
Sinds de start van het programma in 2017:

Groeiplannen? Dien een quickscan in op oostnl.nl/de-groeiversneller

up
da

te
 fe

br
ua

ri
 2

02
2

Verdeling per 
maatschappelijke uitdaging:

Verdeling over actielijnen: 

Verdeling aanvragen
uit de topsectoren:

2375
ontwikkelplannen

ontvangen en 
besproken

         Met dank aan

>50 partners
in Gelderland

CO2

Energietransitie, klimaat en CO2 reductie:  28%

Transitie, landbouw en voeding:  14% 

Gezondheid en zorg: 20%

Klimaat en water: 2% 

Circulaire economie: 8%

Mobiliteit en transport: 3%

Veilige samenleving: 3%

Inclusieve en innovatieve samenleving: 22%

Tech

Creative

Food

Energie

Health

1185
vouchers

toegekend

1400
experts

ingehuurd

33
financierings-

analyses

Verdeling groeiplannen
per regio:

467 
Arnhem Nijmegen

214
Foodvalley

150
Cleantechregio

169
Achterhoek

150
Rivierenland

69
Noord-Veluwe

14%

10% 39%

6%

10%
18%

Arnhem Nijmegen
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Foodvalley

Rivierenland

Cleantechregio

Noord-Veluwe

De Groeiversneller

De Groeiversneller Energie

De Groeiversneller Zon

De Groeiversneller Recreatie en Toerisme

De Groeiversneller Demo

Boost Smart Industry

750

114

238

24

3

56

1185

23%

19%

15%

40%

3%

Groeien naar een gaaf Gelderland

33

Groeien naar een gaaf Gelderland

financieringsaanvragen 
begeleid

Marktfonds Shift

Rabo Innovatielening

Startup Fonds Gelderland

Innovatiekrediet RVO

Informal investor

Marktfonds Rubio Impact Ventures

Vroegefasefinanciering RVO

EU Fondsen

Crowdfunding

Perspectieffonds Gelderland icm Invest NL

ION+

+
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Impact in de praktijk

CO2

Energietransitie, klimaat en CO2 reductie Circulaire economie

Transitie, landbouw en voeding

Gezondheid en zorg

Klimaat en water

Mobiliteit en transport

Veilige samenleving

Inclusieve en innovatieve samenleving

Kolmer Elektromotoren B.V.

Kolmer Elektromotoren ontwerpt en produceert elektromotoren. Om verder te verduurzamen 

start het bedrijf uit Putten in 2022 met de bouw van een nul-energie-pand in Harderwijk.

 Kolmer gebruikt die verandering om alle interne processen onder de loep te nemen. Het bedrijf 

zet een groeivoucher in voor ondersteuning bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het 

‘meenemen’ van medewerkers hierbij.

www.kolmer.nl 

Holland Food Service Vers-Panklaar B.V.

Holland Food Service is leverancier van eten en drinken, met name in de ouderenzorg. 

Het bedrijf uit Wijchen ontwikkelt een concept om zorginstellingen te helpen met het 

verduurzamen van het voedingsaanbod. Holland Food Service zet een groeivoucher in voor 

ondersteuning bij de doorontwikkeling en het testen en uitvoeren van het circulaire concept, 

om daarmee haar eigen bedrijfsvoering en die van haar klanten verder te verduurzamen.

www.hollandfoodservice.nl

ARNE B.V.

ARNE (Augmented Reality in NEanotology) ontwikkelt software om artsen te ondersteunen 

op het moment dat ze snelle beslissingen moeten nemen over de begeleiding van vroeg-

geboren kinderen op de neonatologie-afdelingen. De niet-invasieve methode belast de jonge 

patiënten niet en verbetert het behandelresultaat. Het bedrijf zet een groeivoucher in om 

juridische expertise in te winnen en hun product verder te ontwikkelen.

www.arne.health

Waterkracht B.V.

Waterkracht uit Varsseveld produceert en levert reinigingsapparatuur op basis van waterkracht. 

Het bedrijf zet een smart industry voucher in om te laten onderzoeken welke vormen van 

digitalisering kunnen bijdragen aan het borgen van de kennis van haar specialistische mede-

werkers in het ontwikkel-, productie- en onderhoudsproces. Digitalisering zal naast behoud van 

kennis ook leiden tot verlaging van risico’s en vergroting van veiligheid bij de bediening van 

apparatuur, en vermindering van verspilling door efficiëntere inzet van machines.

www.waterkracht.nl

Groeiplannen? Dien een quickscan in op oostnl.nl/de-groeiversneller

FixPart B.V.

FixPart verkoopt onderdelen en accessoires voor huishoudelijke apparatuur. Van groentelade tot was-

machinemotor; meer dan 10 miljoen producten voor meer dan 1 miljoen apparaten. FixPart vermindert zo 

e-waste en motiveert consumenten hun apparaat te repareren in plaats van te vervangen. Het bedrijf uit 

Nijmegen wil de activiteiten uitbreiden met een reparatieservice en -platform. FixPart zet de groeivoucher 

in voor ondersteuning bij de ontwikkeling van het platform en het uitvoeren van marktonderzoek. 

www.fixpart.com 

Melis Logistics B.V.

Melis Logistics uit Duiven is een snel groeiend transportbedrijf. Het familiebedrijf heeft 

onder andere een eigen rijschool voor groot rijbewijzen. Verdere groei van het bedrijf vraagt 

om organisatorische en strategische aanpassingen. Melis Logistics zet de voucher in om 

externe expertise in te huren voor het maken van een strategisch plan, waarin onder andere 

aandacht is voor de energietransitie, ICT, slimme logistiek en ‘last mile’-zaken.

www.melislogistics.nl

KPI Solutions B.V.

KPI Solutions is expert op het gebied van Business Intelligence en transformeert data naar bruikbare 

informatie (data-analyse), waardoor organisaties hun zaken scherp kunnen monitoren, tijdig kunnen anti-

ciperen en zo kunnen groeien. Om zelf verder te groeien wil het bedrijf uit Nijmegen de non-profit markt 

betreden (zorg, overheden). Hiervoor is certificering noodzakelijk (ISO27001), en hogere databeveiliging (AVG). 

Met een groeivoucher schakelt KPI externe expertise in voor ondersteuning bij dit traject.

www.kpisolutions.nl

Studentvoordocent B.V.

Studentvoordocent helpt onderwijsinstellingen door hoogopgeleide studenten of recentelijk 

afgestudeerden in te zetten als extra ondersteuning. De studenten helpen opgelopen achterstanden 

wegwerken zodat scholieren goed voorbereid hun eindexamen kunnen maken. Of helpen bij het 

begeleiden van digitaal lesgeven. Met de voucher schakelt Studentvoordocent uit Nijmegen externe 

expertise in voor ondersteuning bij de ontwikkeling  van een ‘onboarding’-programma binnen het 

bedrijf (‘train de trainer’).

www.studentvoordocent.nl


