Ontwikkelen en Verbinden
...werken aan een robuuste economische structuur in Oost-Nederland,
om samen de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken...
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Management Summary
We verwachten in 2020 een afgezwakte economische

Oost NL zal ook in 2020 weer bijdragen aan een verdere

groei in Oost-Nederland. We constateren dat mondiaal

versterking van de economische structuur in Oost-Nederland

de economische seinen niet langer op groen staan maar

en aan het adresseren van maatschappelijke uitdagingen,

duidelijk oranje kleuren. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust

samen met het bedrijfsleven en andere partners. Ons

van de maatschappelijke uitdagingen die steeds urgenter

meerjarenplan is daarbij leidend en de coalitieakkoorden

worden rond energie, voeding en gezondheid bijvoorbeeld.

van Gelderland en Overijssel leveren ons de kaders, evenals

Mondiaal groeit de onzekerheid over internationale

het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van

economische betrekkingen. De snelheid van innovatie door

Economische Zaken en Klimaat.

Voor 2020 hanteren we de volgende prestatie-indicatoren:

Innoveren

€

Internationaliseren

+

€ 50 miljoen
innovatie-investeringen

Investeren1

€

€

€ 200 miljoen
aangetrokken investeringen

€ 20 miljoen
verstrekte financieringen (cash out)

de digitalisering neemt hand over hand toe.
Dit betekent dat we samen met de overheid, het

De indicatoren zijn economisch ingekleurd. Samen met

bedrijfsleven en kennisinstellingen nog intensiever tot

de provincies Gelderland en Overijssel, het ministerie van

innovatieve oplossingen moeten komen die bijdragen aan

Economische Zaken en Klimaat én de andere regionale

onder meer de energietransitie, de eiwittransitie en de

ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland werken wij

circulaire economie. Daarbij moet de triple helix nadrukkelijk

aan een set indicatoren die – naast de economische

uitgebreid worden naar de quadruple helix waarin, ook

indicatoren – gebruikt zullen worden om de voortgang op

maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen

maatschappelijke uitdagingen inzichtelijk te maken.

Innoveren

+

om tot succesvolle transities te komen.

4.400

arbeidsjaren
direct en indirect

1
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Internationaliseren

FTE
1.200

arbeidsplaatsen

Investeren

€

+

41

aantal investeringen

direct (op termijn van 3 jaar)

Voor integrale opzet wordt Investeren meegenomen in het activiteitenplan edoch de subsidieaanvraag van Oost NL is alleeen van toepassing op Innoveren en Internationaliseren.
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1. Terugblik 2019

Economie

op het versterken van het vestigingsklimaat, missiegedreven

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’

De economie in Oost-Nederland groeit in 2019 in lijn met het

innovatie en de ontwikkeling van de circulaire economie.

Het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’

landelijk gemiddelde. In Overijssel verwacht de ING een groei

Gelderland daagt bedrijven waaronder de innovatieve

presenteert vier speerpunten als invulling voor het regionaal

van 1,7% in 2019 (was 2,8% in 2018). Voor Twente (1,5%) wordt

maakindustrie en kennisinstellingen uit om bij te dragen

economisch beleid: betere aansluiting tussen arbeidsmarkt

een mindere groei verwacht dan in Noord- en Zuidwest-

aan doelstellingen op het terrein van energietransitie

en onderwijs, aantrekkelijk vestigingsklimaat, stimuleren

Overijssel (bijna 2%). De industrie in Twente is gevoelig voor

en innovatie en om daarin ook koploper te worden in

van innovatie en ondernemerschap en ontwikkeling naar een

internationale onzekerheden zoals de brexit en de

Nederland. Daarbij richt de inzet zich op het Food-, Health

circulaire economie. De focus op duurzaamheid en innovatie

handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

en Energycluster, de logistieke sector en de innovatieve

is voor Overijssel prioriteit in alle relevante sectoren

In Gelderland verwacht de ING een groei van 1,8% in 2019

maakindustrie.”

waaronder Food, Health, Logistiek en High Tech & -Materials.

(was 2,7% in 2018). De Achterhoek (1,3%) blijft wat achter

Economie en maatschappelijke uitdagingen gaan hierin

omdat de exportkansen in de maakindustrie teruglopen.

hand in hand. Overijssel zet stevig in op samenwerken in en

Logistieke Corridor Rivierenland (2,5%) laat de sterkste

samen met de Overijsselse regio’s en blijft investeren om

groei zien in Gelderland. De prognoses zijn gebaseerd op

de economische structuur te versterken en robuust maken,

een ordentelijke brexit en geen verdere escalatie van de

zodat Overijssel en haar partners met elkaar beter kunnen

internationale handelsconflicten. Dat brengt natuurlijk

inspelen op de snelle veranderingen die op ons af komen.

economische onzekerheden met zich mee. Tegelijkertijd

Beoogd doel is een regionale economie die (veer)krachtig

zien we dat door de digitalisering de snelheid en kracht van

is vanwege haar innovatievermogen die als motor fungeert

vernieuwingen enorm toeneemt. Ook dat brengt onzekerheid

voor werkgelegenheid en als katalysator van oplossingen

met zich mee voor de ontwikkeling van bedrijven en de

voor maatschappelijke vraagstukken.

mensen die daar werken. Naast ontwikkelingen in het private
domein hebben zich ook een aantal ontwikkelingen zich in
het publieke domein afgespeeld in het afgelopen jaar die
elkaar ook gaan raken in Oost-Nederland. We gaan hier kort
op in.

Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’
Het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ zet stevig
in op samenwerken in en samen met de Gelderse
regio’s, innovatie, energietransitie, kennisinfrastructuur,
verduurzaming in de landbouw en klimaatadaptatie.
Een sterke Gelderse economie is daarbij cruciaal: “Deze
bestuursperiode staat in het teken van het robuust en
toekomstbestendig maken van de Gelderse economie door
de wendbaarheid te vergroten en tegelijk de werkzekerheid
toe te laten nemen. Deze inzet richt Gelderland met name
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:
7

Missiegedreven innovatiebeleid

Het ministerie heeft daarbij ook oog voor het mkb. In

Resultaten Oost NL

Nederland staat, net als andere landen, voor grote

het mkb-actieplan wordt gesproken over een landelijk

Over de gehele linie zijn de resultaten voor het lopende jaar

maatschappelijke vernieuwingsopgaven. Dat is bijvoorbeeld

kennisnetwerk en de ontwikkeling en implementatie van

van Oost NL conform de planning. De economische prestatie-

het geval bij de energietransitie en bij de verduurzaming

zogenaamde mkb deals die groepen bedrijven helpen een

indicatoren verwachten we voor 2019 op hoofdlijnen te

van de industrie en de landbouw, maar ook bij tal van

groeisprong te maken c.q. aan te laten halen bij nieuwe

realiseren waarbij we ook meer en meer een relatie leggen

maatschappelijke domeinen, zoals zorg, gezondheid, voedsel,

ontwikkelingen waaronder de digitalisering.

met de impact van deze resultaten op het bijdragen aan

water en veiligheid. Ook de verdergaande digitalisering gaat

concrete oplossingen voor de aangegeven maatschappelijke

de manier waarop we werken, leven en ons geld verdienen,

uitdagingen. Al met al zien we vanuit Oost NL ook veel

veranderen. Bij de aanpak van deze maatschappelijke

aanknopingspunten in het coalitieakkoord van Gelderland

uitdagingen is publiek-private samenwerking tussen de

en van Overijssel om integraal te werken aan het

overheid, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix) bij

verdienvermogen van bedrijven en het bijdragen aan de

de ontwikkeling en toepassing van kennis- en technologie

maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd constateren we ook

van belang met meer en meer betrokken maatschappelijke

veel synergie tussen de beide coalitieakkoorden. Ook kunnen

organisaties (quadruple helix). Innovaties brengen niet

we vanuit deze coalitieakkoorden vele verbindingen smeden

alleen oplossingen voor de genoemde maatschappelijke

met het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie

knelpunten, maar ze dragen tevens bij aan de versterking

van Economische Zaken en Klimaat en het mkb-actieplan.

van ons verdienvermogen. Deze uitdagingen zijn immers de

Positief van de aangegeven missies door het ministerie is dat

mondiale groeimarkten van de toekomst. De ontwikkeling en

deze samen vallen met de sterkten van Oost-Nederland op

de realisatie van doorbraken bij sleuteltechnologieën, zoals

het gebied van Food, Health, Tech en Energy.

fotonica, kunstmatige intelligentie en nano-, quantum- en
biotechnologie, en het versterken van de internationale
positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op
deze kennisdomeinen, vormen de technologische (kennis)
basis voor de vernieuwing op al deze maatschappelijke
terreinen. Immers, de toepassing van deze nieuwe
technologieën maken in de toekomst oplossingen mogelijk
die nu niet voor handen zijn.
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2. Ontwikkelingen en trends 2020

Economische ontwikkeling

Digitalisering is ons dagelijks leven is in hoog tempo ingrij-

organisaties en bedrijven gericht op innovatie. Ook Oost-

De Wereldbank verwacht een lagere mondiale groei volgend

pend aan het veranderen. Deels door technologisch gedreven

Nederland doet het goed op het terrein van innovatie. Meer

jaar. De internationale handel en investeringen zijn zwakker

veranderingen, deels stellen we als consumenten en wereld-

dan één-vijfde van alle bedrijven in de KvK ‘Innovatie Top 100’

dan verwacht, en de economische bedrijvigheid in belang-

burgers ook steeds meer eisen aan producten en bedrijven

zijn gevestigd in Oost-Nederland (Gelderland en Overijs-

rijke economische regio’s, zoals de eurozone, blijft achter

en de impact ervan op onze omgeving. Zo zal de beschik-

sel). De bedrijven in de ‘Innovatie Top 100’ zijn landelijk

bij de verwachtingen. Teruglopende internationale handel

baarheid van diensten op onze smart phone, de organisatie-

geselecteerd op impact voor de branche en samenleving,

valt vooral op bij kapitaalgoederen, inclusief elektronische

structuur en het bedrijfsmodel van bijvoorbeeld de banken

originaliteit, verkrijgbaarheid en gerealiseerde omzet en

componenten zoals semi-conductors. De categorie vormt

ingrijpend beïnvloeden. We zijn ervan overtuigd dat dit in

groeipotentie.

de basis voor de productie en illustreert de samenhang tus-

nog veel meer sectoren gaat gebeuren. Ook robots zullen,

sen wereldwijde investeringen en handel. Voor de eurozone

bijvoorbeeld in de zorg, ons werk fundamenteel veranderen.

verwacht de Wereldbank een groei van 1,4% in 2020. Het

Er is zorg over de arbeidsplaatsen die door deze ontwikke-

Ontwikkelingen op de gebieden van internationale
investeringen en handel

IMF verwacht voor 2019 een economische groei in Duitsland

ling verdwijnen. Aan de andere kant kan de technologie juist

Nederland staat in Europa op de vierde plek als het

van 0,8% (was 1,4% in 2018) en voor Italië 0,1% (was 0,9%

hulpmiddelen bieden die mensen langer betrokken houden

gaat om investeringen uit het buitenland. Het Verenigd

in 2018). Met name de sterk teruglopende groei in Duitsland

bij werk en sociale omgeving. Het is de kunst technologie

Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk voeren de ranglijst aan.

zal voor ons merkbaar worden in 2020. De Oost-Nederlandse

voor die doelen in te zetten.

Bedrijven uit de Verenigde Staten blijven de belangrijkste
investeerders en zorgen daarnaast voor de meeste banen

economie is sterk op de export gericht (Oost-Nederland is
goed voor 15% van de totale Nederlandse export) en Duits-

Door technologie zijn consumenten inmiddels gewend alle

in Nederland. Na de Verenigde Staten zijn de belangrijkste

land is met stip onze belangrijkste exportpartner. Teruggang

informatie, film en muziek, ontspanning en mobiliteit hier

bronlanden voor buitenlandse investeringen in Nederland:

in Duitsland heeft onvermijdelijk negatieve consequenties

en nu altijd ter beschikking te hebben. Realtime. Daarmee

Verenigd Koninkrijk, China en Japan. Opvallend is dat

voor de economie in onze regio.

zijn we haast ongemerkt anders gaan aankijken tegen bezit.

Europese bedrijven steeds minder vaak activiteiten naar

Eigenlijk willen we steeds vaker geen producten meer ‘heb-

groei-economiën verplaatsen, zoals China en India.

Ontwikkelingen op het gebied van innovatie

ben’, maar vooral de mogelijkheid hebben om er gebruik

In plaats daarvan investeren ze liever dichterbij huis

Verduurzaming is de grootste uitdaging waar de mensheid

van te maken. We kennen al een aantal initiatieven die daar

(in andere Europese landen). Sinds vorig jaar is een

voor staat. We moeten de manier waarop wij nu grondstoffen

zeer succesvol op inspelen, zoals de huurauto (Uber) en de

neerwaartse trend ingezet voor wat betreft het aantal

gebruiken, energie opwekken en CO2 en stikstof uitstoten

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

nieuwe buitenlandse bedrijven in Nederland en het aantal

drastisch veranderen. Als we onze planeet ongeschonden

gebeuren. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor de maak-

banen dat daardoor gegenereerd wordt. Deze neerwaartse

willen overdragen aan volgende generaties moet het roer fors

industrie. Een productiebedrijf van machines zal zich ook toe

trend wordt veroorzaakt door teruglopende mondiale

om. In het terugdringen van onze CO2-footprint speelt het

moeten gaan leggen op het verkopen van diensten.

groei en onzekerheden, als gevolg van internationale

minder energie gebruiken, energie opwekken via zon-, wind-,

10 Activiteitenplan 2020 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

handelsconflicten, brexit, etc.

waterkracht en waterstof een belangrijke rol, net als het slui-

Zweden, Finland, Denemarken en Nederland zijn de ‘EU

ten van de voedselkringloop. Ook de recente problematiek

innovation leaders’ volgens het Innovatie scorebord van de

Inzoomend op de provincies valt op dat de meeste banen als

rond stikstof en amoniak vraagstuk dringt zich nadrukkelijk

Europese Commissie. Nederland valt verder op vanwege een

gevolg van buitenlandse investeringen worden gegenereerd

aan onze samenleving op.

steeds verder verbeterende positie op innovatie door de jaren

in Noord-Holland (45,6%) en Zuid-Holland (24,5%).

heen. Nederland biedt een aantrekkelijke onderzoekom-

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn binnen deze

geving en scoort goed op samenwerking tussen publieke

provincies de dominante trekkers. Oost-Nederland scoort

11

duidelijk minder hoog (6,4%). Waar Noord-Holland een

verwachten een verder afnemende groei in 2019 en 2020.

weer bereid om meer risico te nemen. Dat risico heeft echter

Met het aannemen van het wetsvoorstel voor Invest-NL i.o.

daling laat zien van de buitenlandse investeringen in 2018

Volgens brancheorganisaties Evofenedex en Atradius

meer te maken met bijvoorbeeld overnamefinancieringen

als national promotion bank door de Tweede Kamer is de

ten opzichte van de periode 2013-2017, laat Oost-Nederland

vertoont het ‘exporteursvertrouwen’ een dip. Verreweg het

dan met financieringen van startups. Crowdfunding neemt

start voor de officiële oprichting van de bank weer een stap

grootste deel van de Nederlandse export wordt gerealiseerd

ook toe, evenals investeringen door Informal Investors.

dichterbij gekomen. Naar verwachting zal de bank in 2020

juist een stijging zien van buitenlandse investeringen in

in Europa. Exporteurs verwachten omzetstijging onder meer

Vooralsnog blijft er echter een duidelijke mismatch

ook daadwerkelijk operationeel worden na goedkeuring door

2018 ten opzichte van de periode daarvoor. Oost-Nederland

in Duitsland, Zuid-Korea, VS, Canada en China. In de top 3

tussen vraag naar en aanbod van risicokapitaal voor

de Eerste Kamer en het nemen van allerlei administratieve

doet het landelijk gezien overigens bovengemiddeld

van landen waar juist daling van export wordt verwacht,

vroege fase bedrijven. Deze mismatch is het groots voor

Europese horden. De ROM’s waaronder Oost NL en Invest-

goed als vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven in het

staan Iran, VK en Turkije. Voor Oost-Nederlandse exporteurs

kapitaalintensieve innovatieve startups en jonge mkb-

NL i.o., hebben reeds contact om vooraf werkprocessen

algemeen (startups plus nieuwe binnen- en buitenlandse

is de verminderde export naar het VK slecht nieuws. Het VK

bedrijven, de doelgroep van Oost NL. De gezamenlijke

op elkaar af te stemmen. Een duidelijk voorbeeld is dat

investeerders). In Gelderland valt vooral de regio Veluwe

is na Duitsland en België de derde bestemming voor export

ROM’s zijn nog steeds de meest actieve investeerder van

Invest-NL i.o. met name gaat investeren vanaf vijf miljoen

in positieve zin op, met 4,2% groei van het aantal

vanuit Gelderland. Voor export vanuit Overijssel staat het VK

risicokapitaal voor vroege fase bedrijven. Vanwege het grote

euro en daarmee de financieringsestafettestok van de ROM’s

bedrijfsvestingen in 2018. Ook de regio Arnhem/Nijmegen

zelfs op nummer twee, na Duitsland. Oost-Nederland is goed

aanbod van kapitaal liggen er kansen voor Oost NL om de

in dat stadium kan overnemen. De aanwezigheid van een

doet het goed met 4,0% groei van het aantal bedrijven.

voor een aandeel van 15% van de totale Nederlandse export.

toegankelijkheid van kapitaal voor vroege fase bedrijven te

fonds is geen garantie voor succes. Ook bij Invest-NL i.o.

In Overijssel valt met name de regio Zuidwest-Overijssel

De Oost-Nederlandse economie is daarmee sterk gericht op

verbeteren. Meer kapitaal en kennis beschikbaar maken voor

wordt naast financieringskracht ook aandacht besteed aan

(omgeving Deventer) op als populaire vestigingslocatie, met

de export.

vroege fase bedrijven vergroot de kans op succes. Innovatieve

daadwerkelijke ontwikkelingskracht om partijen te helpen

3,9% groei van het aantal bedrijven.

startups vormen de basis voor de economie van morgen.

tot goede projecten te komen en om ook de bundeling van

Binnen Trade & Innovate NL coördineren (semi-)publieke

De samenleving is er dus bij gebaat dat deze doelgroep een

projecten mogelijk te maken.

De Netherlands Foreign Invest Agency (NFIA), de regionale

partners de activiteiten gericht op het stimuleren van

optimale kans krijgt om door te groeien naar een succesvolle

ontwikkelingsmaatschappijen en de grote steden werken

internationale handel. Trade & Innovate NL is een initiatief

onderneming.

samen bij het acquireren van buitenlandse bedrijven in het

van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de grote

kader van het ‘Invest in Holland’ programma. Oost NL is de

steden, RVO, en de ministeries van Buitenlandse Zaken en

Ook zien wij behoefte bij bestaand mkb dat voor groei- (en

inspelen indien relevant voor ons bedrijfsleven in Oost-

exclusieve partner in Oost-Nederland voor het opvolgen van

van Economische Zaken en Klimaat. De samenwerking zal

innovatie-) ambities niet volledig voor haar financiering

Nederland.

acquisitieleads vanuit NFIA. Eind 2019 wordt er een nieuw

verder worden uitgebouwd in 2020 en onder meer resulteren

bij banken terecht kan. Innovatieve bedrijven hebben tijd

convenant getekend door de ‘Invest in Holland’ partners

in afgestemde meerjarenplannen gericht op Duitsland en

nodig om zich te ontwikkelen. Vaak kent dit proces een

met afspraken over de strategie voor de komende zes jaar

China.

aantal belangrijke stappen waarbij aanvullende financiering

(2020-25). In de komende jaren zal er meer focus komen op

jaar aandacht zullen besteden en vanuit Oost NL op zullen

nodig is. Deze momenten vormen in de regel echter geen

‘strategische acquisitie’ dan voorheen. Dat betekent dat

Ontwikkelingen financieringslandschap

natuurlijk moment om ons belang te verzilveren hetgeen

een groter deel van de acquisitiecapaciteit ingezet zal gaan

De uitkomsten van het kapitaalmarktonderzoek Oost-

oorspronkelijk wel een uitgangspunt was. De equity gap

worden om specifieke buitenlandse bedrijven te identificeren

Nederland, dat op 24 maart 2017 is uitgebracht, blijven

lijkt ook te zijn toegenomen zodat wij langer de bedrijven

en te benaderen die ‘gaten’ opvullen in de Nederlandse

onverminderd van kracht en zijn een belangrijke graadmeter

moeten ondersteunen. De verblijftijd van participaties in

bedrijfs-ecosystemen.

voor de beoordeling van het financieringslandschap.

de portefeuille neemt daardoor toe, evenals de omvang van

Het aanbod van kapitaal is groot en alleen maar

onze investering. De verruiming van het investeringsplafond

Nederlandse exporteurs hebben een mooie exportgroei

toegenomen. De economie draait goed en heeft daarmee een

naar vijf miljoen euro geeft ons vooralsnog de ruimte om in

gerealiseerd in 2018, hoewel minder dan in 2017. Exporteurs

positief effect op het financieringslandschap. Banken zijn

deze (aanvullende) behoefte te kunnen voorzien.

12
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Al met al ontwikkelingen en trends waarin we in het komende
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3. Doelstellingen Oost NL 2020

De kracht van Oost NL ligt in het vormen en begeleiden van

verder weg in de tijd liggen. Met het zetten van mijlpalen

Investeren2

veelbelovende bedrijfs-ecosystemen. Duurzaam vernieuwen

houden Oost NL en de provincies zicht op de voortgang van

Voor wat betreft bestaande participaties verwachten wij

staat centraal, door grensoverschrijdende coalities, nog

de ontwikkeling van programma’s en clusters door Oost NL.

een toename in aanvullende financieringen. Wij zien onze
portefeuillebedrijven mooie ontwikkelingen doormaken

meer creatieve samenwerking tussen kennisinstellingen,
bedrijven, overheden en financiers, om zo een schaalsprong

Internationaliseren

maar zij blijken vaak nog niet ‘rijp’ genoeg om nieuwe

te maken. Oost NL helpt ondernemers om de brug te slaan

Oost NL zet in op circa 50 projecten in 2020 gericht op

investeerders aan te trekken. Voor 2020 ligt de doelstelling

naar internationale markten en ondersteunt ze bij het vinden

bedrijfsvestiging of -uitbreiding. Deze projecten moeten

op 41 investeringen met een investeringsvolume van € 20

van financiering via leningen, participaties of de aansluiting

gezamenlijk ten minste 1.200 nieuwe arbeidsplaatsen ople-

miljoen (cash out). Voor 2020 verwachten wij dat we in een

bij Europese Structuur- en R&D-fondsen. Ook zet Oost NL

veren en circa € 200 miljoen aan bedrijfsinvesteringen door

aantal nieuwe vestigers evenals in enkele majeure projecten en

zich in voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. Vanuit

buitenlandse en Nederlandse ondernemingen. De bedrijven

daarbij betrokken bedrijven kunnen investeren.

deze kracht wil Oost NL haar resultaten halen.

die wij acquireren passen goed in de bedrijfs-ecosystemen
in Gelderland en Overijssel. De focus ligt op innovatieve be-

Integrale strategische projecten

Innoveren

drijven in Food, Tech, Health en Energy. Hieronder vallen ook

Oost NL heeft ook samen met haar subsidiënten de ambitie

In totaal wil Oost NL een twintigtal consortia van samenwer-

logistieke operaties. De targets zijn wat hoger dan in 2019

in haar meerjarenplan neergelegd om een viertal strategische

kende bedrijven in de keten en/of clusters van de grond trek-

(1.150 arbeidsplaatsen en € 135 miljoen aan investeringen).

projecten op te zetten waarbij wij gericht bedrijfs-ecosystemen

ken. Qua innovatie-investeringen gaat het om circa 50 mil-

Een verhoging is te rechtvaardigen omdat er extra acquisitie-

versterken in elk van de vier hoofdthema’s Food, Tech,

joen aan publieke en private investeringen. Het totaal aantal

capaciteit beschikbaar komt vanwege de gewijzigde verde-

Health en Energy. We zetten op elk van de vier thema’s

arbeidsjaren dat daarmee gemoeid gaat, komt daarmee uit

ling van de basisfinanciering van Overijssel over ‘Business

multidisciplinaire teams in. De vier strategische projecten

op circa 4400 directe- en indirecte arbeidsjaren. Het betreft

Development’ en ‘International’. Tegelijkertijd moeten we de

omvatten: (1) de versterking van het ecosysteem op Food

zowel behoud van bestaande als nieuwe arbeidsjaren. Bij de

ambities niet al te hoog leggen want de mondiale economi-

organiseren wij onder meer rondom Foodvalley 2030 in

innovatie-investeringen rond R&D en prototyping zien we

sche groei neemt af en de inzet op strategische acquisitie zal

combinatie met de open innovatiecentra OnePlanet en het

vooral reeds langer bestaande bedrijven die ook de middelen

de kwantitatieve resultaten drukken.

Smart Sustainable Initiative. Het tweede majeure project is

hebben om te kunnen investeren c.q. te kunnen co-financie-

gericht op (2) de versterking van het Tech ecosysteem door

ren in R&D- en innovatieprojecten. Nieuwe en/of jonge

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

de potentie rond Fotonica in te vullen in combinatie met de

startup bedrijven hebben nog geen vet op de botten om mee

ondersteunen bij het ontwikkelen van buitenlandse handel,

bedrijven en onder meer het open innovatiecentra PTIC, het

te gaan in de innovatieprogramma’s van de overheid. Zij die-

vanuit het GO4EXPORT-programma voor Gelderland en

Fraunhofer instituut in Enschede. Het derde onderwerp (3)

nen in de praktijk vooral gebruik te maken van publieke en of

Overijssel en in het kader van het brexit-programma van

richt zich op het health ecosysteem waaronder het TopFit

private leningen c.q. deelnemingen om hun business te

Oost NL. We verwachten voor 2020 onder meer dat tenmin-

programma en het vierde onderwerp (4) richt zich met name

ontwikkelen. Helder is dat steeds meer de maatschappelijke

ste 25 bedrijven uit Oost-Nederland worden ondersteund bij

op de energystorage met onder meer aandacht voor de

impact van de innovaties en startups naast verdienvermogen

de marktentree naar het buitenland. Dit zal leiden tot meer

batterijtechnologie en waterstof. Tot slot heeft zich ook al een

van belang is voor de bedrijven. In overleg met Overijssel

omzet uit export en additionele werkgelegenheid. In overleg

vijfde onderwerp (5) aangediend dat nader aandacht behoeft

en Gelderland werken we naast het bijhouden van de kwanti-

met de andere partners binnen Trade & Innovate NL, werken

en van invloed is op alle hierboven genoemde thema’s en dat

tatieve set indicatoren ook aan een invoering van kwalitatie-

we aan de invoering van een set indicatoren voor internatio-

is het onderwerp: digitalisering.

ve mijlpalen voor activiteiten van Oost NL omdat kwantita-

nale handel.

tieve resultaten in programmaontwikkeling en -uitvoering
2
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Voor integrale opzet wordt Investeren meegenomen in het activiteitenplan edoch de subsidieaanvraag van Oost NL is alleen van toepassing
op Innoveren en Internationaliseren.
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4. Focus activiteiten Oost NL 2020

Verdienvermogen & maatschappelijke missies

Gelderland en Overijssel zetten, naast de koppeling van het

Meer en meer komen de maatschappelijke missies en de

nationale en provinciale beleid, ook stevig in op samenwerken

veiligheid met lopende projecten rondom de fieldlab

Enabling Technologies in onze activiteiten terug. We zien

in en samen met de Gelderse regio’s respectievelijk de

‘the Next Garden’ en ‘Smart Base’ waarin we met

dat het aangegeven missiegedreven innovatiebeleid door

Overijsselse regio’s. In de praktijk zal dit aandacht vragen om

de Landmacht als launching customer het mkb

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat eveneens

een goede balans te vinden tussen enerzijds activiteiten in de

betrekken bij het creëren van oplossingen. Dit project

worden omarmd door de provincies Overijsel en Gelderland.

regio en activiteiten die van belang zijn voor de regio maar

wordt mede in samenwerking met de andere ROM’s door

De Kennis & en Innovatie Agenda’s (KIA’s) die deze missies

juist op provinciaal, nationaal en/of Europees niveau dienen

Oost NL uitgevoerd.

concreter maken vallen samen met de sterkten van bedrijven

te worden uitgevoerd. Tevens zijn activiteiten denkbaar van

en kennisinstellingen in Oost-Nederland op het gebied van

bedrijven waar Oost NL niet direct iets mee kan maar waar

De onderscheiden enabeling technologies zijn fotonica/nano,

Food, Health, Tech en Energy. Een aantal activiteiten binnen

juist dankbaar gebruik kan worden gemaakt van organisaties

quantumtechnologie, ICT en smart materialen.

deze KIA’s activiteiten worden in gezamenlijkheid door de

zoals Health Valley, Novel-T en vergelijkbare organisaties én

> Wat de ontwikkeling van sleuteltechnologie Fotonica/

ROM’s uitgevoerd. Deze organisaties hebben zich ook met

de diverse fieldlabs, die daar mogelijk wel iets mee kunnen.

de ondertekening van de KIA’s ook verbonden aan de verdere

>

Veiligheid en ICT: hier gaat het met name over digitale

Nano betreft zijn Gelderland en Overijssel partner in
Photon Delta en schuiven zij Oost NL naar voren

doorontwikkeling van het missiegedreven innovatiebeleid.

De vier thema’s in het missiegedreven innovatiebeleid zijn:

om samen met de BOM en Brainport Development het

Voor Oost NL is het van belang het verdienvermogen van

> Landbouw, water & voedsel: vanuit Oost NL werken we

ecosysteem rond geïntegreerde fotonica aan te jagen. We

bedrijven in het verlengde te brengen met het bijdragen aan

aan een hogere efficiëntie in de voedselproductie, onder

zetten in op het ontwikkelen van het cluster en investeren

deze maatschappelijke opgaven. Hiervoor heeft Oost NL in

andere door smart farming. Vanuit OnePlanet ligt de

in fotonicabedrijven onder in het PTIC en op de inzet van

haar meerjarenprogramma een aantal strategische projecten

focus op efficiënt omgaan met grondstoffen en productie

op het oog waarin we integraal onze kernactiviteiten op

in landbouw en industrie.

inzetten. Deze integraliteit is trouwens ook terug te vinden in

> Energietransitie en duurzaamheid: er lopen een 		

het Fraunhofer Instituut.
> Bij smart materials staat de verdere cluster ontwikkeling
van het open innovatiecentra TPRC en TPAC centraal.

de missies zelf waarin naast andere ministeries, de nationale

aantal projectlijnen. Vanuit Oost NL en het Energiefonds

wetenschapsagenda en ook diverse topsectoren binnen één

Gelderland wordt geïnvesteerd in de energietransitie van

De thema’s worden ondersteund vanuit Oost NL door het

missie samenwerken om een bijdrage te leveren aan het

vandaag (uitrol bestaande technologie) en de 		

aantrekken van bedrijven die een bijdrage kunnen leveren

oplossen van de maatschappelijke vraagstukken.

energietransitie van morgen (innovatie). Daarnaast

op de missies en door het financieren in beloftevolle

wordt in 2020 vanuit Oost NL hard gewerkt aan de

ondernemingen door Oost NL.

Onze kernactiviteiten met de daarin onderscheiden
activiteiten zijn dan ook duidelijk met deze focus bijna
allemaal terug te vinden binnen deze missies. De 80-20-

ontwikkeling van innovatieprojecten om de circulaire
economie te ondersteunen.
> Gezondheid en zorg wordt ingegeven door enerzijds het

regel is hier zeker van toepassing. Door onder meer de inzet

TopFit programma met de kennisinstellingen waarin we

op de majeure thema’s te focussen komt meer vrije ruimte

in het komende jaar naast wetenschappelijk-

beschikbaar om deze thema’s ook daadwerkelijk vorm

respectievelijk toegepast onderzoek met name het luik

te geven. Hierdoor komt Oost NL in haar activiteiten ook

valorisatie in samenwerking met het bedrijfsleven door

weer meer in balans als ontwikkelingsmaatschappij naast

Oost NL wordt ingevuld.

uitvoeringsmaatschappij voor Oost-Nederland.
3
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Missie rond safety and security is voor Oost-Nederland vooralsnog
ondergebracht bij Tech.

17

De focus van deze integrale aanpak is in het onderstaand figuur samengevat.

Innoveren

Bijvoorbeeld sensoren in een fiets verzamelen data over de

op innovatieve mkb-bedrijven en wijzen hen proactief

en Tech Leap in gang zetten op het gebied van startups

snelheid van fietsen, de afstand per keer, het aantal keer dat

op de mogelijkheden voor het gebruik van Europese

en scale-ups.

iemand valt, beveiliging van de fiets en dergelijke. Het gaat

structuurfondsen en R&D-fondsen in samenwerking met

Een strategisch programma gericht op het bijdragen aan

dan helemaal niet meer over de fiets, maar over de gebruiker

onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

het oplossen van missies én aan het verdienvermogen,

en zijn omgeving. Oost NL helpt mkb-bedrijven die voor een

Interessante thema’s zijn de maatschappelijke uitdagingen

Kerntaak Innoveren

omvat het gericht stimuleren en coördineren van het

vergelijkbare uitdaging staan, om deze ontwikkeling in gang

rond energie- en digitaliseringstransitie in de Food en Health

Door kennis, kapitaal en ons netwerk ter beschikking te stellen,

samenwerken van ondernemers, onderwijsinstellingen,

te zetten.

sector en de ontwikkeling van circulaire- en high tech,

helpen wij ondernemers bij de ontwikkeling, realisatie en

fotonica en nanotoepassingen.

het naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen

intermediairs en de overheid rond een thema. Doel is om
met samenhangende activiteiten concurrerende, sterke en

Een interessante verbijzondering van programma’s zijn de

duurzame clusters van samenwerkende bedrijven in Oost-

fieldlabs/open innovatiecentra. Dat zijn thematische publiek-

Business cases zijn de verbijzonderingen van

overheden. Het resultaat van onze inspanningen zijn sterke

Nederland te realiseren. Oost NL ontwerpt samen met deze

private samenwerkingsverbanden van een groep bedrijven

innovatieprojecten. Oost NL ondersteunt cases, veelal de

bedrijven en structuren verbinden, die op hun beurt zorgen

partijen een gemeenschappelijk plan en levert organiserend

met kennis- en/of zorginstellingen die innovaties ontwikkelen

uitkomsten van innovatieprojecten, zodat ze niet op de

voor duurzame werkgelegenheid in de regio. Behalve het

vermogen. Als neutrale partij richt Oost NL zich volledig op de

en prototypes testen samen met de directe gebruikers/

plank blijven liggen, maar de afstand tot de markt ook weten

behoud van werkgelegenheid, het creëren van nieuwe banen

samenwerking en haar meerwaarde. Programma’s zijn altijd

klanten. Voorbeelden zijn het ThermoPlastic Research Center

te overbruggen door te makelen en te schakelen tussen

en het versterken van de economie, is onze doelstelling

maatwerk. Veelal bestaan geen directe aanknopingspunten

en het Polymer Science Park. Ook hier start het met het

bedrijven en kennisinstellingen die hier een bijdrage aan

steeds nadrukkelijker het bijdragen aan oplossingen voor

maar betreft het in eerste instantie fuzzy frontend

signaleren van trends en identificeren van kansen en deze

kunnen leveren. Een belangrijk element voor Oost NL is het

de maatschappelijke uitdagingen. We verbinden bedrijven,

activiteiten in de vorm van gesprekken ondernemers,

vervolgens samen met betrokken partijen omzetten in een

toetsen c.q checken of de ondernemer(s) zijn aannames in het

kennisinstellingen en overheid om gezamenlijk synergie te

analyse van beleidsontwikkelingen, trends scannen en

plan voor acties. De activiteiten bestaan vervolgens aan het

verdienmodel in de markt ook daadwerkelijk getoetst heeft

creëren en in toenemende mate werken ook maatschappelijke

onderzoeksrapporten analyseren en uit deze brei van

gericht stimuleren en coördineren van het samenwerken van

en dat geldt ook voor zijn aannames in het vinden van de

organisaties mee aan het vinden van de juiste oplossingen.

informatie richting bedrijven samen met hen bepalen wat

bedrijven en kennisinstellingen in de pre concurrentiële fase

(markt)partners en financieringspartners. Hiervoor gebruikt

er op ze afkomt en hoe ze daar de beste respons op kunnen

van bedrijven rond de gesignaleerde kans en het plan dat

Oost NL het universeel erkende business model canvas. De

Onze eerste opdracht is het signaleren van trends en het

geven (maken van roadmaps). Voorbeeld is de ontwikkeling

daarmee tot stand is gekomen.

ondernemer wordt steeds uitgedaagd zelf zijn businessmodel

identificeren van kansen (vraagarticulatie) voor regionale

beter te maken waarbij Oost NL de investor readiness steeds

bedrijven. Vervolgens kan Oost NL vanuit een neutrale positie

Nederland met de hoofdthema’s Concepts for a Healthy Life

Oost NL brengt ook bedrijven en kennisinstellingen,

checkt. Dit doen we in de oriëntatiefase van de ondernemer

programma’s, projecten en business cases begeleiden,

en Smart & Sustainable Industries met daarin aandacht voor

innovatiecentra en bedrijven in de regio en/of met

om daarmee het idee in een businessplan om te zetten dat

ontwikkelen en aanjagen. We werken gericht samen met

advances manufacturing en -materials.

bedrijven en kennisinstellingen in andere Europese

investor ready is. In deze oriëntatiefase helpt Oost NL de

alle relevante partijen in onze regio en leveren organiserend

van het programma BOOST en het Innovatieprofiel Oost-

regio’s, in doelgerichte innovatieprojecten bij elkaar, om

ondernemer in zijn zoektocht om de juiste koers te vinden

vermogen. Europese middelen vinden en er voor te zorgen dat

Andere voorbeelden van programmaontwikkeling voor

elkaars technologie en kennis te delen en/of gezamenlijk

om zijn idee richting de markt (vraagarticulatie) te brengen.

het mkb hiervan gebruik kan maken is een belangrijk middel

Overijssel en Gelderland zijn onder meer het cluster van

verder technology te ontwikkelen tot prototypes. Oost NL

Het customertrack- en investor readiness programma

om innovaties bij bedrijven aan te jagen. De activiteiten

bedrijven dat werkt aan de proteïnetransitie en de bouw

ondersteunt ondernemers in (Europese-) innovatieprojecten

zijn hier relevant in. Bij een geslaagde financiering heeft

gericht op programma’s, projecten en business cases kunnen

van het energy-storage cluster dat leidt vervolgens tot

door te makelen en te schakelen met partijen die een bijdrage

de ondernemer de mogelijkheid om specialisten c.q.

relevante informatie op leveren voor strategische acquisitie

innovatieprojecten en mogelijk de ontwikkeling van business

kunnen leveren om deze nieuwe ideeën van bedrijven en

marktpartijen in te huren om de business case verder te

targets en handelsmissies voor internationaliseren en mogelijke

cases in dit veld. Een ander voorbeeld is de opbouw van een

kennisinstellingen door te ontwikkelen naar marktkansen.

implementeren en daarmee wordt de implementatiefase

interessante investeringsproposities voor investeren.

digitaliseringsprogramma en het helpen van mkb-bedrijven

Wij leggen hiervoor verbindingen met andere ondernemers,

van de business case aan de marktpartijen zelf overgelaten.

om vanuit productie na te denken over de verdienstelijking

potentiële klanten, kennisinstellingen en Europese netwerken

Natuurlijk verbinden en stemmen we onze activiteiten af op

van het product.

en stimuleren onderlinge samenwerking. We richten ons

de initiatieven en ontwikkelen die de Kamer van Koophandel

Figuur 1. Focus integrale aanpak verdienvermogen & maatschappelijke missies
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we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen en

19

Internationaliseren

In het kader van de stimulering van internationale handel

€

Investeren

Het uiteindelijke resultaat kan echter door steeds wisselende

Ook worden de mogelijkheden nagegaan om te kijken hoe we

Kerntaak Investeren

marktomstandigheden niet worden gegarandeerd.

startups en samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen,

De provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie

Met name bij startups waarbij meerdere financieringsrondes

kunnen faciliteren in het aanschaffen van (shared) machines

van Economische Zaken en Klimaat hebben gezamenlijk

De acquisiteurs van Oost NL komen aan hun leads, voor

met enkele bedrijven onder leiding van Oost-Nederlands

De financieringsstrategie van bestaande participaties zal

worden voorzien kan gewerkt worden met converteerbare

en research faciliteiten.

geïnvesteerd in Participatiefonds Oost NL. Dat verstrekt

(internationale) bedrijfsvestiging en -uitbreiding in onze

boegbeeld (‘ambassadeursreizen’), business events,

een belangrijk aandachtspunt blijven in casu het beheer van

achtergestelde leningen. Deze leningen kunnen dan -

De eerste resultaten van het marktonderzoek tonen aan dat

risicodragende financiering aan kansrijke innovatieve

regio, door het voeren van gesprekken met bedrijven in

handelstafels, etc. Dat gebeurt bij voorkeur in samenwerking

de bestaande portfolio verdient meer aandacht. Hierbij gaat

desgewenst - geconverteerd worden tijdens een vervolgronde

ontwikkelkracht noodzakelijk is om aan de voorkant veelal

(doorstartende) mkb-bedrijven. Naast het gezamenlijke

de regio, door het bezoeken van netwerk events in het

met regionale samenwerkingspartners en met de Netherlands

het niet alleen om de analyse van cijfers voor onder meer

financiering waardoor uiteindelijk een aandelenbelang

tot een sluitende businesscase te komen. En verder zijn er al

fonds kennen de beide provincies vergelijkbare eigen fondsen,

buitenland, door gerichte bedrijfsbezoeken in het buitenland,

Business Support Offices (NBSOs). Daarnaast ondersteunt

de waarderingen maar ook om bedrijven te helpen sneller

kan worden verworven. Dit aandelenbelang moet bij een

veel financieringsmogelijkheden in de markt. Met name voor

zoals Topfonds Gelderland, Innovatiefonds Overijssel en

en door tussenkomst van de Netherlands Foreign Investment

Oost NL bedrijven rondom de handelsreizen door onder

te groeien c.q. een doorbraak te realiseren. Het mobiliseren

exit een passende opbrengst genereren waarmee onze

proeffabrieken ligt er nog een vraag open die Oost NL in 2020

Innovatiefonds Twente. Het management van deze fondsen is

Agency (NFIA). We blijven ook in 2020 stevig inzetten op

meer informatievoorziening, contacten en coaching. In de

van kennis en know how binnen Oost NL ten dienste van de

revolverendheidsdoelstellingen kunnen worden behaald. In

tracht te beantwoorden.

belegd bij Oost NL. Met risicokapitaal uit verschillende fondsen

een goede werkrelatie met NFIA met als inzet om de lead-

uitvoering zet Oost NL zo veel mogelijk regionale partners in.

ondernemer die centraal staat in onze waarde propositie,

2020 willen wij met name in de seed fase meer gaan werken

stroom te vergroten. Vanuit Oost NL zorgen wij dat we goed

Een webportal verzorgt de algemene informatievoorziening.

vereist ook een integrale systematiek om deze know how

met gestandaardiseerde producten. Kenmerkend voor deze

Voor buitenlandse vestigers ontwikkelen wij een

bedrijven. Oost NL zit in de financiersketen in de vroege fase van

binnen Oost NL te ontsluiten. Geen nice to have maar need

doelgroep is dat zij nog bezig zijn met productontwikkeling

nieuw product. Dit betreft een gestandaardiseerde

de ontwikkeling van bedrijven, daar waar marktfalen van de
financieringsmarkt optreedt.

vanuit Oost-Nederland, organiseren wij handelsreizen, reizen

aangesloten zullen zijn bij de Nationale Acquisitieteams van

financieren wij startende en groeiende innovatieve mkb-

NFIA die relevant zijn voor onze regionale proposities. In lijn

Kerntaak Internationaliseren

te have activiteit waar we in 2020 verder aan werken om de

en meerdere financieringsrondes nodig hebben om

leningsovereenkomst waarbij de aanvraag beoordeeld

met het recente advies van de SER Overijssel, zal Oost NL de

Acquisitie is het identificeren en verleiden van (internationale)

kernactiviteiten optimaal en integraal te benutten voor ons

uiteindelijk zelfstandig te kunnen voortbestaan. Deze

wordt op financiële ratio’s en maatschappelijke impact voor

samenwerking met intermediaire partijen (vastgoedsector,

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

bedrijfsleven.

doelgroep zal worden bediend door (converteerbare)

de regio. Een snelle doorlooptijd van de aanvraag zal een

Veel proposities van ondernemers voldoen nog niet aan

WTC, etc.) verder intensiveren bij het identificeren van leads.

Nederland. Voor de internationale acquisitie richten we ons

achtergestelde leningen waarbij wij een gestandaardiseerde

belangrijke bijdrage moeten leveren aan het aantrekken van

de eisen van investeerders. Dat geldt zowel bij eerste

We zullen in 2020 meer aandacht geven aan ‘strategische

met name op de focuslanden: Verenigde Staten, Canada,

Het moment waarop nieuwe investeerders willen toetreden

leningsovereenkomst zullen gebruiken.

nieuwe vestigers.

financieringen als bij vervolgfinancieringen van bedrijven

acquisitie’. Dat betekent dat we – op basis van een analyse

Japan, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Als partner in het

verschuift in de tijd waardoor bestaande participaties langer

van bedrijfsecosystemen – analyseren welk type bedrijven de

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

in portefeuille verblijven. Oost NL pakt de regie voor de

Bestaand mkb heeft voorkeur voor (achtergestelde) leningen

financiering ontbreekt vaak een goede onderbouwing van

grootste toegevoegde waarde heeft, en vervolgens contact

de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

vervolgfinancieringen die zij zelf eventueel met bestaande

voor het realiseren van haar groei- en innovatieplannen. Oost

het ondernemingsplan. Bij vervolgfinancieringen ontbreekt

financiers zal moeten adresseren. De uitdaging is om nieuwe

NL ziet kans om dit potentieel toch aan te spreken door een

vaak een technische en/of commerciële validatie van het

leggen met dergelijke bedrijven in het buitenland. Naast deze

waarin Oost NL al geïnvesteerd heeft. Bij de eerste

strategische acquisitie (‘zoeken wat je wil’) gaan we ook door

Het stimuleren van internationale handel door Oost-

investeerders te verleiden om in deze vervolgrondes mee

meer flexibel financieringsinstrument aan te bieden. Wij

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

met de meer generieke acquisitie (‘bedienen die interesse

Nederlandse mkb-bedrijven doen wij samen met onze

te doen. Voor bedrijven in de latere ondernemingsfase of

denken hierbij aan (achtergestelde)leningen met een getrapt

kwaliteit van de ondernemingsplannen te verbeteren, zodat

tonen’).

regionale partners door ondernemers:

voor investeringen die meer dan € 500.000 bedragen zullen

tarief afhankelijk van het behalen van succes en een hoge

meer ondernemingen daadwerkelijk gefinancierd worden en

(1) te informeren over mogelijkheden,

wij hoofdzakelijk financieringen verstrekken in de vorm

mate van flexibiliteit bij aflossingen.

kunnen starten en (door)groeien. Komen de investeringen in de

Wanneer (internationale) bedrijven geïnteresseerd zijn in

(2) te ondersteunen bij het betreden van nieuwe markten en

van aandelenkapitaal. Hiermee sluiten wij het beste aan

Naast de meer generieke behandeling van leads (‘bedrijven

beheerfase, dan blijft Oost NL ondernemers ondersteunen bij

vestiging of uitbreiding in onze regio, denk hierbij ook aan

(3) follow-up ondersteuning te geven na buitenlandse

bij de markt en het beleid van de meeste co-investeerders.

bedienen die interesse tonen’) wil Oost NL ook meer

hun verdere groei.

het Invest in Holland programma, voorzien wij ze van

bezoeken.

Aandacht zullen de huidige contracten nodig hebben omdat

zicht krijgen op het werven van strategische deelnemingen

alle benodigde informatie (soms in de vorm van bidbooks),

We richten ons daarbij vooral op Duitsland, China en Japan.

de onderhandelingen omtrent de contracten veel tijd vragen.

(‘zoeken wat je wil’) om bedrijvenclusters in Oost-Nederland

helpen wij ze met het vinden van een juiste locatie, en

Oost NL vertegenwoordigt Gelderland en Overijssel nationaal

De praktijk leert dat, na de investering, de meeste exits veel

te versterken. Deze werkwijze is nog geen gemeen goed en zal

introduceren wij ze bij relevante partners in de regio.

binnen Trade & Innovate NL.

tijd en energie vergen om dit op een verantwoorde wijze

in 2020 verder worden ontwikkeld.

We leveren ondersteuning op maat totdat het

te kunnen doen. Oost NL werkt aan een exit strategie per

investeringsbesluit genomen is. En soms ook daarna nog.

individueel bedrijf om dit proces goed te monitoren. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen.
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5. Organisatie ontwikkeling 2020

Integraal werken

Competenties

Oost NL Academy

Helder is dat Oost NL een dynamische organisatie is die veel

Aan alle activiteiten binnen Oost NL is door middel van een

Naast learning on the job werkt Oost NL aan de verdere

te maken heeft met aanpassingen en veranderingen van haar

doelenboom helderheid verschaft. Welke bijdrage en toege-

ontwikkeling van een digitaal leerplatform voor alle mede-

activiteiten zoals dat in de afgelopen jaren ook van toepas-

voegde waarde iedere businessunit en de teams daarbinnen,

werkers in casu de ‘Oost NL Academy’. Dit om passend talent

sing is geweest.

leveren aan de gestelde doelen c.q. het resultaat van Oost NL.

aan te trekken en ook om reeds aanwezig talent te blijven

Zo is het thema ‘Energie en Circulaire economie’ als nieuw

De verwachtte resultaten per team zijn vervolgens doorver-

binden en boeien. Oost NL wil haar medewerkers voor de

thema aan de activiteiten toegevoegd om in te spelen op de

taald naar de te verwachtte bijdrage van ieder individu aan

langere termijn graag ook ‘fit to the job’ houden om de vele

urgentie rond de energietransitie en grondstoffen, dit naast

de teamdoelstellingen. Dit geeft richting en houvast aan

ontwikkelingen die op ons afkomen goed en snel eigen te

de reeds bestaande thema’s Food, Health en Tech. Naast de

bestaande en nieuwe medewerkers.

kunnen maken.

herontwikkeling van locaties in Gelderland is ook het thema

Zo bestaat de Academy uit een gereedschapskist aan oplei-

logistiek als verbindende schakel door Gelderland en Overijs-

Deze extra activiteiten vragen zeker ook aandacht in de

dingen die iedere medewerker in zijn toolkit moet hebben.

sel aan het activiteitenpakket toegevoegd.

competentie-ontwikkeling van onze medewerkers op onze

Uiteraard wordt nog steeds ook met maatwerk aandacht

Tevens zijn er op verzoek van beide provincies een tweetal

ambachten Innoveren, Internationaliseren en Investeren.

besteed aan de competentie-ontwikkeling van de individuele

activiteiten opgepakt van organisaties die in de regio door

Zeker in een omgeving waarin sprake is van een krapte op

medewerker. In de Academy wordt ook een verdere ontwik-

het Rijk zijn gereorganiseerd. Deze twee activiteiten, De

de arbeidsmarkt. Duidelijk is dat door de concurrentie op

keling gegeven aan bijvoorbeeld het traineeship traject, een

Startversneller voor startups en handelsbevordering in casu

die zelfde arbeidsmarkt we als organisatie inzetten op het

leiderschapsprogramma voor onze teammanagers en de

GO4EXPORT zijn van groot belang voor startups en het mkb

aantrekken van talent. Oost NL slaagt hier in door enerzijds

interne begeleiding van onze medewerkers door de inzet van

in Oost-Nederland.

goede passende arbeidsvoorwaarden te bieden en anderzijds

interne mentor/coaches. Oost NL zet het komende jaar zich

helder te maken dat onze activiteiten zeker niet alleen ge-

in om bestaande processen verder te verbeteren, digitaler en

Tenslotte zien we momenteel een toenemende belangstel-

richt zijn op het verdienvermogen van bedrijven sec maar dat

slimmer in te richten zodat medewerkers makkelijk en snel

ling vanuit onze subsidienten én een behoefte bij het mkb

deze met name ook in het verlengde liggen van het bijdragen

kennis kunnen opdoen en delen.

ontstaan om bedrijven in het mkb te faciliteren, zodat zij

aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit

beter gebruik kunnen maken van Europese middelen met als

vergt onder andere aandacht om intern ervaren medewerkers

doel bedrijven onder de thema’s Energy, Food, Health en Tech

te koppelen aan nieuw aangetrokken talent om kennisdelling

actief te laten starten en groeien. Bovengenoemde activitei-

te bevorderen en ook om zo learning on the job mogelijk te

ten zijn in de loop van de jaren in het activiteitenplan impli-

maken.

ciet toegevoegd. Reden om deze ontwikkelingen nu expliciet
te benoemen en ook om de werkzaamheden binnen deze

In de tabel staat het overzicht van ons personeelsbestand per

activiteiten die hiermee gemoeid zijn terug te laten komen in

30-09-2019.

ons activiteitenplan 2020 (zie bijlage). Al deze nieuwe activi-

Personeelsbestand

teiten vragen aandacht om veel meer dan in het verleden de

Medewerkers Oost NL

activiteiten integraal op te pakken. Het integraal oppakken

aantal

van deze vraagstukken bij overheden in samenwerking met

fte’s

totaal

V

M

138

55

83

122,5

tijdelijk

vast

gedetacheerd

externe

46

92

1

11

43,15

79,35

0,8

6

bedrijven leidt tot betere oplossingen.
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6. Begroting Oost NL 2020

De begroting van 2020 is opgesteld voor de subsidieaanvraag

Begroting 2020

van Oost NL voor de activiteiten Innoveren en Internatio-

bedragen * € 1.000

naliseren en om die reden is niet de activiteit Investeren

Opbrengsten

opgenomen. Belangrijke inkomsten voor de activiteiten

Basissubsidie

4.725

Innoveren en Internationaliseren zijn de bijdragen vanuit het

Overige opbrengsten

5.600

ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie

Transactieresultaat

Overijssel en de provincie Gelderland. In de begroting hebben

Opbrengst marktfondsen

we ook een ruim bedrag overige opbrengsten opgenomen

Dividend participaties

voor de uitvoering van (lopende) programma’s en project-

Rentebaten participaties

activiteiten.

Opbrengst beheervergoeding
Totaal opbrengsten

Ontwikkelingsbedrijf

Capital

Totaal

2.835
1.000
800
3.600
10.325

8.235

18.560

De kosten voor 2020, zoals uit het overzicht blijkt, bestaan
voornamelijk uit de personeelskosten. In de personeelskos-

Directe kosten

ten is rekening gehouden met een cao-stijging conform CAR

Directe projectkosten

Rijk. De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op de cijfers

Directe participatiekosten

van de voorgaande jaren en waar nodig gecorrigeerd.

Totaal directe kosten

200
400
200

400

8.300

4.795

Overige personeelskosten

270

210

Reiskosten

430

150

Huisvesting

250

130

Automatisering

245

190

Promotiekosten

50

35

600

De activiteiten van Innoveren en Internationaliseren (het
zogenaamde ‘ontwikkelbedrijf’) is wederom budgettair

Bedrijfskosten

neutraal begroot.

Personeelskosten

Afschrijving
Algemene kosten
Totaal bedrijfskosten

65

100

500

360

10.110

5.970

16.080

50

50

1.815

1.830

Rente lasten
Netto resultaat
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Laan van Malkenschoten 40
Postbus 1026
7301 BG Apeldoorn
088 667 01 00
info@oostnl.nl
www.oostnl.nl

