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Apeldoorn, 12 februari 2019 

 

1.200 nieuwe arbeidsplaatsen in Oost-Nederland door 
bedrijfsvestiging en -uitbreiding in 2018 

 
Gelderland en Overijssel krijgen er de komende drie jaar ruim 1.200 nieuwe banen bij. Dit getal 

heeft betrekking op bedrijven die met betrokkenheid van Oost NL in 2018 besloten hebben om 

zich te vestigen of uit te breiden in de beide provincies. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen 

dat hierdoor gegenereerd wordt, is een veelvoud van het aantal directe arbeidsplaatsen. 

  
De 1.200 arbeidsplaatsen op basis van zo’n € 280 miljoen aan bedrijfsinvesteringen zijn prognoses 
die de bedrijven zelf geven voor de komende drie jaar. Deze bedrijven zijn actief in de sectoren Food, 
Tech, Health, Energy en Logistics. Zo’n veertig procent van de nieuwe banen zijn hoogwaardige R&D-
banen. Food Valley en Twente doen het bovengemiddeld goed bij investeerders.  
 
“We zijn bijzonder trots op dit resultaat. Wanneer we kijken naar de buitenlandse investeerders in 
onze regio, dan blijken de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk de grootste 
investeerders te zijn. Gezien de ontwikkelingen rondom de brexit, verwachten we dit jaar een toename 
van Britse investeringen”, concludeert Fons de Zeeuw, manager International van Oost NL.  
 
De regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is betrokken geweest bij de bedrijfsvestigingen door 
het leveren van informatie, samenstellen van bid-books, organiseren van bedrijfsbezoeken, etc. Voor 
de vestiging van buitenlandse bedrijven in Gelderland en Overijssel werkt Oost NL intensief samen 
met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). De bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen in 
Gelderland van dit jaar leiden tot 723 nieuwe banen en € 209 miljoen aan bedrijfsinvesteringen. In 
Overijssel gaat het om 479 nieuwe banen en € 70 miljoen aan bedrijfsinvesteringen. 
 
Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL, ziet een goede synergie tussen de 
acquisitieactiviteiten van Oost NL en de andere activiteiten: “In aanvulling op deze mooie resultaten, 
heeft Oost NL in 2018 ook bijgedragen aan de realisatie van ruim € 40 miljoen aan R&D-investeringen 
in de regio. We hebben bovendien bijna € 32 miljoen geïnvesteerd in bedrijven in onze regio en 
daardoor ruim € 210 miljoen aan additionele investeringen in die bedrijven uitgelokt door andere 
investeerders.” 
 
Export 
Ook het handelsbevorderingsprogramma van Oost NL, GO4EXPORT, ligt op schema. Onder die 
naam werken regionale partijen samen om ondernemers te ondersteunen bij hun exportambitie. Die 
activiteiten worden op prijs gesteld door ondernemers. Bijvoorbeeld, na deelname aan een 
handelsmissie naar China, heeft het Twentse bedrijf WTT een omvangrijk contract afgesloten met een 
Chinese afnemer. 
Het afgelopen jaar zijn er 26 events (matchmaking, buitenlandse reizen, beursbezoeken, etc.) 
georganiseerd met als doel het regionale mkb meer internationale exposure te geven. Vanuit het 
Oost-Nederlandse mkb waren er 350 deelnames, terwijl er ook door mkb’ers van buiten de regio bijna 
180 maal werd deelgenomen aan de verschillende evenementen. 
 
‘Invest in Holland’ - landelijke resultaten  
‘Invest in Holland’ is het samenwerkingsverband waarin de Netherlands Foreign Investment Agency 
(NFIA) samen met Oost NL en andere regionale partners op nationaal niveau buitenlandse 
investeerders aantrekt. Onder de vlag ‘Invest in Holland’ faciliteerden NFIA en de regionale partners in 
2018 ruim 370 buitenlandse investeringen in Nederland die gezamenlijk goed zijn voor meer dan 
9.800 banen en € 2,85 miljard aan bedrijfsinvesteringen. 
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Meer informatie:  
Oost NL – Daniëlle Gijsbertse, adviseur Marketing & Communicatie, 06 28 84 77 33, 
danielle.gijsbertse@oostnl.nl, www.oostnl.nl  

Fons de Zeeuw, business unit manager International, 06 12 14 09 35, fons.dezeeuw@oostnl.nl, www.oostnl.nl 

 

Oost NL 

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

Zaken & Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we 

door te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. We laten ondernemers innoveren, investeren en 

internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis 

en kunde beschikbaar aan ondernemers in Food, Energy, Health, Tech en Logistics. Onze business unit 

International biedt (internationaal opererende) bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven 

verzorgen we ‘bidbook-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties 

en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en 

kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. 
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