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Management Summary

Voor 2019 wordt een afgezwakte, maar nog steeds 

substantiële, economische groei verwacht in 

(Oost-)Nederland. De keerzijde van de aanhoudende 

economische groei is dat we gemerkt hebben dat de 

congestie weer verder is toegenomen. De CO
2 
uitstoot door 

de economische groei stijgt ondanks allerlei maatregelen. 

Ook de krapte op de arbeidsmarkt verhevigt en betekent 

nu al een rem op de groei van onze economie in diverse 

bedrijfstakken. Oost NL draagt bij aan versterking van de 

economische structuur in Oost-Nederland waarbij het 

vizier is gericht op de economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen op de langere termijn. Daar zetten we op in, 

zodat Oost-Nederland daar over een aantal jaren de vruchten 

van plukt én we een bijdrage leveren aan de oplossing van 

maatschappelijke vraagstukken.  

Oost NL is nu beter dan ooit tevoren in staat om een 

samenhangend pakket aan activiteiten te bieden 

aan (clusters van) bedrijven, gericht op Innoveren, 

Internationaliseren en Investeren. 

Voor 2019 hanteren we de prestatie-indicatoren zoals 

hiernaast weergegeven. 

Deze economische prestatie-indicatoren staan niet op zich 

zelf maar zijn ook heel belangrijk voor de maatschappelijke 

uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Transities 

op onder meer het gebied van energie, digitalisering, 

veiligheid, gezondheid en voedsel spelen daarin een grote 

rol. Voor Oost NL is het een uitdaging om daarbij samen 

met het mkb oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan 

de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Voor 2019 

werkt Oost NL er dan ook aan om naast de economische 

indicatoren de maatschappelijke impact van de activiteiten 

van ons mkb in beeld te brengen. Het in kaart brengen van 

de bijdragen van het mkb laat ook de impact zien van onze 

activiteiten. Samenwerken met het brede mkb ook in Rijk-

Regio verband staat het komend jaar in het teken van de 

provinciale verkiezingen waarmee mogelijk nieuwe accenten 

in deze samenwerking worden geplaatst.
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Management Summary Innoveren

Innoveren

Internationaliseren

Internationaliseren

Investeren

Investeren

€ 50 miljoen

4.400
arbeidsjaren

€ 135 miljoen

1.150
arbeidsplaatsen

38 investeringen

€ 7 miljoen

innovatie-investeringen

direct en indirect

aangetrokken investeringen

direct (op termijn van 3 jaar)

27 nieuwe + 11 aanvullende

opbrengst uit exits & dividend

€
+

€
++ FTE

€
€
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1. Terugblik 2018
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Extern 
Met een economische groei van 2,8% in 2018 doet Nederland 

het beter dan gemiddeld in de eurozone. We zien wel 

afvlakking van de groei ten opzichte van vorige jaren. 

Gelderland komt in 2018 met 3,0% boven het landelijke 

gemiddelde uit en Overijssel zit daar met 2,7% net iets 

onder. 

Met het nieuwe topsectorenbeleid wordt de weg verder 

ingeslagen ‘naar missiegedreven innovatiebeleid met 

impact’ van het Rijk. Hierin zijn de vier hoofdthema’s van 

Oost-Nederland - Food, Health, Tech en Energy - terug te 

vinden. Hierbij wordt dus nadrukkelijk gekeken naar de 

bijdragen die geleverd worden aan de maatschappelijke 

uitdagingen. Veiligheid en Gezondheid zijn dan ook in 

het nieuwe beleid terug te vinden naast Food, Energy en 

Tech. Tech richt zich als ‘key enabler’ vooral op fotonica-, 

kwantum-, en  nanotechnologie. Nieuwe materialen spelen 

hierin een belangrijke (innovatie-) rol. Deze maatschappelijke 

uitdagingen en innovatie-onderwerpen zitten in de ‘Kern 

van de Kracht van Oost in Gelderland en Overijssel’. 

Met het inzetten op integrale regiodeals wil het kabinet 

ook nadrukkelijk het verdienvermogen van de regio’s 

verder stimuleren en laten bijdragen aan de genoemde 

maatschappelijke uitdagingen. Dit zien we ook terug in het 

afgelopen jaar verschenen nota’s rond het mkb en het thema 

Digitalisering.

Wereldwijd nam vorig jaar het aantal nieuwe arbeidsplaatsen 

gecreëerd door buitenlandse investeringen af met 5%. IBM 

Institute for Business Value verklaart deze afname vanuit

(1) de ontwikkeling van de wendbare data-gedreven economie 

die investeringen vluchtiger maakt, en 

(2) de onzekerheid wereldwijd over handelsovereenkomsten 

onder invloed van toenemend protectionisme. In Nederland 

nemen we deze remmende factoren ook waar. 

Voor Nederland - en ook voor onze regio - is de VS verreweg 

het belangrijkste bronland voor inkomende buitenlandse 

investeringen. Tegelijkertijd constateren we dat er in 

Nederland maatregelen worden genomen die ons land 

aantrekkelijk maken en houden als vestigingslocatie voor

internationale bedrijven. Zo wordt het hoge vennoot-

schapsbelastingtarief verlaagd van 25% nu naar 20,5% in 

2021. De 30%-regeling wordt van een overgangsregeling 

voorzien, waardoor expats gedurende een aantal jaren nog 

steeds belastingvoordelen genieten. De voor Nederland zo 

belangrijke vrije wereldhandel staat onder druk door de 

handelsoorlog tussen de VS en China. De onzekere mondiale 

verhoudingen en de op handen zijnde maar nog steeds 

onduidelijke brexit tonen aan dat we moeten blijven inzetten 

op een duurzame versterking van onze economie.

Op het gebied van investeren moet minder regeldruk 

leiden tot meer flexibiliteit en efficiency voor het 

bedrijfsleven waardoor de ondernemers met hogere 

efficiency hun doelen kunnen bereiken. De overheid 

uit de wens om meer als ‘launching customer’ op te 

treden om innovaties sneller naar de markt te brengen. 

Uitbreiding van Mkb Innovatiestimulering Regio en 

Topsectoren (MIT) en innovatiekredieten voor het mkb 

alsmede de financieringsmogelijkheden van Invest-NL 

bieden aanvullende financieringsmogelijkheden voor 

de regionale innovatieve (startende) ondernemers naast 

het regionale investeringsbeleid. Naar verwachting 

betekent dit ook dat de samenwerking tussen regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen - waaronder Oost NL - 

toeneemt, om projecten en ondernemers hierin te kunnen 

accommoderen. 

In Invest-NL is eveneens een ontwikkelfunctie ondergebracht. 

Deze wordt vergelijkbaar met Oost NL ook vanuit het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gefinancierd. 

Het zwaluwstaarten van de activiteiten van Oost NL met 

Invest-NL voor onze bedrijven en dito projecten is evident.

Intern 
In het afgelopen jaar stond de integratie tot Oost NL centraal. 

De nieuwe organisatie Oost NL heeft moeten investeren 

om werkwijzen, systemen en de organisatieonderdelen op 

elkaar af te stemmen. Voor de komende jaren en dus ook 

voor het komende jaar staat Oost NL voor de uitdaging om 

een samenhangend pakket aan activiteiten integraal aan te 

bieden aan (clusters van) bedrijven, gericht op Innoveren, 

Internationaliseren en Investeren. Binnen de organisatie is 

het nieuwe MT bezig om de efficiency en effectiviteit van de 

diverse teams en van Oost NL als geheel verder te verhogen. 

Naar buiten wordt er door het MT zwaarder dan tevoren 

ingezet op samenwerking tussen bedrijven en met de 

partners in de regio, maar ook tussen de regio’s in Nederland. 

Met het tegen het licht houden van het oude meerjarenplan 

en dit te actualiseren in het nieuwe meerjarenplan 2019-2022 

met als titel ‘Duurzaam ondernemen met Impact’ wordt een 

nieuw fundament gelegd voor de activiteitenplannen in 

de komende jaren. De uitgezette hoofdlijn voor de komende 

jaren is samengevat in het waardecreatiemodel van Oost NL.

Naast economische structuurversterking heeft impact 

realiseren op maatschappelijke uitdagingen hierin een 

belangrijke plaats gekregen. 

7



Het is logisch dat het activiteitenplan 2019 hierop aansluit 

en een verdere uitwerking is van de hoofdlijnen van het 

meerjarenplan. 

Oost NL heeft de geplande resultaten voor Innoveren, 

Internationaliseren en Investeren in 2018 behaald. Ook 

is een start gemaakt met het zichtbaar maken van de 

maatschappelijke impact van de activiteiten van bedrijven 

die wij hebben geholpen. Daarmee maken wij ook onze 

bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen zichtbaar. 

Dit zetten we in 2019 door. 
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Waardecreatiemodel
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2. Ontwikkelingen en trends 2019
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Economische ontwikkeling 
Onlangs publiceerde IMF het laatste ‘World Economic 

Outlook’ rapport. Wereldwijd geeft de prognose 2018-19 een 

stabiele economische groei aan van 3,7%. Inzoomend blijken 

de ontwikkelde economieën over de piek heen te zijn.  

Het CPB verwacht in Nederland voor 2019 een groeicijfer van 

rond de 2,5% tegen 2,8% vorig jaar. Voor beleidsmakers is dit 

het moment om hervormingen door te voeren om de econo-

mische groei te verduurzamen. Verdergaande handelsrestric-

ties kunnen de prognoses overigens negatief beïnvloeden.

Beleidsontwikkeling
De provincies Gelderland en Overijssel staan aan de 

vooravond van nieuwe provinciale verkiezingen en gaan 

de komende jaren verder inzetten om diverse urgente 

vraagstukken op te pakken. Al naar gelang de nieuwe 

coalitieakkoorden kunnen nieuwe accenten gezet

 

worden rond bijvoorbeeld de energietransitie, de 

digitaliseringstransitie en/of eiwittransitie. Waarbij 

innovatie, internationalisering en de human capital agenda 

een rol spelen evenals het vraagstuk rond de mobiliteit. 

In het voorliggende activiteitenplan dient Oost NL rekening 

te houden met mogelijke nieuwe accenten als gevolg van de 

nieuwe coalitieakkoorden. Deze zullen ook ongetwijfeld van 

invloed zijn op de samenwerking tussen Rijk en Regio in het 

stimuleren van startups en het brede mkb.  

Energietransitie
In 2018 is met de inrichting van de vijf energietafels door 

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een start 

gemaakt om de uitdaging aan te gaan om de energietransitie 

in de komende jaren inhoud te geven en het proces van 

verduurzaming om de CO
2
-uitstoot te verminderen. Zowel 

in de energietafel rond de bebouwde omgeving als de 

energietafel industrie zien we nog relatief weinig aandacht 

voor het mkb. Helder is dat bedrijven nu al verplicht zijn 

om maatregelen die in enkele jaren zijn terug te verdienen 

door te voeren. Echter dit zal niet genoeg blijken om 

daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. De zogenaamde 

informatieplicht is ook een stap om het bewustzijn van 

ondernemers op energiegebied te verhogen, maar het is 

vooralsnog een papieren werkhandschoen. 

Oost NL heeft met beide provincies enorme bondgenoten  

om het niet alleen bij papier te laten maar ook daad-

werkelijk projecten van de grond te trekken. Projecten 

gericht op ‘vandaag’ c.q. het benutten van bestaande 

energietechnologie om duurzaam op te wekken en 

op te slaan en projecten gericht op ‘morgen’ namelijk 

investeren in bedrijven die nieuwe energietechnologieën 

ontwikkelen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan 

de mogelijkheden van waterstof, circulaire economie en de 

opbouw van een kenniscluster rond energy storage.

Naast de provincies is ook de nieuwe nationale promotion 

bank Invest-NL in het leven geroepen om grote bijdragen te 

leveren aan de energietransitie.

Brexit
Hoewel de te verwachten uitkomsten van het brexit-proces 

nog onduidelijk zijn, is de uittreding van het VK in maart 

2019 onafwendbaar. De introductie van douanetarieven 

tussen VK en Europa ligt voor de hand. De hoogte van deze 

tarieven hangt af van de keuze voor een ‘harde’ of ‘zachte’ 

brexit. 

Tot op heden stemmen de onderhandelingen niet hoopvol. 

Het is het meest aannemelijk dat er een transitieperiode van 

start gaat op 29 maart 2019. Eerder heeft de EU aangegeven

dat de looptijd van de transitieperiode parallel moet lopen 

met de meerjarenbegroting van de EU. Die eindigt op 31 

december 2020. Tijdens de transitieperiode zal het VK 

onderdeel blijven uitmaken van de douane-unie. Het VK 

moet tot het einde van de transitieperiode aan alle EU-

wetgeving blijven voldoen, inclusief nieuwe regels waarover 

Londen na de brexit als niet-EU-lid niets meer te zeggen 

krijgt. 

De belangen voor Nederland zijn groot. Aan de positieve kant 

zijn er mogelijkheden om bedrijven vanuit het VK te laten 

landen in Nederland. Aan de negatieve kant is de kans groot 

dat regels en tarieven de export vanuit Nederland naar het VK 

bemoeilijken. Nederland verdient jaarlijks € 22,7 miljard aan 

de export naar het VK, oftewel ruim 3% van het bbp. Oost NL 

richt zich enerzijds op het benutten van de kansen die brexit 

biedt om de economie structuur in Oost-Nederland verder te 

versterken, en anderzijds op het reduceren van risico’s voor 

Oost-Nederlandse exporteurs naar het VK.

Digitalisering & Eiwtten
Duidelijk is dat de digitalisering met rasse schreden doorzet 

in de reële economie. Hiermee hebben Internet of Things en 

de robotisering verstrekkende gevolgen in bijvoorbeeld de 

sectoren Smart Industries, E-Health, Logistiek en FoodTech 

voor de economische ontwikkeling in de komende jaren. In de 

economie zien we  ontwikkelingen op technologisch innovatief 

gebied op ons afkomen, waaronder nieuwe materialen 

(composieten), nieuwe voedingsmiddelen, waaronder 

plantaardige eiwitten en nieuwe medicijntoepassingen 

(personalised medicine). Bedrijven zullen snel en effectief op 

al deze ontwikkelingen in moeten kunnen spelen: innoveren 

in producten en in nieuwe verdienmodellen,  flexibiliteit en  

bereidheid tot samenwerking en internationale oriëntatie 

zijn kerncompetenties die in bedrijven aanwezig moeten zijn. 

Hierbij wordt het steeds belangrijker om na te denken over de 

positie van het bedrijf in de keten en om innovaties 
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te stimuleren vanuit de ketenbenadering. Denk hierbij 

ook bijvoorbeeld aan het toenemend belang van circulaire 

economie daarbinnen: namelijk hoe kun je deze ketens 

ook sluiten. De ontwikkeling van human capital in de regio 

verdient van alle partijen aandacht. 

Nota bene is het arbeidsmarktvraagstuk een van de 

onderwerpen die van belang is bij het verder optimaliseren 

van het regionale verdienvermogen. Overheid, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen kunnen met een integraal 

ontwikkelingsplan deze structuurversterking realiseren en 

met het Rijk daar een deal over af sluiten, de zogenaamde 

Regiodeal. Zo is Oost NL samen met het bedrijfsleven, de 

overheid en de kennisinstellingen direct betrokken bij de 

planontwikkeling rond het thema Food, Health en Fotonica in 

Oost-Nederland dat in 2019 tot planvorming moet komen om 

daar met het Rijk een Regiodeal over te sluiten. 

Het verstevigen van het regionale verdienvermogen gebeurt 

niet alleen in de regio’s sec maar ook tussen regio’s. 

Dit betekent dus ook aandacht voor samenwerken over de 

provinciegrenzen en Europese landsgrenzen heen. De centrale 

gedachte hier achter is dat het opschalen van bedrijven en 

economische projecten tot robuuste markten leiden,  waarin 

ondernemingen sneller kunnen groeien. 

Ontwikkelingen financieringslandschap

Het kapitaalmarktonderzoek Oost-Nederland, dat op 24 maart 

2017 is uitgebracht blijft een belangrijke graadmeter voor de 

beoordeling van het financieringslandschap. Het aanbod van 

kapitaal is groot en mogelijk ook toegenomen. De economie 

draait goed en heeft daarmee een positief effect op het 

financieringslandschap. Banken zijn weer bereid om meer 

risico te nemen. Dat risico heeft echter meer te maken met 

bijvoorbeeld overname financieringen dan met financieringen 

van startups. Crowdfunding neemt ook toe evenals 

investeringen door Informal Investors. 

Vooralsnog blijft er echter een duidelijke mismatch tussen 

vraag naar en aanbod van risicokapitaal voor vroege fase 

bedrijven. Deze mismatch is het groots voor kapitaalintensieve 

innovatieve startups, de doelgroep van Oost NL. 

De gezamenlijke ROM’s zijn nog steeds de meest actieve 

investeerder van risicokapitaal voor vroege fase bedrijven.

Vanwege het grote aanbod van kapitaal liggen er kansen 

voor de ROM’s om de toegankelijkheid van kapitaal voor 

vroege fase bedrijven te verbeteren. Meer kapitaal en kennis 

beschikbaar organiseren voor vroege fase bedrijven vergroot 

de kans op succes. Innovatieve startups vormen de basis voor 

de economie van morgen. 

De samenleving is er dus bij gebaat dat deze doelgroep een 

optimale kans krijgt om door te groeien naar een succesvolle 

onderneming.

 

Ook zien wij behoefte bij bestaand mkb dat voor haar groei 

(en innovatie) ambities niet volledig voor haar financiering 

bij banken terecht kan. Innovatieve startups hebben tijd 

nodig om zich te ontwikkelen naar een niveau waarbij wij 

ons aandelenbelang kunnen vervreemden. Vaak kent dit 

proces een aantal belangrijke stappen waarbij aanvullende 

financiering nodig is. Deze momenten vormen in de regel 

echter geen natuurlijk moment om ons belang te verzilveren 

hetgeen oorspronkelijk wel een uitgangspunt was. De equity 

gap lijkt ook te zijn toegenomen zodat wij langer de bedrijven 

moeten ondersteunen. De verblijftijd van participaties in de 

portefeuille neemt daardoor toe evenals de omvang van onze 

investering. De verruiming van het investeringsplafond naar 

vijf miljoen euro geeft ons vooralsnog de ruimte om in deze 

(aanvullende) behoefte te kunnen voorzien. 
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3. Doelstellingen Oost NL 2019
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Innoveren
In totaal wil Oost NL een 20-tal consortia van 

samenwerkende bedrijven in de keten en/of cluster van 

de grond trekken. Qua innovatie-investeringen gaat het om 

circa € 50 miljoen aan publieke en private investeringen. 

Het totaal aantal arbeidsjaren dat daarmee gemoeid gaat 

komt daarmee uit op circa 4.400 directe en indirecte 

arbeidsjaren. Het betreft zowel behoud van bestaande als 

nieuwe arbeidsjaren. Hiervoor worden eveneens een 50-tal 

grote en kleine consortia gevormd van samenwerkende 

bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van (open-) 

innovatie.

In termen van R&D- en innovatie-investeringen fungeren de 

publieke investeringen als hulpmiddel, die leiden tot privaat 

uitgelokte investeringen. Bij de categorie R&D- en innovatie-

impuls zien we vooral reeds langer bestaande bedrijven terug 

die ook de middelen hebben om te kunnen investeren c.q. 

te kunnen co-financieren in R&D- en innovatieprojecten. 

De overheid stelt immers veelal in de vorm van subsidies 

de financiering ter beschikking maar stelt daar de eis aan 

dat het bedrijf de ander helft op tafel moet leggen. Dit in 

tegenstelling tot nieuwe/jonge- vaak ook startup bedrijven 

die in de praktijk vooral gebruik moeten maken van publieke 

en of private leningen en/of deelnemingen die non matching 

zijn om hun business te ontwikkelen. 

Internationaliseren
Oost NL zet in op circa 55 projecten in 2019 gericht op nieuwe 

bedrijfsvestiging of -uitbreiding. Deze projecten moeten 

gezamenlijk circa 1.150 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren en 

circa € 135 miljoen aan private investeringen. 

Oost NL heeft gekozen voor proactieve acquisitie in de 

volgende focuslanden: Verenigde Staten, Canada, Japan, 

Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. De landen zijn 

geselecteerd op basis van verschillende criteria zoals goede 

aansluiting bij economische propositie Oost-Nederland, 

substantiële outbound FDI, goede contacten vanuit Oost NL, 

‘blue ocean’ in de zin dat het land niet zeer intensief wordt 

bewerkt vanuit andere ROM’s, brexit, etc. Voor re-actieve 

acquisitie (het ondersteunen van bedrijven die zich willen 

vestigen in Oost-Nederland en waarmee we in contact 

komen via NFIA, website en toevallige contacten) bedienen 

we bedrijven uit alle landen.

Verder zal Oost NL het mkb-bedrijfsleven in Oost-Nederland 

ondersteunen bij het ontwikkelen van buitenlandse handel. 

We zetten in op 8 handelsreizen onder meer naar Duitsland, 

het Verenigd Koninkrijk en China, verschillende beurs-

bezoeken, en ondersteuning op maat om de reizen goed voor 

te bereiden en op te volgen.

Investeren
Voor 2019 verwachten wij een aantal nieuwe vestigers 

te kunnen financieren. Samen met onze collega’s van 

International en Business Development werken wij aan 

strategische projecten met een duidelijke maatschappelijke 

impact. Wij verwachten voor 2019 één of twee van dergelijke 

projecten te kunnen financieren.

Voor wat betreft bestaande participaties verwachten 

wij een toename in aanvullende financieringen. Onze 

portefeuillebedrijven maken mooie ontwikkelingen 

door, maar blijken vaak nog niet ‘rijp’ genoeg om nieuwe 

investeerders aan te trekken. Voor 2019 ligt de doelstelling 

op 27 nieuwe investeringen en 11 aanvullende investeringen. 

Voor 2019 verwachten wij € 7 miljoen aan exits en dividenden 

te kunnen realiseren. Daarnaast wordt voor meer dan 50% 

voor de bedrijfskosten dekking gevonden uit de beheer-

vergoedingen van door Oost NL gemanagede fondsen. 
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4. Activiteiten Oost NL 2019
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De kracht van Oost NL ligt in het vormen en begeleiden van 

veelbelovende samenwerkingsverbanden die uitmonden 

in programma’s, projecten en business cases. Oost NL 

helpt ondernemers om de brug te slaan naar internationale 

markten en ondersteunt ze bij het vinden van financiering 

via leningen, participaties of de aansluiting bij Europese 

Structuur- en R&D-fondsen. Ook zet Oost NL zich in voor 

het aantrekken van nieuwe bedrijven. Duurzaam vernieuwen 

staat centraal, door grensoverschrijdende coalities, nog meer 

creatieve samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven 

en overheden en financieringen, om zo een schaalsprong te 

maken.  

Innoveren

De activiteiten van de business unit Business Development 

vallen uiteen in drie onderdelen namelijk de ontwikkeling 

van programma’s, projecten en businesscases. Als neutrale 

partij richt Oost NL zich volledig op de samenwerking en 

op de meerwaarde van de samenwerking. Een voorbeeld 

waarin we in 2019 verder aan werken is de ontwikkeling van 

de Innovatieprofiel Oost-Nederland (flagships) met daarin 

de hoofdthema’s ‘Concepts for a Healthy Life’ en ‘Smart & 

Sustainable Industries’. 

Ook het bijdragen aan de ontwikkeling voor het integraal 

programma Regio Food Valley Oost NL is hiervan een voor-

beeld. Samen met de overheid, bedrijven en kennisinstellin-

gen ontwikkelen we een samenhangend programma van 

activiteiten dat het foodcluster versterkt. Andere voorbeel-

den van programma ontwikkeling voor Overijssel en Gelder-

land over de provinciegrenzen heen zijn energietransitie BE+, 

launching customer Smart Base voor de Landmacht en het 

programma BOOST rond Smart Industry. 

Oost NL brengt ook bedrijven en kennisinstellingen, 

innovatiecentra en bedrijven in de regio in doelgerichte 

innovatieprojecten bij elkaar om elkaars technologie en 

kennis te delen en/of gezamenlijk verder te ontwikkelen. 

Interessante thema’s zijn maatschappelijke uitdagingen  

rond energie- en digitaliseringstransitie in de Food- en 

Healthsector en de ontwikkeling van circulaire-, high tech-, 

fotonica- en nanotoepassingen. Dit doen wij niet in splendit 

isolation maar met belangrijke partners, bijvoorbeeld Novel-T 

en het Business Cluster Semiconductors. In het verlengde van 

innovatieprojecten verrijkt en valideert Oost NL innovatieve 

ideeën tot concrete business cases. In deze oriëntatiefase 

helpt Oost NL de ondernemer in zijn zoektocht om de juiste 

koers te vinden om zijn idee naar de markt te brengen. 

Bij een geslaagde financiering heeft de ondernemer de 

mogelijkheid om specialisten in te huren om de business 

case verder te implementeren. Voor Oost NL het moment om 

haar activiteiten te richten op een volgende business case. 

Interessante thema’s voor deze cases liggen in het verlengde 

van de innovatieprojecten en zijn de maatschappelijke 

uitdagingen rond energietransitie en duurzaamheid, Food 

en Health en diverse reeds genoemde enabeling technologie-

toepassingen. 

Internationaliseren
 

In het kader van internationaliseren heeft Oost NL twee 

hoofdactiviteiten:

• investeringsbevordering: Oost NL ‘verleidt’ buitenlandse 

 bedrijven (of bedrijven van buiten onze regio) om zich in

 Oost-Nederland te vestigen of uit te breiden; en 

• handelsbevordering: Oost NL ondersteunt mkb-bedrijven 

 uit Oost-Nederland bij het zaken doen in het buitenland.

 

Investeringsbevordering door Oost NL begint met de 

acquisitie van ‘leads’: bedrijven in het buitenland (of 

buiten onze regio) met interesse om zich te vestigen in 

Oost-Nederland. Het identificeren van leads door Oost NL 

gebeurt onder meer door gesprekken te voeren met in Oost 

Nederland gevestigde bedrijven. Tijdens deze gesprekken 

(zogenaamde ‘investor relations’ gesprekken) horen we van 

de bedrijven of er uitbreidingsplannen zijn, welke zakelijke 

relaties mogelijk interesse hebben in investering in Oost 

Nederland, wat de issues zijn die spelen met betrekking tot 

het vestigingsklimaat en welke andere ontwikkelingen er 

gaande zijn in de sector die van belang kunnen zijn voor 

acquisitie. Verder bezoeken we zelf buitenlandse bedrijven 

of evenementen waar we buitenlandse (of bovenregionale) 

bedrijven kunnen treffen. In veel gevallen bezoeken we 

bedrijven in het buitenland samen met de Netherlands 

Foreign Investment Agency (NFIA). In het kader van het 

‘Invest in Holland’ netwerk, werkt Oost NL intensief samen 

met NFIA bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven. Oost 

NL is de exclusieve partner van NFIA in Oost-Nederland. 

We informeren NFIA doorlopend over de proposities in 

Oost Nederland en de ontwikkelingen in het regionale 

investeringsklimaat. Op deze manier blijft Oost NL in beeld 

bij NFIA. 

Voor bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in vestiging 

in Oost Nederland, stellen we vaak een bidbook op maat 

samen en organiseren we een bezoek aan Oost-Nederland 

(‘fact finding trip’). Bij serieuze interesse leveren we 

ook allerlei vormen van praktische ondersteuning, in 

samenwerking met partners in de regio. De informatie die 

Oost NL levert aan geïnteresseerde bedrijven kan betrekking 

hebben op fiscale zaken, subsidies, technologiepartners, 

afnemers, toeleveranciers, vestigingslocaties, woonruimte, 

internationale scholen, etc. 
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Naast nieuwe bedrijfsvestigingen en bedrijfsuitbreidingen, 

blijft Oost NL aandacht houden voor behoud van 

bedrijvigheid in de regio. 

 

Bij handelsbevordering zorgt Oost NL, samen met regionale 

partners, ervoor dat Oost-Nederlandse mkb-ondernemers 

beter geïnformeerd zijn over internationaal zakendoen 

en dat zij met elkaar in contact gebracht worden. Een 

web portal verzorgt deze informatievoorziening. Oost NL 

organiseert handelstafels, exportevents en handelsmissies 

om ondernemers te helpen zaken te doen in het buitenland. 

Voor extra ondersteuning voor en/of na een handelsmissie 

is een e-commerce- of exportgroeivoucher beschikbaar. 

Voor handelsbevordering richten wij ons op de focuslanden 

Duitsland, Verenigd Koninkrijk en China. Verder hebben we 

Canada geselecteerd als potentieel focusland waar Oost NL 

de kansen verder verkent.  

€

Uit het kapitaalmarktonderzoek Oost-Nederland blijkt dat 

ondernemers vooral behoefte hebben aan vreemd vermogen 

(leningen). Vanwege de revolverendheidsdoelstellingen kan 

hier in beperkte mate worden voorzien. 

Met name bij startups waarbij meerdere financieringsrondes 

worden voorzien kan gewerkt worden met converteerbare 

achtergestelde leningen. Deze leningen kunnen dan  

- desgewenst - geconverteerd worden tijdens een vervolg-

ronde financiering waardoor uiteindelijk een aandelenbelang 

kan worden verworven. 

Dit aandelenbelang moet bij een exit een passende 

opbrengst genereren waarmee onze revolverendheidsdoel-

stellingen kunnen worden behaald. 

In 2019 willen wij met name in de seed fase meer gaan 

werken met gestandaardiseerde producten. Kenmerkend 

voor deze doelgroep is dat zij nog bezig zijn met pro-

ductontwikkeling en meerdere financieringsrondes nodig 

hebben om uiteindelijk zelfstandig te kunnen voortbestaan. 

Deze doelgroep zal worden bediend door (converteerbare) 

achtergestelde leningen waarbij wij een gestandaardiseerde 

leningsovereenkomst zullen gebruiken. 

Aandacht zal de financieringsstrategie van bestaande 

participaties houden. Het moment waarop nieuwe 

investeerders willen toetreden verschuift in de tijd waardoor 

bestaande participaties langer in portefeuille verblijven. 

Oost NL pakt de regie voor de vervolgfinancieringen die 

zij zelf eventueel met bestaande en/of nieuwe  financiers zal 

moeten adresseren. 

Voor bedrijven in de latere ondernemingsfase of voor 

investeringen die meer dan € 500.000 bedragen zullen wij 

hoofdzakelijk financieringen verstrekken in de vorm van 

aandelenkapitaal. Hiermee sluiten wij het beste aan bij de 

markt en beleid van de meeste co-investeerders. De huidige 

contracten zullen aandacht hebben omdat de praktijk leert 

dat de onderhandelingen omtrent contracten veel tijd en 

daarmee veel geld vergen. 

De portefeuille ontwikkelt zich naar wens. Steeds meer 

bedrijven komen in een fase waarbij een exit een logisch 

moment is. De praktijk leert echter dat de meeste exits veel 

tijd en energie vergen om dit op een verantwoorde wijze te 

kunnen doen. Oost NL werkt aan een exitstrategie per 

individueel bedrijf om dit proces goed te monitoren. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen 

naast de verdere opbouw van eigen deskundigheid onder 

meer door interne trainingen van externen en/of ICDI-leden. 

Het uiteindelijke resultaat kan echter nooit worden gegaran-

deerd. 

Bestaand mkb heeft voorkeur voor (achtergestelde) leningen 

voor het realiseren van haar groei- en innovatieplanen. Deze 

kunnen niet altijd met bancaire financiering ingevuld wor-

den. Aantrekken van aandelenkapitaal heeft niet hun voor-

keur omdat zij geen externe aandeelhouders willen toelaten. 

Het groei- en innovatiepotentieel blijft dan ook vaak  

onbenut. Oost NL ziet kans om dit potentieel toch aan te 

spreken door een meer flexibel financieringsinstrument aan 

te bieden. Wij denken hierbij aan (achtergestelde)leningen 

met een getrapt tarief afhankelijk van het behalen van  

succes en hoge mate van flexibiliteit bij aflossingen.

Voor buitenlandse vestigers ontwikkelen wij een nieuw 

product. Dit betreft een gestandaardiseerde leningsovereen-

komst waarbij de aanvraag beoordeeld wordt op financiële 

ratio’s en maatschappelijke impact voor de regio. Een snelle 

doorlooptijd van de aanvraag zal een belangrijke bijdrage 

moeten leveren aan het aantrekken van nieuwe vestigers. 

Oost NL zet daarnaast in op ‘strategische projecten’, dit zijn  

projecten waarvan Oost NL vindt dat zij van belang zijn voor 

de regio en die ook de maatschappelijke vraagstukken  

adresseren. Integrale samenwerking tussen de verschillende 

business units van Oost NL definieert de projecten. 

Investeren
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5. Begroting Oost NL 2019
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In de begroting van 2019 is evenals vorig jaar, naast de 

business units Business Development en International, 

samen het ontwikkelingsbedrijf, ook de business unit 

Capital opgenomen. Belangrijke inkomsten voor het

Ontwikkelbedrijf zijn de bijdragen vanuit het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, de provincie Overijssel en 

de provincie Gelderland. In de begroting hebben we ook een 

ruim bedrag opgenomen voor de uitvoering van (lopende) 

programma’s en projectactiviteiten. De opbrengsten van 

business unit Capital bestaan uit het transactieresultaat 

gebaseerd op een exitkalender, dividend, rente en de beheer-

vergoeding van fondsen voor derden.

De kosten voor 2019 zoals uit het overzicht blijkt bestaan 

voornamelijk uit de personeelskosten. In de personeels-

kosten is rekening gehouden met een CAO-stijging conform 

CAO Rijk. De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op de 

cijfers van de voorgaande jaren en waar nodig gecorrigeerd. 

Het ontwikkelbedrijf is wederom budgettair neutraal begroot 

en Capital begroten we positief, op basis van een aantal exits 

die we in 2019 verwachten. 

Begroting 2019 
bedragen * € 1.000

Ontwikkelingsbedrijf Capital Totaal

Opbrengsten

Basissubsidie 4.125 4.125

Overige opbrengsten 5.875 5.875

Transactieresultaat 3.550 3.550

Dividend participaties 1.100 1.100

Rentebaten participaties 300 300

Opbrengsten beheervergoeding 2.800 2.800

Opbrengsten marktfondsen

Totaal opbrengsten 10.000 7.750 17.750

Directe kosten

Directe project- participatiekosten 225 350 575

Bedrijfskosten

Personeelskosten 8.035 3.815 11.850

Overige personeelskosten 410 150 560

Reiskosten 235 145 380

Huisvesting 240 125 365

Automatisering 210 150 360

Promotiekosten 65 35 100

Afschrijving 90 105 195

Algemene kosten 490 430 920

Netto bedrijfskosten 9.775 4.955 14.730

Netto resultaat 0 2.445 2.445
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