

lening

Nijmegen

10,00%

Wageningen
Wageningen

13,39%

11,12%

13,47

37,80%

Nijmegen

Holten

Enschede

Arnhem
Doesburg

7,35%

Wageningen
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Overzicht participaties per 31 december 2018
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

GOM Apeldoorn B.V. (ETV)

2000

Graphileon *

2016

Green Vision Holding B.V.

2005

Gutenberg Holding B.V.

2018

lening

Arnhem

Hallo Zorg B.V. *

2016

lening

Arnhem

Hamwells Holding B.V. *

2015

lening

Arnhem

HCM Medical B.V. *

2016

lening

Nijmegen

Health Innovation Fund III Coöperatief U.A.

2018

iBuildGreen B.V.*

2016

lening

Arnhem

ICOAN B.V. *

2014

lening

Putten

Innovation Industries

2017

Innovation IQ B.V.*

2015

InteRNA Technologies B.V.

2011

ITS Language

2013

lening

iWelcome B.V. **

2015

lening

Jacht- en Schietsportcentrum Harderwijk B.V. *

2015

lening

Harderwijk

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
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100,00%
lening

Arnhem
Wageningen

41,2%

5,43%

2,92%
lening

Arnhem

Utrecht

Amsterdam
Arnhem

6,17%

Nijmegen
Doetinchem

13,18%

Amersfoort

Overzicht participaties per 31 december 2018
Aanvangsjaar

Belang deelneming
Lening

Statutaire zetel

Laser Technology Janssen B.V.

2016

Wijchen

Lead Pharma Holding B.V.

2007

Left Loyalty B.V. *

2015

lening

Nunspeet

Lithium Werks Group B.V.

2018

lening

Hengelo

Macédes B.V.

2013

lening

Arnhem

Magic Mobs B.V. *

2014

lening

Nijmegen

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

MUNDO 3D printing **

2013

lening

Kootwijkerbroek

Mjjn Onderneming Duurzaam B.V. *

2016

lening

Elst

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

25,84%

21,86%
lening

Nijmegen

Enschede
Hattem

12,27%

Enschede
Nijmegen

43,31%

25,00%

15,42%

Enschede

Enschede

Wageningen
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Overzicht participaties per 31 december 2018
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

ODIN Company *

2016

lening

Nijmegen

Okimono B.V. *

2014

lening

Arnhem

Oneplanetcrowd International B.V.

2017

lening

Opiliones B.V. *

2015

lening

Winterswijk

Optisense B.V.

2009

lening

Enschede

OrgaNext Life Science B.V. *

2015

lening

Arnhem

Panthera Group B.V.

2001

24,35%

Enschede

Panthera International B.V.

2016

1,73%

Enschede

PB International B.V.

2011

lening

Zelhem

Pectcof *

2014

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

PriHealth B.V.

2013

ProductIP B.V.

2009

Qalumma B.V. *

2014

lening

Nijkerk

RotaQ B.V. *

2014

lening

Beek

Sigmascreening B.V.

2014

Sit & Heat B.V.

2013

lening

Snocom B.V. **

2015

lening

74 Jaarverslag 2018 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

6,81%

9,24%
lening

Amsterdam

Eindhoven
Nijkerk

8,86%

9,23%

Ede

Enschede
Wijchen

17,77%

Nijmegen

Overzicht participaties per 31 december 2018
Aanvangsjaar

Belang deelneming

Statutaire zetel

Solesta B.V. **

2016

lening

20,00%

Nijmegen

SolMates B.V.

2011

lening

26,98%

Enschede

Sportief Opgewekt B.V. *

2015

lening

Arnhem

Standing-Strong B.V.

2012

lening

Nijmegen

StexFibers B.V. *

2015

lening

Arnhem

Stroke2Prevent B.V.

2014

9,96%

Hattem

Superbuddy (People Food Group)

2017

9,85%

Zwolle

Test Inspire B.V. *

2015

lening

Kootwijkerbroek

Thermosmart **

2013

lening

Arnhem

Tractus 3D B.V.

2017

Transformator Beheer B.V.

2013

lening

Fleringen

TSC Solar B.V.

2010

lening

Nijmegen

Twente Medical Systems International B.V.

1999

21,98%

Enschede

Twente Technology Fund B.V.

2010

9,85%

Enschede

Twente Technology Solutions B.V. (3T)

2014

lening

29,41%

Enschede

Vitalnext B.V. *

2016

lening

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

Xenikos B.V.

2012

Yellow Pallet B.V.

2012

* Lening uit Gelderland voor Innovaties II

** Tevens een lening uit Gelderland voor Innovaties II

25,90%

Wageningen
11,00%

5,26%
lening

Ammerzoden

Nijkerk

Nijmegen
Wageningen
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Bijlagen
Over dit verslag
Directie
Raad van Commissarissen
Investment Committees
Index Global Reporting Initiative
Afkortingen en begrippen
Corporate Governance Code
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Over dit verslag

betrokken partijen. De data omtrent de indicatoren
Investeren worden verzameld op basis van de feitelijke

Oost NL rapporteert volgens de richtlijnen van GRI
Standards, optie Core. Als bijlage hebben we een
tabel opgenomen met alle relevante indicatoren en
verwijzingen.

uitstroom van middelen. Per kwartaal wordt over het
investeringsniveau gerapporteerd door de afdeling Capital en
wordt dit afgestemd met de administratie. De data voor de
indicator Internationaliseren worden verzameld door de
confirmation letters van de betreffende ondernemingen.

Het jaarverslag en de jaarrekening hebben betrekking op de

Daarmee verklaren de bedrijven dat zij onder andere door

activiteiten en investeringen van Oost NL. Het verslag gaat

samenwerking met Oost NL in Oost-Nederland hebben

niet in op het beleid en de resultaten van onze participaties.

geïnvesteerd, arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Er wordt

De fondsen waarvan wij in opdracht van de aandeelhouders

uitgegaan van een tijdsperiode van drie jaar.

het beheer doen, Innovatiefonds Overijssel, Innovatiefonds
Twente, Topfonds Gelderland en SPV Hengelo B.V., maken

Ook zullen we komend jaar de SDG’s waaraan wij bijdragen,

ieder een eigen jaarverslag. De toelichting omtrent de

explicieter beschrijven en koppelen aan onze strategie en

indicatoren die voor ons relevant zijn, worden toegelicht in

resultaten. Dat past in onze visie omdat we in onze regio niet

de begrippenlijst.

alleen een economische meerwaarde realiseren, maar dat
onze activiteiten een bredere maatschappelijke impact

Bij het bepalen van de inhoud van het verslag hebben we ons

hebben.

gebaseerd op de materialiteitsanalyse die we in 2017 hebben
uitgevoerd. Daarin hebben we een inventarisatie gemaakt

De niet-financiële informatie in het verslag wordt intern

van maatschappelijke aspecten die van belang zijn voor

gemonitord, maar is geen onderdeel van de externe

Oost NL en onze stakeholders en die inventarisatie is

verificatie door onze accountant. Wij hebben nog geen doel

vervolgens gevisualiseerd in de materialiteitsmatrix.

gesteld om deze informatie extern te laten verifiëren.

In 2019 maken we een update van deze matrix.
Het is onze ambitie om elk jaar onze verslaggeving verder
De prestatie-indicatoren die opgenomen zijn in het verslag

te ontwikkelen. Feedback op dit verslag stellen wij dan

worden vanuit de business units verzameld. De data voor de

ook op prijs. U kunt daarvoor contact opnemen met

indicatoren Innoveren worden verzameld aan de hand van

Marise Euverink: marise.euverink@oostnl.nl.

projectvoorstellen en/of subsidiebeschikkingen van
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Directie
De directie bestaat uit:

M. Prins
(algemeen directeur Oost NL)

Functies:
>> Lid Board of Advisors Fieldlab SMART Base;
>> Adviseur Bestuur Stichting Health Valley;
>> Lid Stuurgroep Novio Tech Campus;
>> Waarderingsdeskundige bij IMEC te Leuven, België
>> Lid Investment Committee Dutch Venture Initiative S.A.
Luxembourg (t/m 18 oktober 2018).
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Raad van Commisarissen
De Raad bestaat uit de volgende leden:

mw. mr. B.G.M. Lemstra
(lid RvC, lid ARC)

mr. G.H.N.L. van Woerkom
(voorzitter RvC, lid
selectie-, benoemings-, en
remuneratiecommissie
(SBR))

D.J. Klein Essink RA
(lid RvC, voorzitter audit- en
risicocommissie (ARC))

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

In functie: 17 mei 2018
Benoemingstermijn: vier jaar
Geslacht: Vrouw
Geboortedatum: 4 januari 1966
Nationaliteit: Nederlands

In functie: 1 juni 2017
Benoemingstermijn: vier jaar
Geslacht: Man
Geboortedatum: 11-10-1961
Nationaliteit: Nederlands

Functies:

Functies:

Functies:

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>> Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep,

>> Chief Financial en Risk Officer Coöperatie TVM U.A.;

>>
>>
>>
>>

Voorzitter Detailhandel Nederland;
Voorzitter Raad van Toezicht AWVN;
Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW;
Lid SER;
Bestuurslid Stichting Ahold Delhaize Continuïteit;
Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen;
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Ymere;
Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders in 		
Woningcorporaties;
Voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie (va 22 november 2018);
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg;
Voorzitter Stichting Reizigersgelden Translink
(va 15 november 2018);
Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim.
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voorzitter remuneratie- en governancecommissie en lid

>> Algemeen secretaris Bestuur Coöperatie TVM U.A.;

kwaliteits- en veiligheidscommissie;

>> Lid Raad van Commissarissen en voorzitter 		

>> Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Organisatie
Oost Gelderland (HOOG), voorzitter remuneratie- en
governancecommissie en lid auditcommissie;
>> Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en
Congrescentrum Orpheus N.V., lid auditcommissie;
>> Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland,
voorzitter audit- en riskcommissie;
>> Advieswerk.

auditcommissie van RENDO Holding N.V.

G. Braaksma
(lid RvC)

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

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

I n functie: 7 januari 2014
Einde functie: 16 november 2018
Geslacht: Man
Geboortedatum: 2-7-1957
Nationaliteit: Nederlands

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

In functie: 13 oktober 2009
Einde functie: 17 mei 2018
Geslacht: Man
Geboortedatum: 13-6-1947
Nationaliteit: Nederlands

Functies:

Functies:

Functies:

>> Eigenaar Prospectu, Business Coaching & Supervision;

>> Global Head of HR, Aegon Asset Management;

>> Voorzitter Stichting Kasteel Middachten, de Steeg;

>> Voorzitter Twente Board;

>> Lid Dagelijks Bestuur, Aegon Asset Management SSC,

>> Lid Raad van Commissarissen Robbers & Van den Hoogen

>> Lid managementteam Photon Delta;
>> Voorzitter Raad van Commissarissen Super B 		
International B.V. (tot 19 oktober 2018).

Hongarije.

tot 1 juli 2017;
>> Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland B.V.;
>> Treasurer Europa Nostra.
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Investment Committee Directe Investeringen
Het Investment Committee Directe Investeringen bestaat uit:

drs. S.W.M.M. Maassen
(voorzitter)

drs. K. Wiedhaup
(lid)

A.A. Olijslager
(lid)

Aftredend bij:
Algemene Vergadering 2022

Aftredend op:
16 mei 2019

Aftredend op:
16 mei 2019

Functies:

Functies:

Functies:

>> Commissaris (vz) bij van Loon Group;

>>

>>

>> Commissaris bij Alt Technologies;
>> Commissaris (vz) bij Mentaal Beter;

Medeoprichter en voormalig bestuurslid Health
Valley Netherlands;

>>

>> Commissaris bij Arts en Zorg;

>>

Lid Raad van Commissarissen RENEWI N.V.;

Ventures B.V., Naarden;

>>

Officier in de Orde van Oranje-Nassau;

>>

Voorzitter Raad van Commissarissen Ondernemend

>>

Lid Ambassadeursnetwerk van Universiteit Twente;

>> Lid Advisory Board Minibrew;

>>

Lid van het Curatorium van Stichting Maatschappij

>> Vast lid deskundigen commissie OPZuid;

en Onderneming (SMO), Den Haag;
>>

>> Lid investment committee DOB Equity;
>>

N.V.;

Lid Raad van Commissarissen van Bio Generation

>> Voorzitter Raad van Commissarissen van Credit Linked Beheer;
>> Voorzitter Raad van Toezicht Amref Flying Doctors;

Voorzitter Raad van Commissarissen Arriva Nederland

Oranje Kapitaal;
>>

Voormalig lid Raad van Bestuur Organon

Non-executive director Board Groupe Pierre et Vacances
SA;

International en Managing Director Global R&D;

>>

Voorzitter Raad van Advies LSP Health Economics Fund;

Voormalig Director Pharma Group Akzo-Nobel.

>>

Voormalig Voorzitter Concerndirectie van Royal
Friesland Foods N.V.
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prof. dr. ing. D.H.A. Blank
(lid)

drs. F.A.T. van Beuningen
(lid)

Aftredend bij:
Algemene Vergadering 2021

Aftredend bij:
Algemene Vergadering 2020

Functies:

Functies:

>>

Chief Scientific Ambassador van de Universiteit Twente;

>>

Managing Partner Chrysalix Venture Capital;

>>

Raadslid Adviesraad voor wetenschap, technologie en

>>

Directeur Clean Tech Delta;

innovatie (AWTI);

>>

Lid Raad van Advies Erasmus Centre of Future Energy en

>>

Voorzitter uitvoerend bestuur van NanoNextNL;

Holland Circular hotspot;

>>

Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Twente;

>>

Voormalig directeur Innovatie bij AkzoNobel;

>>

Adviseur College van Bestuur Saxion Hogeschool;

>>

Voormalig Chief Executive officer bij Ahlers Logistics;

>>

Captain of Science Topteam topsector HTSM;

>>

Voormalig lid Raad van Bestuur Hoek Loos

>>

Boegbeeld NWA-route quantum/nano revolutie;

>>

Onafhankelijk voorzitter coöperatie heelkunde MST;

>>

Voormalig wetenschappelijk directeur van MESA+, het

(nu Linde Gas Benelux);
>>

Voormalig algemeen directeur GSF Verpakkingen
(nu Smurfit – Kappa).

instituut op het gebied van de nanotechnologie.
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Investment Committee Fonds-in-Fonds Investeringen
Het Investment Committee Fonds-in-Fonds Investeringen bestaat uit:

drs. R.W.M. Nijs
(voorzitter)

mw. drs. B. van Dijkvan de Reijt
(lid)

drs. O.E.J.H. Takx
(plaatsvervangend
voorzitter)

Aftredend bij:
Algemene Vergadering 2019

Afgetreden op:
05-02-2019

Aftredend bij:
Algemene Vergadering 2020

Functies:

Functies:

Functies:

>> Founding partner bij lnclsve B.V.;

>>

CEO DOB Equity (impact investor for East Africa);

>>

Interim manager, bestuurder en ondernemer;

>> Founding partner sc-synergie;

>>

Raad van Toezicht Cordaid;

>>

Corporate Finance Adviseur, directeur Dodoni

>> Voorzitter van de Investeringscommissie van het

>>

Member of Supervisory Board - Dutch School in

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland;
>> Lid van De Onderlinge van 1719 U.A.;
>> Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen;

>>

Netherlands B.V.;

Tanzania “de Plevier”;

>>

Partner Meijer Realty Partners B.V.;

Member of Sustainability Committee African Venture

>>

Oprichter en DGA Brick Finance B.V.;

Capital and Private Equity Association.

>>

Voormalig directeur Oosterdok Ontwikkeling;

>>

Voormalig Financieel adviseur Crisiscare Trubendorffer;

>> Voorzitter van de Raad van Toezicht van BID Network;

>>

Voormalig Adviseur Innovatiekredieten Agentschap NL;

>> Oprichter van TheRockGroup;

>>

Voormalig Interim directeur Arch Hill Capital N.V.;

>> Voormalig Projectleider Holland Financial Centre;

>>

Voormalig managing partner Greenfield Capital

>> Voormalig directeur Maatschappelijk verantwoord
Ondernemen bij de Rabobank;
>> Voormalig directeur Financiële Logistiek en Corporate
lnsurance bij de Rabobank;
>> Voormalig Directeur EMEA bij HNC Software (later FairIsaac);
>> Voormalig SEVP bij ABN AMRO bank.
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Partners N.V.;
>>

Voormalig board member Fortis Bank investment
banking.
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Global Reporting Initiative Content Index Oost NL
- in overeenstemming met de GRI Standards - Core optie
GRI 102

Algemene indicatoren

Verwijzing

1. Organisatieprofiel
102-1

Naam van de organisatie

Voorpagina

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

Profiel

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Laan van Malkenschoten 40,
Apeldoorn

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel

102-6

Afzetmarkten

Profiel

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Samenvatting resultaten
Profiel

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Enkele kengetallen van onze
personeelssamenstelling

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie

Profiel

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

Voorwoord Verslag van de Raad van
Commissarissen

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Maatschappelijke waarde
Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Corporate Governance

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties

Maatschappelijke waarde
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GRI 102

Verwijzing
2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord
Verslag van de Raad van
Commissarissen

3. Ethiek en integriteit
102-17

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Profiel - Corporate Governance

4. Bestuursstructuur
102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate Governance
Verslag van de Raad van Commissarissen
HRM

5. Overleg met belanghebbenden
102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Maatschappelijke waarde

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

Oost NL volgt als overheidsorganisatie
de CAO van de overheid, deze geldt
voor al onze medewerkers

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Maatschappelijke waarde

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Maatschappelijke waarde

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Maatschappelijke waarde
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Global Reporting Initiative Content Index Oost NL
- in overeenstemming met de GRI Standards - Core optie
GRI 102

Pagina
6. Verslaggevingsprofiel

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

De inhoud van het verslag wordt bepaald door de omgeving waarin
Oost NL zich begeeft en wat de wensen zijn van onze stakeholders.
Daarnaast vormen de richtlijnen die op Oost NL van toepassing zijn
voor het bestuursverslag ook de kaders over wat er in ons verslag
komt.

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Maatschappelijke waarde

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze
herformulering

Oost NL draagt er ieder jaar zorg voor dat de informatie in het jaarverslag aangescherpt wordt. Dit leidt tot herformulering van informatie t.o.v. van eerdere jaarverslagen. Specifieke herformuleringen
en de reden daarvoor zijn duidelijk aangegeven in de verslaggeving.

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Ten opzichte van het voorgaande jaar hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan ten aanzien van de reikwijdte en afbakening.

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

1 januari 2018 - 31 december 2018

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

mei-18

102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Colofon

102-54

GRI-toepassingsniveau

GRI Content Indext Oost NL - in overeenstemming met de GRI
Standards - Core optie

102-55

GRI Content Index

GRI Content Indext Oost NL

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Onze accountant voert een jaarlijkse controle uit op de jaarrekening
en daarnaast vindt er ook een toets plaats op het bestuursverslag.
Op dit moment zijn we niet voornemens om de overige nietfinanciële informatie te laten verifiëren door een externe partij.

88 Jaarverslag 2018 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

Onderwerp specifieke standaarden
GRI 203

Indirecte economische impact (indirecte economische waarde, internationale handel, bedrijfsvestiging)

Pagina

103-1/2/3

Management aanpak

Investeren
Internationaliseren

203-2

Significante indirecte economische impact, inclusief de grootte van de impact

Realisatie versus doelstellingen
Innoveren
Investeren
Internationaliseren

Andere materiele onderwerpen voor Oost NL die niet tot de specifieke indicatoren van GRI behoren		
Duurzame werkgelegenheid
103-1/2/3

Management aanpak

Maatschappelijke waarde
Investeren - Thema Energy
Internationaliseren
Realisatie

Oost NL 1

Aantal arbeidsplaatsen

Realisatie

Duurzame ontwikkeling
103-1/2/3

Management aanpak

Realisatie versus doelstellingen
Investeren
Internationaliseren

Oost NL 3

Aantal uitgelokte investeringen

Realisatie

Innovatie
103-1/2/3

Management aanpak

Realisatie versus doelstellingen
Investeren
Internationaliseren

Oost NL 3

Aantal uitgelokte investeringen

Realisatie
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Global Reporting Initiative Content Index Oost NL
- in overeenstemming met de GRI Standards - Core optie
AFIC

Australian Foundation Investment Company

ARC

Audit- en risicocommissie

AV

Algemene Vergadering

BC SEMI NL

Business Cluster Semiconductors Netherlands

BVCA

British Private Equity & Venture Capital Association

FGC

Fonds Gelderse Cultuurleningen BV

FGV

Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie

FHBG

Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

GRI

Global Reporting Initiative

GvI

Gelderland voor Innovaties

IEG

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

IFO

Innovatiefonds Overijssel

IFT

Innovatiefonds Twente

INTERREG

Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten
die Europa sterker maken

Invest-NL

Financierings- en ontwikkelingsinstelling
(voorheen NIA: Nederlands Investerings Agentschap)

M&C

Marketing & Communicatie

MKG

MKB Kredietfaciliteit Gelderland

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

RvC

Raad van Commissarissen

RVO

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

SBR

Selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie

Trade & Innovate NL

Platform van publieke organisaties voor internationalisering
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Afkortingen en begrippen
Business Development
Uitgelokte investering

Uitgelokte investeringen
De door andere investeerders, financiers en banken in

Maatschappelijke indicatoren
Reductie CO2 (in kg)

Omvang uitgelokte investeringen bij programma’s,

het verslagjaar verstrekte bedragen aan bedrijven in onze

Totale besparing op CO2 gedurende het jaar in de bedrijven

innovatieprojecten en business cases. Gemeten uitgelokte

portefeuille, inclusief alle fondsen onder beheer.

waarin wordt deelgenomen of waaraan financiering is

publiek en/of private investeringen na beschikking/contract/
getekende confirmation letters.

verstrekt.

Arbeidsplaatsen (fte)
Actueel aantal fte versus verwacht aantal fte over 5 jaar in de

R&D-uitgaven

Arbeidsjaren

bedrijven waarin wordt deelgenomen of waaraan financiering

Het totaal aan R&D-uitgaven gedurende het jaar in de

Werkgelegenheid blijft een belangrijke indicator, maar deze

is verstrekt.

bedrijven waarin wordt deelgenomen of waaraan financiering

is bijna niet op voorhand bij een innovatieproject of business

is verstrekt.

case aan te geven. We voeren een tweesporenbeleid. Lijn 1 is

Meerwaarde

dat we het aantal arbeidsplaatsen tellen wat de ondernemer

Het verschil tussen de waarde van een participatie, berekend

Samenwerkingsverbanden

voorziet (hoe moeilijk ook) dat hij/zij gaat bewerkstelligen

op basis van fair market value en de boekwaarde.

Het totaal aantal samenwerkingsverbanden met
kennisinstellingen (waaronder universiteiten, hogescholen,

met het (publieke en private) investeringsvolume. Daarnaast
rekenen we met het investeringsvolume uit, conform de

Fair market value

kennisparken en valleys) in de bedrijven waarin wordt

Brainport werkgelegenheidsmultiplier, hoeveel arbeidsjaren

Fair market value is de benadering van de marktwaarde.

deelgenomen of waaraan financiering is verstrekt.

gemoeid gaan met de uitgelokte investering. Deze reken

De fair market value kan gebaseerd zijn op een recente

methode wordt ook al door het ministerie van EZK

investering door een derde partij in de participatie, op de

Duurzame samenwerkingsverbanden

overgenomen. Deze multiplier is: 1 miljoen stimulering leidt

waarde van een vergelijkbaar bedrijf of op een berekening

Het totaal aantal duurzame samenwerkingsverbanden met

uiteindelijk tot 88 arbeidsjaren (1 miljoen leidt tot 8 R&D

van toekomstige kasstromen.

andere bedrijven gedurende het jaar.

Octrooien

SMART worden van de economie dat arbeid in veel gevallen

International
Aangetrokken Investeringen

niet meer samenvalt met het bedrijf sec (het bedrijf kan dus

Inschatting van ondernemer aan investeringen in grond en

verleend aan de bedrijven waarin wordt deelgenomen of

efficiënter werken ten koste van arbeid), maar dat deze arbeid

gebouwen voor de komende 3 jaar (bij huur 5 jaar) plus de

waaraan financiering is verstrekt.

wel wordt gecreëerd in aanpalende sectoren (bijvoorbeeld

investering in machines etc. in de komende 3 jaar.

arbeidsjaren, 24 arbeidsjaren in productie, 24 arbeidsjaren bij
toeleveranciers en 32 arbeidsjaren in services). We zien met het

Het totaal aantal octrooien dat gedurende het jaar is

Prijzen en awards

software, robotica, logistiek). Daarmee doet de multiplier van

Arbeidsplaatsen (fte)

Het totaal aantal (nominaties voor) prijzen en awards dat

Aantal nieuwe directe arbeidsplaatsen te realiseren binnen drie

is verleend aan de bedrijven waarin wordt deelgenomen of

Capital
Verstrekte financieringen

jaar n.a.v. bedrijfsvestiging of –uitbreiding in Oost-Nederland,

waaraan financiering is verstrekt.

Het geheel van gecommitteerde bedragen aan ondernemingen

in een confirmation letter. Om dubbeltellingen te voorkomen

in het verslagjaar, inclusief alle fondsen onder beheer.

is hierbij rekening gehouden met de gemaakte afspraken met

Brainport ook recht aan de ontwikkeling in de economie.

zoals aangegeven door de betrokken bedrijven en bevestigd

partners over wie over deze bedrijven rapporteert.
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Corporate Governance Code
economische mogelijkheden voor het innovatieve bedrijfsleven

gepubliceerd document (hierna: “Verantwoordingsdocument”) is

Algemeen

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

de naleving en uitwerking van de Code bij Oost NL uiteengezet.

Governance gaat over besturen en beheersen, over

producten kunnen ontwikkelen en naar internationale markten

Daarbij is bij elke best practice-bepaling aangegeven hoe Oost NL

verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en

kunnen brengen.

er aan voldoet of gemotiveerd uiteengezet waarom Oost NL ervan

verantwoording. Corporate governance regelt verhoudingen

afwijkt. Sommige best practice-bepalingen zijn vanwege de aard

tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. De

Maatschappelijke waardecreatie prevaleert bij Oost NL boven

of aandeelhoudersstructuur van Oost NL niet van toepassing.

Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) richt

financiële waardecreatie en medewerkers van Oost NL zijn

Ook dat wordt vermeld. Elke afwijking van de Code wordt door

zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen

gedreven vanuit de kernwaarden ‘vindingrijk’, ‘betrokken’

Oost NL gepubliceerd op haar website door middel van het

en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en

en ‘integer’. In het waardecreatiemodel van Oost NL staat de

Verantwoordingsdocument.

bestuur. Op 8 december 2016 is de herziene Code gepubliceerd,

ondernemer centraal en wil Oost NL het verschil maken door

die per 1 januari 2017 in werking is getreden.

de economische structuur in Oost-Nederland duurzaam te

De drie grootaandeelhouders van Oost NL, te weten de Staat

versterken.

der Nederlanden, provincie Gelderland en provincie Overijssel,

Oost NL

hebben in 2018 subsidies toegekend aan Oost NL, waarbij

Oost NL is een van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Oost NL is een naamloze vennootschap waarop het verlicht

de bepalingen uit de Code omtrent transacties tussen de

van Nederland en beoogt de economische structuur in

structuurregime van toepassing is. Oost NL kent een bestuur

vennootschap en rechtspersonen die ten minste 10% van de

de provincies Gelderland en Overijssel te versterken en

(ook “directie” te noemen) en een Raad van Commissarissen.

aandelen in de vennootschap houden, zijn nageleefd.

de werkgelegenheid in die provincies te stimuleren. Ter

Oost NL is zich bewust van haar maatschappelijke karakter en

vervulling van haar taak heeft Oost NL de beschikking over

onderschrijft het belang van effectief bestuur en toezicht en een

Diversiteitsbeleid

kapitaal om complementair aan de markt te investeren

deugdelijk en transparant stelsel van checks and balances. Door

Het diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van

in ondernemingen en ontvangt Oost NL subsidies voor

de directie en de Raad van Commissarissen wordt veel waarde

Commissarissen is vastgelegd in de door de algemene

investerings- en handelsbevordering en activiteiten op het

gehecht aan ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin transparantie,

vergadering vastgestelde profielschets van de Raad van

gebied van valorisatie, business development en de groei van

betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan.

Commissarissen. Binnen de Raad wordt gestreefd naar een

regionale bedrijvigheid. Oost NL is bij de uitvoering van haar

Oost NL past de principes en best practices van de Code toe

gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot

werkzaamheden gebonden aan beleidsinstructies van haar

voor zover deze van toepassing zijn op een organisatie van

geslacht en leeftijd. Tevens wordt gestreefd naar een

publiekrechtelijke aandeelhouders en subsidiënten.

haar omvang en inrichting. Daartoe hebben de directie en Raad

evenwichtige verdeling van kennis, vaardigheden en ervaring

van Commissarissen van Oost NL bezien op welke punten de

betreffende het functioneren van de private kapitaalmarkt en

De missie van Oost NL is: het vertalen van economische en

Code wordt opgevolgd en op welke punten door Oost NL wordt

financiële processen in het algemeen, ontwikkelingen rondom

technologische ontwikkelingen en maatschappelijke ambities

afgeweken van de Code danwel de Code niet van toepassing

innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het

van haar stakeholders naar nationale en internationale

is op Oost NL. In een separaat op de website van Oost NL

ontwikkelen van business kansen, marketing en acquisitie,
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alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van
not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en
bedrijfsleven, en het functioneren van overheidsorganisaties en
onderwijs- en kennisinstellingen. Deze beleidsuitgangspunten
worden toegepast bij de invulling van vacatures in de Raad van
Commissarissen. Door de Raad van Commissarissen is een
competentiematrix opgesteld, die onder andere bij werving
van commissarissen wordt gebruikt om de benodigde
deskundigheid, ervaring en diversiteit in de Raad van
Commissarissen in balans te houden. Deze competentie
matrix wordt geactualiseerd bij toetreding van nieuwe
commissarissen. Met de toetreding van mevrouw Lemstra tot
de Raad van Commissarissen in mei 2018 is een evenwichtige
verdeling bereikt van kennis, vaardigheden en ervaring
binnen de Raad van Commissarissen. Per ultimo 2018 is er
een vacature in de Raad van Commissarissen die zoveel
mogelijk met inachtneming van het bovenstaande zal
worden ingevuld in 2019.
Oost NL heeft een eenhoofdige directie. In verband daarmee
past Oost NL het wettelijke streefcijfer voor een evenwichtige
verdeling van zetels van het bestuur en de Raad van
Commissarissen over mannen en vrouwen toe op de directie
en de Raad van Commissarissen gezamenlijk. Sinds mei 2018
voldoet Oost NL aan genoemd streefcijfer. Per ultimo 2018
heeft Oost NL één mannelijke directeur, en twee vrouwelijke
en twee mannelijke commissarissen en bestaat er één
vacature in de Raad van Commissarissen. Het percentage
vrouwen versus mannen in de directie en de Raad van
Commissarissen gezamenlijk is per ultimo 2018 40%
versus 60%.
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Sustainalize

Met het gebruik van woorden als ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’
wordt verwezen naar Oost NL. Wij streven er continu
naar om onze MVO-activiteiten en verslaglegging te
verbeteren. Daarom stellen we als feedback, vragen en
opmerkingen over ons jaarverslag zeer op prijs. Neem
hiervoor contact op via info@oostnl.nl.
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