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Leeswijzer

Dit jaarverslag omvat het Bestuursverslag, het Verslag van de 

Raad van Commissarissen en de Jaarrekening over 2020 van 

Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland. 

De directie legt met het Bestuursverslag verantwoording af 

over het gevoerde beleid, de activiteiten en investeringen, en 

de behaalde resultaten. Dit betreft niet de fondsen waarvan 

wij het beheer in opdracht van aandeelhouders verzorgen en 

ook niet het beleid en de resultaten van onze participaties.  

De Raad van Commissarissen doet verslag van haar toezicht-

houdende activiteiten, de adviezen aan de directie en de 

overleggen met directie en management. De Jaarrekening 

bevat de balans en de winst- en verliesrekening over het 

verslagjaar, met een uitgebreide toelichting daarop, en is 

voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Tevens 

is een overzicht van de participaties van Oost NL bijgevoegd.
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Voorwoord

Bij aanvang van de Covid-19 crisis had niemand durven 

denken dat het zo lang zou duren. We zitten er nog 

middenin. De impact van deze crisis is groot. Niet alleen 

economisch, maar ook persoonlijk en mentaal. Met de 

vaccinaties lijkt gelukkig een uitweg uit de crisis mogelijk. 

Maar de gevolgen trekken diepe sporen. De crisis kost ons 

welvaart en welzijn.

We zien gelukkig ook nieuwe kansen door deze crisis. Deze tijd 

brengt ons ook iets positiefs. Het gevoel van onderlinge 

verbondenheid. De grote inzet van overheden en particuliere 

initiatieven om anderen te helpen. We zijn massaal gaan 

thuiswerken, waarbij de digitale mogelijkheden tot ver na de 

crisis hun positieve impact hebben op onze manier van werken. 

En duurzaamheid is ook hoger op de agenda komen te staan.

Alle medewerkers van Oost NL hebben op ongekende manier 

laten	zien	hoe	flexibel	en	betrokken	ze	zijn	om	onder	

veran derde en veeleisende omstandigheden alles te doen wat 

nodig is in het belang van de innovatie, de regionale economie 

en de eigen organisatie. Misschien wel als nooit tevoren bleek 

de enorme motivatie en het goede innerlijk kompas van 

iedereen bij Oost NL. Dat leidde tot adequaat handelen  

en grote onderlinge verbondenheid. Er kwamen grote 

hoeveelheden kapitaal vrij voor crisisbestrijding.  

De Corona-OverbruggingsLening (COL) was een geslaagd 

samenwerkingsinitiatief van het ministerie van EZK, de 

regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Invest-NL  

en Techleap.nl. Met de COL hebben we ondernemerschap  

en zorgvuldige daadkracht getoond. 

Het jaar 2020 was in allerlei opzichten ook een jaar van 

versnelling en schaalvergroting. Digitalisering en verduur-

zaming zijn centrale thema’s bij diverse programma’s voor 

economisch herstel van overheden en de EU. Dit alles doet 

een groot beroep op onze ontwikkelkracht en dat was in 

2020 al merkbaar. 

Het verslagjaar laat zien dat we sterk zijn. Het onderzoek 

‘Kracht van Oost 2’ bevestigt dat onze vier speerpunten - Food, 

Health, Tech en Energy - daadwerkelijk de kracht van 

Oost-Nederland vormen. Op al deze speerpunten hebben we 

onze doelstellingen gehaald. We hebben vastgehouden aan 

onze principes gericht op langetermijnperspectief en impact 

op grote maatschappelijke uitdagingen. We meten die impact 

waar mogelijk kwantitatief, bijvoorbeeld CO2-emissies. En 

anders kwalitatief, zoals milieutechnische aspecten, impact  

op gezondheidszorg, de afvalproblematiek of de positie van 

werknemers. 

Door de ruime groei- en stimuleringsmiddelen te benutten en 

de samenwerking met onze partners te intensiveren, kunnen 

we in 2021 samen met de provincies en ministerie van EZK onze 

positieve impact verder vergroten. De ontwikkeling van de 

Strategische Innovatie- en Investeringsagenda voor Oost-

Nederland samen met alle stakeholders en ons hernieuwde 

meerjarenplan 2022-2025 spelen daarop in. Bovendien kan de 

hechte samenwerking tussen de ROM’s, die inmiddels bijna 

landsdekkend is, voor Nederland een grote impuls betekenen. 

We haken onze plannen vanuit landsdeel Oost aan de nationale 

plannen en dragen bij aan de ontwikkeling van deze plannen. 

Daardoor ontstaan nationale proposities waarmee we onze 

belangen bundelen en onze concurrentiepositie ten opzichte 

van het buitenland versterken.

“ Met goed  
innerlijk kompas 
naar een betere  
toekomst.”
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Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking en het belang 

van schaalvergroting creëren om daarmee het verschil te 

kunnen maken. We blijven koesteren waar we sterk in zijn en 

zijn slim waar nodig. Leidend voor ons blijven de grote 

maatschappelijke uitdagingen, zoals de verduurzaming; denk 

aan de energietransitie, de eiwittransitie en oplossingen voor 

de stikstofproblematiek. Waarbij we tevens inspelen op de 

voortgaande digitalisering. Ook het versterken van de 

Oost-Nederlandse exportpositie blijft onze aandacht vragen.

Oost-Nederland heeft heel wat te bieden. Het is een 

kennisintensieve regio en dat valt ook buitenlandse bedrijven 

op. Naast de grote innovatiekracht scoort de regio goed op de 

‘brede welvaart’; dit concept omvat naast economische 

aspecten ook sociale aspecten en kwaliteit van de 

leefomgeving. Daarmee heeft Oost-Nederland alle 

ingrediënten in huis om ambitieuze ondernemers en 

talentvolle medewerkers te faciliteren en te behouden. Het valt 

me op hoe mensen het hier goed voor elkaar hebben en een 

oplossingsgerichte mentaliteit bezitten. Belangrijk voor 

Oost-Nederland is om nog meer naar buiten te treden en te 

laten zien welke enorme kansen hier liggen. Ik wil dat Oost NL 

hier een goed voorbeeld in geeft. Zorgen dat we (boven)

regionaal goed samenwerken en de kwaliteit van Oost-

Nederland op de kaart zetten.

Met veel plezier ben ik medio 2020 algemeen directeur van 

Oost NL geworden. Een prachtig bedrijf met mensen die het 

verschil willen maken. Ik heb het stokje overgenomen van 

Marius Prins en ben hem erkentelijk voor de soepele over-

dracht en voor zijn onvermoeibare inzet voor Oost NL.  

Vol vertrouwen zie ik met Oost NL de uitdagingen en kansen 

tegemoet waar we samen voor staan. Laat ons goede innerlijk 

kompas ook in 2021 richtinggevend zijn.

Wendy de Jong

Algemeen directeur
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Zie de bijlage 'Toelichting / begrippen prestatie-indicatoren'.
* Hieronder zijn opgenomen alle fondsen waarvan Oost NL fondsbeheerder is: 
 Participatiefonds Oost NL, ION+, Topfonds Gelderland, IEG, MKG, OHG,
  IFO I, IFO II, IFT, COL en GVI-II.
** Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds Oost NL en ION+.

Bedrijfsresultaat Oost NL

€26,9  
€

51,7 
miljoen verstrekte 
financieringen en 
€ 61,2  miljoen in cash-out

€
+

Capital
(inclusief fondsen onder beheer)*

3,0 
miljoen euro verstrekte financieringen
(en daarnaast € 2,8 miljoen inzake 
ION+) en € 9,5 miljoen in cash-out
(en daarnaast € 1,1 miljoen cash-out 
inzake ION+) 

Capital **

Business Development 

77,1  
miljoen euro uitgelokte 
investeringen

miljoen

6.788  
arbeidsjaren 

44,5 
miljoen euro
exit-opbrengsten

€

6.264 
verwachte arbeidsplaatsen 
over 5 jaar (fte)

+

3.085 
arbeidsplaatsen 
in 2020

37,8 
miljoen euro
exit-opbrengsten

€

723
arbeidsplaatsen 

2.348 
arbeidsplaatsen 
in 2020

+

4.481 
verwachte arbeidsplaatsen 
over 5 jaar (fte)

365  
gerealiseerde cases

48
consortia

miljoen euro uitgelokte 
investeringen

€
+

52,4

€

400 
mkb-bedrijven uit Oost-Nederland namen 
deel aan de 42 handelsbevorderingsactiviteiten 
(en 807 mkb-bedrijven van buiten de regio)

1.302  114 
additionele directe arbeids-
plaatsen bedrijfsvestiging 
of -uitbreiding (de komende 
drie jaar)

International 

miljoen euro 
bedrijfsinvesteringen 
bedrijfsvestiging 
of -uitbreiding 

41
vestigings-, uitbreidings- 
en behoudprojecten 
afgerond

+
case

miljoen euro uitgelokte 
investeringen

€
+

146,7 

Samenvatting resultaten 2020
Prestatie-indicatoren
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Maatschappelijke indicatoren 2020
Portfoliobedrijven Oost NL

Mijlpalen

Duurzame samenwerkings-
verbanden met andere bedrijven

Aantal verleende octrooien31 Nominaties voor prijzen en awards25 

Samenwerkingsverbanden met 
kennisinstellingen en -netwerken

€

R&D-uitgaven 

Reductie CO2 (in kg)

16.424.630

Kennis

235 311 € 57,9 miljoen

Totale besparing op CO2-emissie gedurende het 
verslagjaar bij de bedrijven waar Oost NL in 
deelneemt of financiering aan heeft verstrekt.
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Bestuursverslag
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Profiel

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van 

Oost-Nederland. Onze missie is de regionale economie 

duurzaam te versterken en te laten groeien. We doen 

dit door innovatieve ondernemers en innovatieve 

ecosystemen rond kennis- en bedrijfsclusters te 

helpen ontwikkelen. We verstrekken financiering aan 

start-ups en scale-ups en helpen mkb-bedrijven met 

innovatieprogramma’s en bij (internationale) groei. 

Daarbij stimuleren we kleinere en grotere bedrijven 

deel te nemen en bij te dragen aan maatschappelijke 

uitdagingen. Ondernemingen van buiten (Oost-)

Nederland die zich hier willen vestigen, en passen bij 

de regionale economie, helpen we graag. Omgekeerd 

ondersteunen we bedrijven uit Oost-Nederland bij hun 

oriëntatie op buitenlandse markten. Bij al onze 

activiteiten koppelen we de behoeften van onder-

nemers aan het regionaal economische belang.

Ons streven is het behalen van een maximaal maat-

schappelijk rendement. Dat doen we door de economische 

structuur in Oost-Nederland op een verantwoorde manier te 

versterken. Daarvoor mikken we op innovaties die bijdragen 

aan oplossingen voor de acht maatschappelijke uitdagingen 

die we hebben geformuleerd. Die betreffen een duurzame, 

gezonde, schone, veilige en inclusieve samenleving. We doen 

graag zaken met ondernemers die daaraan willen en kunnen 

bijdragen.

We ondersteunen ondernemingen in Oost-Nederland in 

opdracht van onze grootaandeelhouders, te weten het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de 

provincies Gelderland en Overijssel, en de aandeelhouders 

Universiteit Twente en Regio Twente. 

Dat doen we met publiek geld en met inzet van ons netwerk 

en al onze kennis en kunde. We werken samen met de drie 

O’s - ondernemers, overheden en onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen - en kijken daarbij nadrukkelijk ook 

buiten de grenzen van de regio. De schaal en de complexiteit 

van de maatschappelijke uitdagingen vragen immers om 

(boven)regionale samenwerking.

We richten ons op vier domeinen waarin Oost-Nederland 

economisch sterk is en zich duidelijk innovatief positioneert: 

Food, Health, Tech (High Tech en maakindustrie) en Energy.

Logistiek vormt de verbindende schakel tussen deze sectoren 

en met de regio’s en landen om ons heen. Daarmee is dit 

thema onderdeel van onze focus. Samengevat richten we ons 

op ‘Smart & Sustainable Industries’ en ‘Concepts for a 

Healthy Life’. 

Oost NL heeft drie kerntaken - Innoveren, Investeren en 

Internationaliseren - en vervult die steeds met een integrale 

dienstverlening. Zo kunnen we ondernemers gezamenlijk 

vanuit diverse disciplines bijstaan en verder helpen. De 

ontwikkeling van de eigen organisatie stemmen we hierop af, 

met nadruk op versterking van het interne ondernemerschap.

 Innoveren 

Innoveren draait bij Oost NL - vanuit de business unit 

Business Development - om het ondersteunen van 

ondernemers bij het ontwikkelen, realiseren en naar de 

markt brengen van hun innovaties. Tegelijk zijn we 

continu bezig met het creëren van de juiste omgeving 

- ecosystemen - waarin bedrijven kunnen excelleren. 

Daarvoor zetten we onze kennis en ervaring, ons 

kapitaal en ons netwerk in en smeden we allianties van 

bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maat-

schappelijke organisaties. We helpen bedrijven bij het 

vinden van kansen voor innovatie en groei door 

eco nomische trends te volgen gericht op oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen. Vervolgens kunnen 

we programma’s, projecten en business cases ont-

wikkelen, aanjagen en begeleiden. Een regionaal 

ecosysteem is zo een voedingsbodem voor innovatie. 

Daarin werken alle betrokken partijen doelgericht 

samen en opereert Oost NL als een logische verbinder; 

zo komen bijvoorbeeld consortia, open innovatiecentra 

en campusontwikkeling tot stand. Uiteindelijk moet dit 

resulteren in nieuwe, duurzame werkgelegenheid in 

Oost-Nederland.

Wij spelen in op de grote economische en maatschap-

pelijke ontwikkelingen. Denk aan de digitalisering, met 

fenomenen als e-commerce en Smart Industry, en de 

milieuproblematiek, voor de regio in het bijzonder de 

stikstofproblematiek. We werken samen met de 

kennisinstellingen aan het valoriseren van funda-

menteel	en	toegepast	onderzoek	in	fieldlabs	en	het	

creëren van nieuwe bedrijvigheid. In de industrie zien 

we op wereldschaal ingrijpende bewegingen in 

toeleveringsketens die nieuwe kansen bieden voor 
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 Investeren 

De investeringsactiviteit van Oost NL - vanuit Capital 

-	staat	voor	het	financieren	van	kansrijke	startende	en	

(snel)groeiende innovatieve mkb-ondernemingen met 

risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Die 

financieringen	vullen	we	aan	met	onze	kennis,	toegang	

tot netwerken en contacten met kennisinstellingen, 

overheden en collega-bedrijven. We toetsen onze 

investeringsbeslissingen aan maatschappelijke relevantie 

en	financiële	criteria.	De	maatschappelijke	relevantie	

betreft duurzame energie en CO2-reductie; gezond, 

duurzaam geproduceerd voedsel; effectieve, betaalbare 

zorg; circulaire economie; en de bijdrage aan versterking 

van de sociaal-economische structuur. Daarnaast kijken 

we	naar	de	financiële	haalbaarheid	van	de	business	case	

en de kwaliteit van de ondernemer.

Onze grootaandeelhouders, het ministerie van EZK 

en de twee oostelijke provincies, hebben gezamenlijk 

geïnvesteerd in Participatiefonds Oost NL. Beide 

provincies hebben daarnaast eigen fondsen, zoals het 

Topfonds Gelderland en Innovatiefonds Overijssel, terwijl 

onze aandeelhouder Regio Twente het Innovatiefonds 

Twente heeft. We verzorgen het management van deze 

(innovatie)fondsen, op basis van brede sectorkennis, 

intern	ondernemerschap	en	affiniteit	met	de	grote	

maatschappelijke uitdagingen. 

Oost NL heeft de rol van ‘enabler’. Waar private partijen 

onvoldoende risicobereidheid hebben, kunnen wij door 

te investeren dit zogeheten marktfalen voorkomen. 

Dit heeft intussen als gevolg dat Oost NL in bedrijven 

investeert in een steeds vroegere fase van innovatie en 

productontwikkeling. Daar zijn de kapitaalbehoeften 

nog relatief klein maar de risico’s hoog. Ook bij 

doorontwikkeling richting marktintroductie en bij verdere 

doorgroei,	als	de	financieringsbehoefte	veel	groter	is,	zijn	

marktpartijen steeds terughoudender. Daardoor blijven 

we vaak lang bij een participatie betrokken. Dat vraagt 

om ‘kritisch en geduldig’ kapitaal. Eerst maken we een 

zorgvuldige selectie en risico-evaluatie van kandidaten 

voor	financiering.	Vervolgens	bieden	we	de	ondernemers	

een effectieve begeleiding.

 Internationaliseren 

Vanuit International gaat het bij Oost NL om twee 

hoofdactiviteiten: acquisitie en internationale handel. 

Acquisitie is het aantrekken van (internationale) bedrijven 

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

We werken intensief samen met de Netherlands Foreign 

Investment Agency (NFIA) en met de andere ROM’s in het 

kader van het ‘Invest in Holland’ netwerk. We richten ons 

voor acquisitie in het bijzonder (maar niet exclusief) op vijf 

landen: de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Afrika en het 

Verenigd Koninkrijk. In deze landen onderhouden we intensieve 

contacten met alle relevante organisaties, zoals ambassades, 

export- en investeringsagentschappen, etc. 

Geïnteresseerde bedrijven proberen we een ‘zachte landing’ 

in onze regio te bieden. Dat doen we door hen te helpen 

Oost-Nederland. Ook laten we bedrijven aanhaken op de 

grote maatschappelijke transities die in gang zijn gezet, 

zoals de energie- en de eiwittransitie. Voor veel-

belovende technologieën zetten we strategische 

projecten op. Voorbeelden zijn fotonica, medische 

technologie, kunstmatige intelligentie, energieopslag, 

plantaardig eiwit en valorisatie van grondstof- en 

reststromen in de Food. 

Zoals we bedrijven helpen bij innoveren, zo blijven we 

ook onszelf vernieuwen in werkwijze en aanpak. We 

gaan mee in de schaalvergroting van 

samenwerkingsverbanden en - daarmee samenhangend 

- beschikbare middelen, zoals het nationale Groeifonds 

en diverse EU-fondsen. Dat gebeurt binnen de regio, op 

landelijke schaal en in Europa. Onze eigen processen 

richten we meer en meer datagedreven in. Zo krijgen we 

beter zicht op de innovaties waar bedrijven en sectoren 

aan	werken,	waardoor	we	doelgerichter	en	efficiënter	

contacten en dwarsverbanden kunnen leggen en 

ontbrekende	schakels	in	innovatieketens	identificeren.	

We kijken welke instrumenten wel of niet werken en 

kunnen daarover op basis van data rapporteren.
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met het vergaren van informatie, het vinden van een 

geschikte locatie en het kennismaken met partners in onze 

regio. Als troefkaarten zetten we vooral in: het gunstige 

vestigingsklimaat in Oost-Nederland voor kennisintensieve 

bedrijven, en de uitstekende infrastructuur en stabiele politieke 

situatie in Nederland als geheel. Onder de noemer strategische 

acquisitie zijn we vooral op zoek naar zinvolle aanvullingen 

op de Oost-Nederlandse economie. De nadruk ligt daarbij op 

bedrijven die actief zijn op het gebied van de maatschappelijke 

uitdagingen en transities die we hebben benoemd. Waar nodig 

bieden we hun ook ondersteuning vanuit onze andere twee 

kerntaken, Innoveren en Investeren.

Wij stimuleren internationale handel, in samenwerking 

met publieke en private regionale partners, met name 

vanuit het GO4EXPORT-programma voor Gelderland en 

Overijssel. We informeren Oost-Nederlandse mkb-bedrijven 

over internationaal zakendoen en faciliteren voor hen 

grensoverschrijdende zakelijke contacten. Tevens organiseren 

we handelstafels, informatie- en netwerkbijeenkomsten 

en handelsmissies, zoveel mogelijk toegespitst op 

specifieke	thema’s	en	marktsegmenten.	We	organiseren	

bij voorkeur fysieke ontmoetingen, maar nu zetten we 

uiteraard een breed scala aan digitale middelen in. Landelijk 

werken we hierbij samen met RVO en de andere regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen in het kader van Trade & 

Innovate NL.
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Maatschappelijke 
uitdagingen 

Oost NL laat zich als ontwikkelingsmaatschappij, een 

publieke organisatie die ten dienste staat van de 

samenleving, leiden door maatschappelijke prio-

riteiten. Naast versterking van de economie en de 

innovatiekracht van Oost-Nederland vallen daar de 

grote maatschappelijke uitdagingen onder. Denk aan 

de mondiale uitdagingen op het gebied van gezond-

heid, voeding, klimaat, water en veiligheid. Die vergen 

op de regionale schaal van Oost-Nederland actie en 

tegelijk bieden ze kansen voor ondernemers. Vandaar 

dat wij met onze strategie en meerjarenplan aanhaken 

bij het landelijke missiegedreven innovatie beleid dat 

focust op verdienvermogen en maatschap pelijke 

missies. In 2017 is dit vastgelegd in het regeer akkoord 

en bekrachtigd met de vorming van het ministerie van 

Economische Zaken & Klimaat. Het ministerie, een 

van onze aandeelhouders, werkt toe naar een duur-

zaam én ondernemend Nederland. Onze andere twee 

grootaandeelhouders, de provincies Gelderland en 

Overijssel, hebben het missiegedreven innovatie beleid 

voor een duurzaam én ondernemend Oost-Nederland 

omarmd.

Wij laten ons verder inspireren door de Europese Unie, die haar 

‘societal challenges’ onder meer heeft geformuleerd in het 

Horizon 2020 onderzoeksprogramma. Horizon 2020 is voor 

Oost	NL	inhoudelijk	en	financieel	een	belangrijke	voedings-

bron. Tevens volgen wij de Sustainable Development Goals van 

de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor internationale 

ondernemingen en het klimaatakkoord van Parijs. Vanwege de 

combinatie van economische stimulering en maatschappelijke 

actie laten wij ons leiden door de sterktes van Oost-Nederland 

wat betreft economische structuur en innovatiekracht. Het is 

immers	effectiever	en	efficiënter	om	bestaande	sterktes	uit	 

te bouwen en te laten aanhaken op maatschappelijke uit -

 da gingen dan nieuwe economische activiteit op te bouwen. 

Regionale sterktes en maatschappelijke uitdagingen 

Voor het bepalen van de regionale sterktes kijken we naar de 

nationale topsectoren die sterk in Oost-Nederland zijn 

ver tegen woordigd. Uit het recente onderzoek ‘Kracht van 

Oost 2’ van de Universiteit Utrecht, in opdracht van de 

provincies Gelderland en Overijssel, blijkt dat het met name 

gaat om Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, High 

Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health. Elk 

van deze topsectoren heeft een sterke regionale clustering en 

koppeling met (academische) kennisinstellingen in Oost-

Nederland. Zo kennen we Food Valley rond Wageningen 

Universiteit & Researchcentrum en Health Valley rond de 

Radboud Universiteit en het Radboudumc in Nijmegen. 

De Universiteit Twente, met een sterke technische poot, is een 

cluster voor technologie, gekoppeld aan de (high-tech) 

maakindustrie van met name Twente, Achterhoek en Veluwe. 

Door het belang van de energietransitie groeit de kracht van 

het thema ‘smart energy hubs’ in Oost-Nederland. Op het 

gebied van energie springen de regio’s Stedendriehoek, Twente 

en Arnhem-Nijmegen eruit. Daarmee komen we tot vier 

sectoren die als regionale sterktes zijn te karakteriseren: Food, 

Health, Tech en Energy. Uiteraard zijn er dwarsverbanden, want 

voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te maken en 

innovatie op die gebieden, en ook voor energie, kent een 

sterke technologische component. 

Zo	hebben	we	acht	maatschappelijke	uitdagingen	gedefinieerd	

die passen bij Oost-Nederland en de opdracht van Oost NL:

1.  Duurzame energie en CO2-reductie: regionale, nationale en 

mondiale doelen rond verantwoorde energie.

2.  Gezond, duurzaam geproduceerd voedsel: ecologisch 

houdbare landbouw- en voedselproductiesystemen, die 

voorzien in voldoende, gezond en maatschappelijk 

geaccepteerd voedsel voor iedereen.

3.  Effectieve, betaalbare zorg: doelgerichte zorg die voor 

iedereen toegankelijk en betaalbaar is, met nadruk op 

preventie.

4.  Watermanagement en aanpassing aan 

klimaatverandering: schoon water, een goede conditie van 

landbouwgrond en bescherming tegen gevolgen van 

klimaatverandering zoals hoog water.

5.  Circulaire economie, maximalisatie van circulair gebruik 

van grondstoffen: hergebruik van producten, componenten 

en grondstoffen en behoud van natuurlijke hulpbronnen.

6.	 	Schoon,	veilig	en	efficiënt	vervoer	en	transport:	 

bereikbare, leefbare en veilige steden en een betere 

verkeersdoorstroming.

7.  Een veilige samenleving: veilige	en	efficiënte	(digitale)	

systemen die bijdragen aan de veiligheid van individuen en 

de Nederlandse samenleving als geheel.

8.  Een inclusieve, innovatieve samenleving: iedereen kan 

meewerken aan en meegaan in maatschappelijke 

vernieuwing voor een veerkrachtige economie en 

samenleving.
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Verdeling in procenten van het aantal projecten 2020 per maatschappelijke uitdaging 

Deze maatschappelijke uitdagingen geven richting aan ons werk in innovatie-ecosystemen, projecten 

en andere activiteiten.

Gezond, duurzaam 
geproduceerd voedsel

17%

Circulaire economie, maximalisatie 
circulair gebruik grondstoffen

6%

Watermanagement en aanpassing 
aan klimaatverandering

1%

Inclusieve, innovatieve 
samenleving

25%

Duurzame energie  
en CO2-reductie

24%

Effectieve, betaalbare zorg

20%

Schoon,	veilig,	efficient	 
vervoer & transport

4%

De veilige samenleving

3%
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Maatschappelijke waarde 

Als ontwikkelingsmaatschappij werken wij in het 

belang van de Oost-Nederlandse samenleving. Ons 

bestaansrecht is dat wij de economische structuur in 

Oost-Nederland duurzaam versterken.  

Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij dat doen  

en wat wij willen bereiken.

Waardecreatiemodel

Input

Onze doelstelling is duurzame waardecreatie in onze regio. 

Hiervoor zetten wij ons menselijk, intellectueel, sociaal en 

financieel	kapitaal	in,	als	ook	natuurlijk	kapitaal	(denk	aan	ons	

energieverbruik). Onze medewerkers bieden wij opleiding en 

training aan. Zo blijven wij op de hoogte van de laatste trends 

en ontwikkelingen in de regio, en zo ontwikkelen wij ons 

professioneel en persoonlijk. We hebben ervaring met 

acquisitie en investeringen, we hebben kennis van de markt, 

en we zijn gewend beleid naar marktkansen te vertalen. Onze 

toegang tot investeerders, kennisinstituten, bedrijven en 

overheden is cruciaal; onze medewerkers gaan met deze 

partners duurzame relaties aan.

Dit alles vormt de input voor onze kerntaken Innoveren, 

Investeren en Internationaliseren, waarbij de ondernemer 

centraal staat. In een jaarlijks activiteitenplan en een 

meerjarenplan formuleren we hiervoor doelstellingen. Daarbij 

monitoren we niet alleen onze impact op de maatschappij, 

maar	ook	de	financiële	continuïteit	van	onze	organisatie.

Output

Onze activiteiten in de sectoren Food, Health, Tech en Energy 

leiden op de korte termijn tot verschillende soorten ‘output’, 

zoals investeringen in innovatie en projecten die daaruit 

voortvloeien, het aantrekken van kapitaal uit het buitenland, 

nieuwe directe investeringen, nieuw gecreëerde arbeids-

plaatsen en klanttevredenheid. Deze economische output 

meten we met een aantal kpi’s (key performance indicators). 

Op de lange termijn draagt onze inzet bij aan het duurzaam 

versterken van de economische structuur in Oost-Nederland.

Klanttevredenheidsonderzoek

In november 2020 lieten de gezamenlijke ROM’s door 

Motivaction een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren 

onder hun stakeholders. Wij namen daar uiteraard aan deel. 

Ons doel was inzicht verkrijgen in de tevredenheid over de 

dienstverlening van Oost NL en in de bekendheid met en het 

imago van Oost NL. Hierbij onderscheidden we de doelgroepen 

ondernemers, overheid en overige relaties. Onze stakeholders 

bleken tevreden over Oost NL en waardeerden onze 

dienstverlening met een 8,2.

Outcome

Om blijvende waarde te creëren voor de regio, proberen we bij 

Oost NL en de bedrijven die we ondersteunen zoveel mogelijk 

investeringen te genereren die een positieve impact hebben op 

de lange termijn. De maatschappelijke uitdagingen bieden ons 

de handvatten om investeringen te doen met een duurzame 

impact, zoals de reductie van CO2-uitstoot, ontwikkelingen op 

het gebied van hernieuwbare energie, het versnellen van de 

circulaire economie of het verbeteren van de veiligheid. Deze 

maatschappelijke ‘outcome’ relateren we aan onze maat-

schappelijke uitdagingen en de daaraan gekoppelde 

Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN (zie 

hiernaast). 

Bij het bepalen van onze (positieve) impact houden we 

uiteraard rekening met de negatieve impact die we hebben 

door onder meer de CO2-emissies die we veroorzaken met ons 

kantoorgebruik en onze zakelijke reizen. Ons kantoor heeft 

energielabel A, we compenseren de CO2-uitstoot van onze 

buitenlandse reizen en we stimuleren elektrisch rijden.
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Output

FOOD HEALTH

TECH ENERGY

Internationaliseren

Innoveren

Investeren

Integer

Betrokken

Vindingrijk

Oost NL

Ondernemer

Input

Innoveren

> Innovatie-investeringen

> Ontwikkeling van consortia 
 van samenwerkende  bedrijven

> Gecreëerde arbeidsjaren

> Arbeidsplaatsen 

> Business cases en innovatieprojecten

Investeren

> Verstrekte financieringen 

> Uitgelokte investeringen

> Exit opbrengsten

> Leads

Internationaliseren

Aquisitie
> Nieuwe bedrijven 

> Complexe bedrijfsuitbreidingen  

> Beperken negatieve impact   
 reorganisaties 

Internationale handel
> Exportevents

Sociaal rendement

> Klanttevredenheid

> Opleidingen
 /trainingen medewerkers

Natuurlijk rendement

> Elektra 

> Gas

€ 77,1mln. uitgelokte investeringen

 
48 consortia

6.788 arbeidsjaren

723 arbeidsplaatsen

365 gerealiseerde cases

€ 51,7mln. 

€ 415,1mln. 

€ 44,5mln. 

572 (waarvan 266 (47%) de COL) 

41 projecten

€ 114 mln. bedrijfsinvestering

1.302 arbeidsplaatsen

         

42 ‘trade events’ 

         

400 mkb- deelnemers

Concepts
for a healthy
life

Smart & 
Sustainable 
industries

Menselijk kapitaal
>  Medewerkers/
 talent (man & vrouw)

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

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

Financieel kapitaal
> Europese, nationale en   
 provinciale fondsen/middelen

Natuurlijk kapitaal
> Energieverbruik 

Onze financieringen
> Basisactiviteiten
> Additionele opdrachten

€

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

Outcome 

Duurzame energie en 
CO2 reductie

Gezond duurzaam 
geproduceerd voedsel

Effectieve, 
betaalbare zorg

Watermanagement en 
aanpassing aan 
klimaatverandering

Circulaire economie, 
maximalisatie circulair 
gebruik grondstoffen

Schoon, veilig efficiënt 
vervoer & transport

De veilige 
samenleving

Inclusieve, innovatieve 
samenleving

7

14

2

3

13 6

12

16

5

911 10

911

2020

SDG's

8,2 
60 medewerkers individuele 

opleiding/training, 15 groepstrainingen 

voor in totaal 230 medewerkers. 

Sustainable Development Goals

306 Kwh per werkplek

51,7 m3 per werkplek

Waardecreatiemodel
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OESO-richtlijnen: maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

De OESO-richtlijnen weerspiegelen de opvattingen van de 

Nederlandse overheid over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen. 

Vanzelfsprekend onderschrijft Oost NL deze uitgangs-

punten. Zo kijken wij bij investeringsvoorstellen van 

bedrijven allereerst naar de maatschappelijke relevantie 

en de impact op het sociaal-economisch systeem in onze 

regio, maar onderzoeken we ook of de bedrijven handelen 

conform de OESO-richtlijnen. Hierbij beschouwen we 

onderwerpen als mensenrechten, kinderarbeid, milieu en 

corruptie. Wij laten ons niet in met bedrijven die zich niet 

aan de OESO-richtlijnen houden. We helpen en stimuleren 

bedrijven waarin wij investeren om duurzame keuzes te 

maken in hun bedrijfsvoering, zodat ze kunnen bijdragen 

aan de acht maatschappelijke uitdagingen die we hebben 

geformuleerd en nu gebruiken om inzicht te krijgen/geven 

in onze maatschappelijke bijdrage. 

Maatschappelijke uitdagingen en Sustainable 

Development Goals 

Met onze dagelijkse activiteiten stimuleren wij de groei 

binnen Oost-Nederland. Ook dragen we zo bij aan de 

ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de 

Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn 

ambitieuze en mondiale doelstellingen, in totaal 

zeventien, waarmee in 2030 wereldwijde problemen, zoals 

armoede, honger, ongelijkheid en klimaatverandering, 

kunnen zijn opgelost. Als regionale ontwikkelings-

maatschappij (ROM) hebben wij een directe invloed op 

verschillende van deze SDG’s. In 2017 hebben we 

vastgesteld wat de belangrijkste maatschappelijke 

uitdagingen zijn waaraan we met Oost NL een bijdrage 

aan kunnen leveren. Deze maatschappelijke uitdagingen 

hebben	wij	in	2019	gekoppeld	aan	de	SDG’s	waaraan	we	

actief willen bijdragen - zie de bijlage ‘Maatschappelijke 

uitdagingen en SDG’s’. In de afgelopen jaren hebben we de 

maatschappelijke uitdagingen als uitgangspunt genomen 

om onze maatschappelijke bijdrage inzichtelijk te maken. 

In het komende jaar onderzoeken we hoe we de 

maatschappelijke uitdagingen kunnen omzetten naar de 

SDG’s, dit in lijn met de aanpak die we met de collega-

ROM’s gaan afstemmen. Dit proces zal intern 

plaatsvinden in 2021 en geeft ons handvatten om meer 

inzichtelijk te maken wat onze bijdrage is aan de 

verschillende, voor ons relevante, SDG’s. 
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Externe ontwikkelingen

Tal van ontwikkelingen op economisch, 

maatschappelijk en politiek gebied hebben invloed 

op Oost-Nederland en het werk van Oost NL. 

Sommige zijn langlopend, zoals verduurzaming en 

digitalisering, en hebben al een prominente plek 

gekregen in onze strategie. Andere zijn acute 

ontwikkelingen, zoals de Brexit die we konden zien 

aankomen en de Covid-19 crisis die ons overkwam. 

Voor een adequate reactie hebben we onze 

dienstverlening op een passende manier aangepast 

en uitgebreid; een crisis zoals Covid-19 vraagt veel 

veerkracht en lenigheid van onze organisatie. 

Hieronder benoemen we de belangrijkste 

ontwikkelingen en beschrijven we onze ad-hoc en 

strategische acties in het verslagjaar.

Covid-19

De	Covid-19	crisis	heeft	in	alle	opzichten	impact	gehad	op	 

Oost NL: ons werkveld, ons takenpakket en onze organisatie  

en medewerkers. Bij aanvang hebben we direct een taskforce 

ingericht die met bedrijven aan de slag is gegaan om te kunnen 

voorzien in medische hulpmiddelen waaraan een enorm tekort 

was. Uiteraard waren er bedrijven die bijzondere vragen kregen 

en nieuwe kansen zagen in de crisis. Oost NL heeft onder meer 

ondersteuning geboden aan activiteiten voor ontwikkeling en 

productie van acute zorgproducten zoals beademingssystemen, 

mondkapjes, schorten en beschermingsbrillen. 

Tegelijkertijd hebben we intensief contact gehad met al onze 

stakeholders over de economische impact van deze crisis op 

het regionale mkb in algemene zin en de ondernemers in onze 

portefeuille in het bijzonder. Een belangrijke prioriteit was het 

beschikken over voldoende liquiditeit om gezonde bedrijven en 

business cases door deze moeilijke periode heen te helpen.  

Het verklaart waarom alle innovatieprogramma’s zwaar werden 

overtekend. Met snel handelen van de provincies en Oost NL 

konden we nog veel extra bedrijven helpen aan innovatie-

gelden, zoals uit de MIT-regeling (Midden- en kleinbedrijf In 

Topsectoren). 

Ons reguliere werk viel in de coronacrisis, ondanks de 

beperkingen van thuiswerken en grotendeels online contact, 

bepaald niet stil. Integendeel, ons werk kreeg voor de activiteit 

Innoveren een enorme impuls als gevolg van de enorme 

hoeveelheid middelen die Europa en Nederland ter beschikking 

stellen	om	de	economische	ontwikkeling	na	de	Covid-19	

pandemie te stimuleren. Dit betekent dat we met grote 

snelheid tal van projecten ontwikkelden en geschikt maakten 

om de economische structuur te versterken en tegelijkertijd in 

aanmerking te komen voor alle vrijgemaakte fondsen. 

Samenwerking, ook met andere regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), leidt tot de 

noodzakelijke opschaling van deze projecten, zodat ze passen 

in onder meer het Groeifonds en de Europese Green Deal. 

De ROM’s trokken gezamenlijk op met Techleap.nl bij het 

inrichten	van	een	specifiek	instrument	voor	steun	aan	

getroffen bedrijven, de Corona-OverbruggingsLening (COL).  

De uitvoering van de COL ten behoeve van Oost-Nederlandse 

bedrijven hebben we met grote inzet van de eigen organisatie 

voortvarend opgepakt. We zijn daarbij ons intensieve 

besluitvormingsproces blijven volgen met de bestaande criteria 

voor	beoordeling	van	financieringsvoorstellen.	Aanvullende	

criteria waren de voorwaarde dat de liquiditeitsbehoefte 

veroorzaakt	moest	zijn	door	de	Covid-19	crisis	en	dat	er	uitzicht	

was op continuïteit. Bij bedrijven die we al in portefeuille 

hadden en voldeden aan de criteria, zorgden we bij grotere 

COL-bedragen	voor	de	vereiste	co-financiering.

 

Met al onze participaties hebben we begin 2020 contact 

opgenomen	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	specifieke	gevolgen	

van de crisis voor hun bedrijfsvoering, de ontwikkeling van 

omzet en kosten en de mitigerende maatregelen die zij van 

plan waren te treffen. Daarbij informeerden wij hen over de 

steunmaatregelen van de rijksoverheid. De periode daarna 

continueerden we dit intensieve contact. Voor zowel het eerste 

als het tweede kwartaal kregen onze portfoliobedrijven de 

mogelijkheid	betaling	van	hun	rente-	en	aflossingsnota’s	voor	

een periode van drie maanden op te schorten. 

Bij een deel van de portfoliobedrijven zagen we vertragingen in 

het uitvoeren van hun businessplan (denk aan het uitstellen 

van klinische studies bij een bioscience deelneming) als gevolg 

van	de	Covid-19	impact.	Hierdoor	ontstond	er	een	

liquiditeitstekort en eerder dan gepland de behoefte aan een 

vervolginvestering. Bij ondernemingen die bezig waren met 

hun marktintroductie zagen we een soortgelijke impact, omdat 

er niet gereisd kon worden en zo hun planning en omzet onder 

druk kwamen te staan. Waar nodig en verantwoord hebben we 

bedrijven	met	extra	financiering	ondersteund,	vanuit	de	COL	

en/of onze eigen fondsen. 

Onderstaand een overzicht van Corona-Overbruggingslening*

(bedragen x € 1.000)

Ontvangen Staat der Nederlanden 38.200

Verstrekte leningen 37.375

Aantal verstrekte leningen 105

Beschikbaar voor beheervergoeding 2,5%

*  Deze lening is op basis van verslaggevingsrichtlijnen 
niet in de jaarrekening van Oost NL verantwoord.
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De begeleiding van (buitenlandse) vestigingen en uitbreidingen 

liep volop door. Het gaat hier om investerings projecten die vaak 

een looptijd hebben van 1 à 2 jaar. Wel moesten we veel 

inkomende en uitgaande bezoeken vervangen door digitale 

varianten. De scherpe afname van FDI’s (foreign direct 

investments) die de UNCTAD wereldwijd heeft gesignaleerd, 

hebben wij gelukkig (nog) niet gezien in onze regio. Onze 

bestaande portefeuille vertoonde een gebalanceerd beeld over 

de verschillende sectoren.

Voor onze internationaliseringsactiviteiten zijn we bijna 

volledig op digitale kanalen overgeschakeld. Dat bleek echter 

niet	ideaal	voor	het	definitief	afsluiten	van	deals.	Daarom	zijn	

we het Meet Your Buyer-programma gaan ontwikkelen, waarin 

ondernemers potentiële klanten kunnen ontmoeten, gericht op 

onze buurlanden.

Brexit

Heel 2020 verkeerden we in onzekerheid over het al of niet 

afsluiten van een handelsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat bemoeilijkte een 

eenduidige informatievoorziening aan Oost-Nederlandse 

bedrijven die zakendoen met het VK. Gelukkig is de deal er op 

het laatste moment gekomen, maar exporterende bedrijven - 

zo’n 7% van de export vanuit Oost-Nederland gaat naar het VK 

- zullen toch nadelige gevolgen ondervinden van de Brexit. 

Denk aan de douane-administratie, wachttijden, kosten voor 

inklaring	en	de	verplichte	certificering	van	bepaalde	producten.

Vanwege de extra kosten verwachten we dat de concurrentie-

positie van onze exporterende bedrijven in het VK zal 

verslechteren en mogelijk hun export zal afnemen. Dat raakt 

zo’n 10.000 bedrijven in Oost-Nederland. Onze activiteiten 

richting het VK voor Internationaliseren hebben we daarom 

specifiek	gericht	op	sectoren	die	daar	op	dit	moment	een	sterke	

concurrentiepositie hebben, zoals de Agrifood en de Agritech. 

Omgekeerd zullen sommige Britse producten in Europa duurder 

worden. Dat biedt onze exporterende bedrijven nieuwe kansen 

in de buurlanden, waar ze marktaandeel van Britse bedrijven 

kunnen overnemen. We hebben daarom nadrukkelijk aandacht 

besteed aan activiteiten gericht op het bevorderen van export 

naar onze buurlanden.

Het hele jaar door hebben we contacten gehad met Britse 

bedrijven die geïnteresseerd waren in vestiging in (Oost-)

Nederland. We hebben met zeker veertig bedrijven verkennende 

gesprekken gevoerd en met een aantal van hen liepen ook 

gesprekken die in detail over vestigingslocaties gingen. In 2020 

hebben we twee Britse bedrijven, op het gebied van Food en 

Tech, begeleid naar een zachte landing in Oost-Nederland.  

Van twee andere bedrijven verwachten we begin 2021 een 

besluit tot vestiging hier.

Geopolitieke ontwikkelingen

Naast de Brexit zijn er diverse geopolitieke ontwikkelingen 

die grote invloed hebben op de wereldeconomie en -handel 

en dus ook op Oost-Nederlandse bedrijven. Denk aan het 

toenemende protectionisme, de opmars van China en de 

uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaanse 

positie is zeer belangrijk voor Oost-Nederland, want de VS is 

(via private partijen) verreweg de grootste buitenlandse 

investeerder in (Oost-)Nederland. De afhankelijkheid van 

China is in de crisis een kwetsbaarheid gebleken, toen 

aanvoerlijnen (tijdelijk) stilvielen. Verder zien we dat China 

een sterkere positie verwerft in bijvoorbeeld Afrika. Dat 

verzwakt de concurrentiepositie van Nederland. In reactie 

daarop heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW een Afrika-

strategie geformuleerd. Wij haakten daarop aan met de 

voorbereiding van een pilot-project voor internationalisering 

richting focusland Zuid-Afrika en ook Kenia. 

De wereldwijde geopolitieke onrust heeft wel als effect dat 

Noordwest-Europa en Nederland in het bijzonder zich des te 

meer	profileren	als	doorgaans	een	baken	van	rust	en	stabiliteit,	

met een sterke economie en een zeer gunstig investerings-

klimaat. In combinatie met onze inhoudelijke speerpunten 

gebruiken	wij	dit	profiel	in	de	marketing	van	Oost-Nederland.

Reshoring

De	Covid-19	crisis	in	combinatie	met	diverse	geopolitieke	

ontwikkelingen heeft ons gewezen op de kwetsbaarheden en 

afhankelijkheden in de wereldeconomie. Buitenlandse 

fabrieken en internationale toeleveringsketens vielen stil als 

gevolg van lockdowns, waardoor essentiële goederen niet meer 

geleverd konden worden. Dat gold bijvoorbeeld voor 

mondkapjes maar ook voor soms simpele onderdelen van 

complexe industriële producten die Oost-Nederlandse bedrijven 

maken. Het versterkte in 2020 de al langer lopende trend van 

reshoring: het terughalen van productie uit (voormalige) 

lagelonenlanden als China en het investeren in productie 

dichterbij, in (Noordwest-)Europa. Des te meer reden voor  

Oost NL om zich sterker op de buurlanden te gaan richten.

In het verslagjaar hebben we samen met een extern bureau 

onderzoek gedaan naar het fenomeen reshoring. Uit dat 

onderzoek blijkt dat reshoring niet relevant is voor bedrijven die 

primair voor lage kosten gaan. Bij uitstek is het wel interessant 

voor bedrijven die hoogwaardige producten maken of focussen 

op samenwerking met de klant, voor co-creatie. Zij halen hun 

waarde vooral uit kwaliteit en innovatie en kunnen met 

productie dichterbij constante kwaliteit garanderen en sneller 

reageren op veranderende klantwensen. In 2020 stonden veel 

bedrijven echter in de overlevingsstand; het bleef daarom bij 

denken over reshoring. In de komende jaren kunnen we 

mogelijk wel actie verwachten. We houden daarom de 

ontwikkelingen rondom reshoring in de gaten.
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Omgekeerd zijn er internationale bedrijven met vestigingen in 

Oost-Nederland die gaan reorganiseren vanwege economische 

en geopolitieke overwegingen. In die gevallen komen wij in 

actie om zoveel mogelijk bedrijvigheid en werkgelegenheid 

voor Oost-Nederland te behouden. We organiseren daarbij 

afstemming met de betreffende gemeente en provincie, het 

ministerie van EZK en NFIA. Deze aanpak heeft in 2020 

vruchten afgeworpen, maar we kunnen daar niet altijd over 

communiceren vanwege bedrijfspolitieke gevoeligheden.

Digitalisering en verduurzaming

Naast	Covid-19	en	de	geopolitieke	ontwikkelingen	speelden	in	

2020 natuurlijk ook ‘gewoon’ de grote maatschappelijke trends 

die voor het werk van Oost NL relevant zijn. Dat zijn met name 

digitalisering en verduurzaming, waar de EU met haar Green 

Deal groots op wil inzetten. Er was een duidelijke wisselwerking 

zichtbaar tussen de ‘incidentele’ en de structurele 

ontwikkelingen. 

Zo	kreeg	de	digitalisering	vanwege	de	Covid-19	crisis	een	extra	

impuls, waardoor ook het mkb zich versneld in nut en 

noodzaak ging verdiepen. Een voorbeeld van hoe Oost NL 

hierop inspeelt, is de inrichting van meerdere digitale 

werkplaatsen voor het mkb verspreid over Oost-Nederland.  

Dit in samenwerking met hogescholen: bedrijven krijgen van 

studenten hulp bij digitalisering. Zo komen onderwijs en 

bedrijfsleven samen, met een breed pakket van praktische 

diensten. Doel is de productiviteit en winstgevendheid te 

vergroten. 

De digitalisering van de (detail)handel, in de vorm van 

e-commerce,	nam	door	Covid-19	een	hoge	vlucht.	Bedrijven	op	

dit	gebied	groeiden	zo	snel	dat	ze	soms	in	cashflowproblemen	

kwamen. Wij hielpen met oplossingen voor overbrugging, zoals 

de COL. Bezorgsupermarkt Picnic opende in de zomer van 2020 

haar nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn. In goede 

samenwerking met de gemeente ondersteunden wij het bedrijf 

bij de locatiekeuze en vestiging, die werd vervroegd vanwege de 

snelle groei. Verder zagen we bij ondernemers veel vraag naar 

onze E-commerce vouchers, voor het ontwikkelen van virtuele 

activiteiten en contacten met (buitenlandse) klanten.

De stikstofproblematiek zorgde in 2020 voor hoofdbrekens bij 

de vergunningverlening voor bouwactiviteiten van bedrijven 

die willen groeien. Dat vormde een belemmering voor het 

realiseren van bedrijfsuitbreidingen en -verplaatsingen en 

nieuwe vestigingen. Dit speelde met name bij investeringen in 

de sector Energy, maar ook bij bedrijven in andere sectoren. 

Zeer actieve advisering van onze kant heeft tot oplossingen 

geleid en daarnaast hebben we samen met een ingenieurs-

bureau een Stikstof-informatiepakket gemaakt. Daarmee 

geven we uitleg en advies over stikstofvergunningen voor 

bedrijven die zich willen vestigen of willen uitbreiden in  

(Oost-)Nederland.
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Strategische projecten

Oost NL heeft samen met haar subsidiënten de 

ambitie in haar Meerjarenplan 2019-2022 neergelegd 

om een viertal strategische projecten op te zetten in 

lijn met onze maatschappelijk uitdagingen. Het doel 

was om met multidisciplinaire teams te werken aan 

versterking van het innovatie-ecosysteem voor elk 

van de vier speerpunten Food, Health, Tech en 

Energy. Dit uiteraard in samenwerking met de 

relevante kennisinstellingen, netwerkorganisaties en 

bedrijven binnen en ook buiten de regio - een van de 

sterktes van Oost-Nederland zijn juist de aanwezige 

clusters die precies passen bij de maatschappelijke 

missies. In 2020 is voortgang geboekt met de 

strategische projecten, maar vanwege de Covid-19 

crisis minder dan beoogd. Wel is mede onder invloed 

van diezelfde crisis een nieuw - sectoroverstijgend - 

strategisch thema van heel groot belang geworden, 

namelijk digitalisering.

Food

Oost NL draagt bij aan een gezonde, veilig en duurzame 

voedselvoorziening en investeert daarvoor in voedings- en 

technologische innovaties. Zo ontwikkelden we in het 

verslagjaar de tweede editie van het Business Innovation 

Program Food, voor een start in 2021. De nadruk ligt op 

innovaties voor een optimale benutting van grondstoffen. 

Ook	hebben	we	weer	diverse	innovaties	voor	een	efficiëntere	

en duurzamere productie ondersteund; denk onder meer aan 

‘smart farming’ in allerlei vormen. 

Ons strategische project is gericht op de eiwittransitie, de 

overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten in ons 

voedsel. In 2020 hebben we een belangrijke stap gezet voor 

versterking en vergroting van het eiwittransitie-ecosysteem. 

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland sloten 

zich aan bij The Protein Cluster, het bedrijvennetwerk  

dat Gelderland en Overijssel samen met Oost NL en  

Foodvalley NL in 2017 al zijn gestart. Parallel daaraan hebben 

Wageningen UR, Foodvalley NL en Oost NL (in samenwerking 

met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen) hard 

gewerkt aan het nationale plan FoodSwitch, dat in 

aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het Groeifonds. 

Ook The Protein Cluster is onderdeel van dit plan.

Een concreet resultaat was de vestiging van de Amerikaanse 

producent van plantaardige vleesvervangers Beyond Meat in 

Enschede. De keuze viel op Oost-Nederland vanwege de 

nabijheid van kenniscentrum Wageningen UR, de haven van 

Rotterdam voor de aanvoer van grondstoffen, en van de 

belangrijke Duitse afzetmarkt. Oost NL trok bij dit project 

samen op met NFIA in de VS. Vanuit verschillende units van 

Oost NL werden complementaire expertise en netwerken 

ingeschakeld om het bedrijf een zachte landing te geven en een 

kickstart. Het bedrijf bracht daarmee zijn productie dichter bij 

consumenten in Europa en tegelijk ook dichter bij lokale 

toeleveringsketens. Waarmee het tevens de milieu-impact van 

productie en distributie van zijn vleesvervangers kan 

verminderen. 

Health

Oost NL draagt bij aan een effectieve, betaalbare zorg, onder 

meer door innovaties te bevorderen die mensen langer gezond 

en actief laten leven. Een belangrijke trend is de personalisering 

van gezondheidszorg met preventie, diagnostiek en therapie 

toegesneden op de individuele patiënt. De hoop en 

verwachting is dat die een beter gezondheidsresultaat oplevert. 

Ons strategische Health-project is nog steeds in ontwikkeling 

en is gericht op medische technologie. 

Voor het stimuleren van innovatie in onder meer 

gezondheidszorg konden we in 2020 voor het eerst putten uit 

ION+. Wij beheren het nieuwe innovatiefonds ION+, dat is 

gevoed met bijdragen uit het Europese OP Oost en van de 

provincie	Gelderland.	Daarmee	verstrekken	we	financieringen	

aan Gelderse mkb’ers in de meest risicovolle innovatiefase. 

Medisch-technologisch bedrijf AMT Medical uit Ede ontving uit 

ION+	financiering	voor	de	ontwikkeling	van	een	bypass-

systeem dat beoogt bypass-operaties veiliger en eenvoudiger te 

maken en complicaties bij patiënten te verminderen. 

Biotechnologiebedrijf	Pepscope	ontving	financiering	voor	zijn	

innovatieve technologie die inzicht biedt in ‘endogene proteïne 

kinase-activiteiten’ in weefsels. Deze technologie draagt bij aan 

een verbeterde ontwikkeling van medicijnen, bijvoorbeeld 

tegen kanker. Pepscope is gestart in Utrecht en vestigt zijn 

productiefaciliteiten in Nijmegen. De investering in Pepscope, 

dat een vrouwelijke CEO heeft, past in het door Oost NL 

onderschreven streven van Fundright naar diversiteit in 

managementteams.

Een mooi resultaat meldde Oost NL-participatie Lead Pharma, 

tegenwoordig in Oss gevestigd. Deze farmaceutische 

onderneming ontwerpt en ontwikkelt innovatieve 

geneesmiddelen voor de behandeling van auto-immuunziekten 

en kanker. Het bedrijf sloot een samenwerkings- en 

licentieovereenkomst met farmagigant Roche. Dat betrof de 

ontwikkeling van een nieuwe klasse van kandidaat-medicijnen 

voor de behandeling van een breed scala aan immunologische 

aandoeningen.

Tech

Met technologische innovatie dragen Oost-Nederlandse 

bedrijven bij aan maatschappelijke uitdagingen als de circulaire 

economie en de veilige en inclusieve samenleving. Een 

belangrijke ‘enabling technology’ is fotonica, het onderwerp 

van ons strategische Tech-project. Fotonica is de lichttechno-
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logie die de sleutel vormt tot verdere digitalisering van onze 

samenleving en industrie (zie hieronder). De EU investeert er 

sterk	in;	zo	ontving	PhotonHub	Europe	in	2020	financiering	uit	

het Horizon 2020-programma. Oost NL ondersteunt bedrijven 

bij het aanvragen van vouchers bij PhotonHub Europe voor het 

testen van fotonicatoepassingen in hun bedrijfsvoering.

Oost NL is ook partner in PhotonDelta, het rond de TU 

Eindhoven en Universiteit Twente gecentreerde ecosysteem 

voor fotonische innovatie. Een van de daarmee verbonden 

bedrijven is het Enschedese PHIX, dat zich toelegt op de 

assemblage van fotonische chips. PHIX is een bestaande 

participatie en ontving in 2020 een nieuwe kapitaalinjectie van 

Oost NL, vanuit Innovatiefonds Twente, voor opschaling van de 

productiecapaciteit. Het eveneens Enschedese QuiX ontving 

ook een investering van Oost NL, vanuit Innovatiefonds 

Overijssel I, voor de ontwikkeling van een razendsnelle 

kwantumprocessor op basis van fotonica.

Energy

Op energiegebied richten wij ons op Oost-Nederland als ‘living 

lab voor smart energy hubs’. De regio heeft als living lab voor 

slimme decentrale energiesystemen alles in huis om bij te 

dragen aan de energietransitie, met initiatieven voor 

ontwikkeling van schaalbare innovaties en toepassing daarvan 

in de praktijk. De inzet van deze innovaties gebeurt wereldwijd, 

waarbij de focus ligt op energieopslag & conversie, waterstof-

technologie en systeemintegratie. Dit vloeit voort uit een 

grondige analyse van de sterktes op dit gebied in Oost-

Nederland. De komende jaren gaan we deze smart energy hubs 

verder operationaliseren. Daarvoor hanteren we een concrete 

aanpak voor het versterken van het energy-ecosysteem en het 

stimuleren van de bedrijvigheid daarbinnen. Dit heeft onder 

meer betrekking op batterijsystemen en waterstof.

Oost NL levert al jaren een bijdrage aan de sterke positie op 

met name waterstofgebied. In 2020 betaalde zich dat uit met 

de overname van de Arnhemse waterstofpionier HyGear door 

een Canadese partij. Oost NL en haar voorlopers waren vanaf 

het	eerste	moment	betrokken	bij	het	bedrijf,	als	durfinves-

teerder met een lange adem in een duurzame sector.

In het vorig jaar uitgevoerde onderzoek naar de kansen van 

de energietransitie voor Oost-Nederland als ‘living lab voor 

smart energy hubs’ staan ook mooie voorbeelden. Zoals het 

open innovatiecentrum in Almelo rond waterstof en het 

energiecluster in en rond Arnhem gebundeld in Connectr.

Digitalisering

Vanuit Oost NL hebben we al vele jaren activiteiten en projecten 

georganiseerd op het gebied van digitalisering. In eerste 

instantie waren deze vooral gericht op ons speerpunt Tech en 

de maakindustrie in het bijzonder, onder de noemer van Smart 

Industry (het BOOST-programma). Meer en meer is 

digitalisering ook in de andere sectoren een belangrijk thema 

geworden; denk aan precisielandbouw, medische beeldvorming 

en slimme energienetwerken (smart grids). Bovendien heeft de 

Covid-19	crisis	een	extra	impuls	aan	de	digitalisering	gegeven.	

Niet alleen voor het thuiswerken en online vergaderen, maar 

bijvoorbeeld ook voor de e-commerce (online winkelen) en de 

industrie (installatie en onderhoud op afstand). Daarmee is 

digitalisering nu sectoroverstijgend geworden en uitgegroeid 

tot een breed en belangrijk aandachtsgebied voor Oost NL.

Binnen het brede thema van digitalisering komt een sterke 

focus	te	liggen	op	kunstmatige	intelligentie	(Artificial	

Intelligence, AI). AI geldt als een breed toepasbare 

sleuteltechnologie die impact heeft op veel bedrijfssectoren en 

de maatschappij als geheel. Het streven van Oost NL is om 

gezamenlijk met alle betrokken partijen AI tot een 

onderscheidende concurrentiefactor voor Oost-Nederland te 

maken, voor zowel de ontwikkeling als de toepassing van 

AI-technologie. Tot die partijen behoren, naast het 

bedrijfsleven, de boards van de Regio Twente en de regio 

Arnhem-Nijmegen (met Wageningen) en de hogescholen en 

universiteiten in Oost-Nederland. Belangrijke 

aandachtsgebieden zijn de maakindustrie, de food en de 

gezondheidszorg. Met onze inzet vormen we de AI HUB 

Oost-Nederland en haken we aan bij de nationale AI Coalitie. 
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AMT Medical

Het medisch technologiebedrijf AMT Medical uit Ede ontwikkelt 

een heart bypass systeem dat beoogt bypassoperaties veiliger 

en eenvoudiger te maken en complicaties bij patiënten te 

verminderen. Het bedrijf was in 2020 het eerste bedrijf dat een 

lening	ontving	vanuit	ION+,	het	fonds	wordt	gefinancierd	door	

een	bijdrage	uit	het	Europese	OP-Oost	en	een	cofinanciering	

van de provincie Gelderland. Totaal is hiervoor € 7.500.000 

beschikbaar.	Ieder	jaar	overlijden	in	Nederland	zo’n	9.000	

mensen aan de gevolgen van een zogenoemde ‘coronaire’ 

hartziekte, zoals een hartinfarct. Vanwege de vergrijzing van de 

bevolking en veelal ongezonde levensstijl, zullen deze aantallen 

alleen maar stijgen. De behandeling van verstoppingen in de 

kransslagaders bestaat momenteel uit dotterbehandeling (met 

stents) of een bypassoperatie (omleiding). 

Het heart bypass systeem van AMT Medical maakt het mogelijk 

een bypass operatie uit te voeren op het kloppende hart, via een 

hechtingloze procedure. Dit kan zonder de borstkas volledig te 

openen en realiseert zo een aanzienlijke vermindering van de 

hersteltijden, complicaties en zorgkosten. Als nieuwe standaard 

van zorg, kan het systeem van AMT de patiënt resultaten sterk 

verbeteren. Ook maakt het behandeling mogelijk bij een groep 

patiënten die nu geen bypassoperatie kan ondergaan.

Openhartchirurgie verbeteren

Rutger Tulleken, CEO van AMT Medical, is blij met de 

financiering	vanuit	ION+:	“Met	de	financiering	vanuit	ION+	

kunnen wij nu de belangrijke stap zetten naar het testen van de 

behandeling op de eerste patiënten. De aanvragen hiervoor zijn 

al begin dit jaar ingediend in zowel Duitsland als Nederland. 

Het is ons doel om de wereld van openhartchirurgie drastisch te 

verbeteren voor de patiënt, de chirurg en het zorgstelsel.”

Beyond Meat

De Amerikaanse producent van vleesvervangers Beyond Meat 

gaat vanuit Nederland consumenten en horeca in Europa van 

vleesvervangers voorzien. Het bedrijf kondigde in 2020 aan een 

deel van die activiteiten in Enschede te ontplooien. Beyond Meat 

ontwikkelt in Enschede een productielijn voor plantaardige 

eiwitten die de grondstof vormen voor vleesvervangers. Oost NL 

ondersteunde het bedrijf bij de vestiging in de regio. De komst 

van het bedrijf levert tientallen nieuwe arbeidsplaatsen op. De 

fabriek zal de eerste buiten Missouri zijn die de innovatieve 

aanpak Beyond Meat voor het structureren van plantaardige 

eiwitten toepast. Het structureren van eiwitten is de eerste stap 

in het productieproces. De nieuwe fabriek zal naar verwachting 

in 2021 operationeel zijn, waardoor de productie van haar 

vleesvervangers volledig in Europa plaats kan vinden.

“Deze	investering	in	productiecapaciteit	weerspiegelt	onze	inzet	

om de wereldwijde markten te bedienen”, aldus Ethan Brown, 

oprichter	en	CEO	van	Beyond	Meat.	“Onze	nieuwe	vestiging	in	

Enschede zal niet alleen de productie dichter bij de consument 

brengen, wat een investering is in de markten en consumenten 

die we bedienen, maar zal ons naar verwachting ook in staat 

stellen om gebruik te maken van lokale toeleverings ketens. 

Daardoor kunnen we onze kostenstructuur en de duurzaamheid 

van onze activiteiten verbeteren. We zijn verheugd dat we 

deze volgende stap kunnen zetten om de voedings- en 

milieuvoordelen van ons plantaardige vlees aan de Europese 

consument te kunnen aanbieden.”

Samenwerking

Oost NL werkt samen met de provincie Overijssel en de Regio 

Twente bij de acquisitie van (buitenlande) bedrijven. Door 

gezamenlijke aanpak, in dit geval met de gemeente Enschede, 

is het mogelijk om bedrijven als Beyond Meat in Twente te 

verwelkomen.

Digitale werkplaatsen

In de digitale werkplaats (DWP) komen onderwijs en 

bedrijfsleven samen om het kleine mkb te helpen met 

digitaliseren. Doel is de productiviteit en winstgevendheid 

te vergroten. Kort gezegd is een digitale werkplaats een plek 

waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken om 

mkb’ers te adviseren bij hun concrete digitaliseringsproject, 

via een heel praktisch proces met een breed pakket diensten. 

Iedere werkplaats heeft daarnaast zijn eigen specialisatie, 

medebepaald door de expertise van regionale partners. In 

Oost-Nederland zijn in 2020 twee digitale werkplaatsen 

geopend: een in Twente, met extra aandacht voor het domein 

‘automatisering’, en een in de regio Arnhem-Nijmegen, 

met extra aandacht voor ‘data’. In de toekomst zullen meer 

werkplaatsen van start gaan.

Oost NL zit in het kernteam, samen met Saxion, TalentIT, 

Techniekpact, Techwise en Oost NL en vertegenwoordigers 

vanuit het bedrijfsleven (Rabobank, VMO, MKB Plein,  

MKB Twente, IKT en Novel-T) en de studenten (ROC van 

Twente en UT).

Digitalisering

Met deze doelgroep mikt het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat niet op de koplopers, maar op het ‘peloton’; 

de bedrijven die op dit moment niet mee kunnen komen met 

de snelheid waarop digitalisering onze economie structureel 

verandert. Hiervoor wordt de ontwikkel- en innovatiecapaciteit 

van het (beroeps)onderwijs ingezet. Bedrijven kunnen er terecht 

voor praktische ondersteuning en advisering. In de digitale 

werkplaats ligt de focus op data, automatisering of online 

marketing & sales.
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Fotonica: QuiX en PHIX

In	2020	hebben	we	ondernemingen	in	fotonica	financieel	en	

met ontwikkelkracht ondersteund en extra onder de aandacht 

gebracht binnen onze (inter)nationale netwerken. Fotonica is een 

sleuteltechnologie die bijdraagt aan onder meer verbetering van 

gezondheid en veiligheid. Oost NL is medeondertekenaar van het 

convenant om fotonica verder te ontwikkelen: PhotonDelta.

QuiX

Een processor die de bijzondere quantumeigenschappen van licht 

benut voor het uitvoeren van complexe berekeningen: de spin-off 

onderneming QuiX van de Universiteit Twente ontwikkelt een 

chip die dat kan. De basis is er: een fotonische chip die rekent 

met licht, fotonen, en die het mogelijk maakt om het potentieel 

van quantum computing te verkennen en te experimenteren met 

nieuwe manieren van rekenen. De verdere ontwikkeling van de 

nieuwe chip ontving een impuls dankzij een investering vanuit het 

Innovatiefonds Overijssel, beheerd door Oost NL. Vergeleken met 

de huidige computersystemen, rekenen quantumcomputers niet 

met louter enen en nullen. Door het samenspel, interferentie, van 

quantumeigenschappen, wordt het aantal mogelijke toestanden 

veel groter. Daardoor zijn naar verwachting grote complexe 

problemen beter door te rekenen. 

PHIX

Fotonische chips, ook wel Photonic Integrated Circuits (PICs), 

zorgen voor verdere miniaturisatie, snellere verbindingen en 

kostenbesparing. Voordat PICs kunnen worden ingebouwd 

in producten, moeten ze met hoge nauwkeurigheid worden 

verbonden	aan	andere	componenten	zoals	optische	fibers,	

andere fotoniche chips en elektronica. Deze fotonische 

assemblage is de kerncompetentie van PHIX. In 2020 verstrekte 

Innovatiefonds Twente (beheerd door Oost NL) een investering 

aan PHIX voor de groeiambities en voor verdere uitbreiding van de 

productiefaciliteiten. 

Picnic

Bezorgsupermarkt Picnic opende in de zomer van 2020 

haar nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn. Het grootste 

distributiecentrum van Picnic tot dan toe. In goede 

samenwerking met de gemeente Apeldoorn kon Oost NL het 

bedrijf ondersteunen bij de locatiekeuze en vestiging. Met het 

distributiecentrum zijn naar verwachting 450 banen gemoeid.

De opening in Apeldoorn werd vervroegd vanwege de snelle 

groei van het aantal nieuwe huishoudens dat zich vanwege de 

coronacrisis via de app heeft aangemeld.

Het nieuwe distributiecentrum is gevestigd op bedrijvenpark 

Ecofactorij en is met 20.000 vierkante meter de grootste van 

de zes distributiecentra van Picnic. Door de uitbreiding zijn 

zo’n 450 mensen aan een baan geholpen. Inmiddels is de 

werving in volle gang en worden er zo’n dertig mensen per dag 

aangenomen. 

Locatie

Picnic heeft bij Oost NL de vraag neergelegd om hen te 

helpen bij het vinden van een nieuwe locatie ergens in de 

driehoek Zwolle-Apeldoorn-Deventer. Met een minimale 

bedrijfsoppervlakte van 10.000 m2. Door goede afstemming 

met de verschillende gemeenten en regionale makelaars was 

Oost NL in staat om continu nieuwe panden aan te bieden 

waarbij Picnic in een aantal gevallen ook snel op die locatie is 

gaan kijken.

STEPS

In 2020 startte het Europese programma STEPS (STorage of 

Energy & Power Systemsis). Het initiatief biedt innovatieve 

energieopslagproducten	een	flinke	steun	in	de	rug	bij	

ontsluiting van nieuwe markten in Noordwest-Europa. STEPS 

is een INTERREG 5b-programma dat leadpartner Oost NL 

samen met 11 partners verdeeld over België, Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland gaat realiseren. Het programma 

loopt tot 2023. De provincies Gelderland en Overijssel zijn 

medefinancier	van	STEPS.	Duurzame	energiebronnen	als	zonne-	

en windenergie leveren niet constant dezelfde hoeveelheid 

energie. Door het op te slaan kan het opgewekte vermogen af 

worden gegeven op momenten dat er behoefte aan is.

Versterken concurrentiepositie

De partners van STEPS versterken in Noordwest-Europese 

(NWE) regio’s de concurrentiepositie van innovatieve bedrijven 

die zich bezighouden met energieopslag. Dit gebeurt 

onder meer door een gebruiksgerichte, vraag gestuurde 

aanpak om producten dichter bij de markt te brengen via 

fieldlabs.	In	deze	testomgevingen	komen	de	opwek	en	

distributie van elektriciteit samen met ontwikkelaars van 

energieopslagproducten. Zo kunnen partijen hun producten 

doorontwikkelen	voor	de	specifieke	elektriciteitsmarkt	in	het	

desbetreffende land en voor Noordwest-Europa.

Nu nog worden veel (80%) van de batterijen, accu’s of andere 

vormen van energieopslag geïmporteerd uit Azië en de VS. 

Deze oplossingen zijn vaak niet op maat gemaakt voor een 

specifieke	vraag.	Innovatieve	energieopslagproducten	uit	NWE-

landen bieden wél de potentie om het gewenste maatwerk te 

leveren, maar blijven in de ontwikkeling vaak steken, waardoor 

ze het niet redden tot een marktintroductie. Oorzaken hiervan 

zijn	onder	meer	barrières	in	wetgeving,	financiering,	beperkte	

toegang tot pilotomgevingen en beperkt bewustzijn van 

eindgebruikers. Daar gaat STEPS wat aan doen.
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Realisatie versus 
doelstellingen 

We stellen onze doelstellingen jaarlijks vast in nauwe 

samenwerking met onze stakeholders. We meten onze 

resultaten aan de hand van confirmation letters en/of 

beschikkingen. 

Onze business unit Business Development realiseerde een 

projectvolume van € 77,1 miljoen. Dat lag ruim boven de 

doelstelling van € 50 miljoen voor deze indicator en ook boven 

de	realisatie	in	2019	(€	70,9	miljoen).	De	daaruit	voortvloeiende	

werkgelegenheid, in termen van geschatte arbeidsjaren, 

vertoonde een corresponderend beeld. Het aantal arbeidsjaren 

lag met 6.788 boven de doelstelling voor het verslagjaar 

(4.400) en de realisatie in het voorgaande jaar (6.240).

In het onderhanden werk zagen we een totaal van ruim 

driehonderd cases voor Oost-Nederland, waarvan 20% elk in 

Energy, Food, Health en circa 40% in de Tech-sector. Dit hogere 

percentage voor Tech weerspiegelt de rol van technologie als 

een ‘key enabler’ voor andere sectoren. Het aantal 

gerealiseerde cases lag gelijk aan de afgegeven prognose. 

Deze resultaten zijn mede te danken aan diverse regionale, 

nationale en EU-programma’s waarin de betreffende 

overheden extra geld ter beschikking stelden vanwege de 

Covid-19	crisis.	Daardoor	kon	Oost	NL	een	extra	groot	aantal	

bedrijven helpen aan innovatiemiddelen. De provincie 

Gelderland legde in het afgelopen jaar meer nadruk op het 

realiseren	van	financiële	ondersteuning	van	innovatieve	

business cases van bedrijven. Terwijl de provincie Overijssel 

juist meer nadruk legde op het ontwikkelen van innovatie-

programma’s en -projecten voor het bedrijfsleven. In beide 

gevallen was de omvang van de investeringen in balans met de 

capaciteit die de twee provincies beschikbaar stelden.

Onze business unit Capital investeerde in zeven nieuwe en  

zes bestaande ondernemingen, hetgeen vergelijkbaar is met 

2019.	Aan	exit-opbrengsten	is	voor	een	bedrag	van	€	37,8	

miljoen	(2019:	€	1,8	miljoen)	gerealiseerd.	Ultimo	2020	 

bedroeg de gecalculeerde meerwaarde van het portfolio  

€ 16,6 miljoen. Oost NL voldoet eind 2020 ruimschoots aan de 

rendementsdoelstelling over de afgelopen 5 jaar (te weten het 

in stand houden van de koopkracht van het doelvermogen van 

het participatiebedrijf in meerjarig perspectief). Door minder 

exits en daarmee langer in portfolio blijvende bedrijven was 

het Participatiefonds Oost NL in 2020 negen maanden lang 

gesloten voor reguliere nieuwe investeringen. Ondanks deze 

sluiting is in 2020 € 10,6 miljoen geïnvesteerd (cash-out), 

hetgeen	bijna	90%	van	de	jaardoelstelling	was.	Voor	alle	

fondsen onder beheer, inclusief de COL, realiseerde Capital  

het hoge bedrag van € 61,2 miljoen (tegen een doelstelling van 

€	19,5	miljoen).	Uit	het	Participatiefonds	Oost	NL	hebben	13	

portfoliobedrijven gebruik kunnen maken van de Corona-

OverbruggingsLening (COL). 

Oost NL desinvesteerde € 7,6 miljoen, waarvan € 1,8 miljoen aan 

aflossingen.	Er	gingen	twee	participaties	failliet.	Het	aantal	

bedrijven	waaraan	Oost	NL	een	financiering	heeft	verstrekt,	is	

in 2020 gedaald van 66 naar 65. Met de Corona-

OverbruggingsLening	is	aan	105	bedrijven	financiering	

verstrekt voor een bedrag van € 37,4 miljoen. 

Op de valreep van 2020 realiseerden wij de grootste exit uit  

de geschiedenis van Oost NL door de verkoop van ons 

portfoliobedrijf GreenVision/HyGear aan de Canadese 

beursgenoteerde onderneming Xebec. Door de opbrengst uit 

de exit van HyGear is er weer liquiditeitsruimte in het 

Participatiefonds Oost NL. Bovendien heeft het fonds hiermee 

een belangrijk deel van de nog ongerealiseerde meerwaarde 

van het fonds te gelde gemaakt, met een positieve impact op 

de revolverendheid. Een exit als deze komt zelden voor. De 

liquiditeiten die hiermee beschikbaar zijn gekomen, zijn 

daarom belangrijk voor het in stand houden van het eigen 

vermogen. We zullen ze over een langere termijn weer inzetten 

voor	financiering	van	kansrijke	innovatieve	ondernemingen	en	

vervolginvesteringen bij huidige portfoliobedrijven. 

 

Onze business unit International ondersteunde vorig jaar 41 

bedrijven met vestiging of uitbreiding in Oost-Nederland. Dit 

resulteerde in ruim 1.300 nieuwe, dan wel behouden, (directe) 

arbeidsplaatsen (binnen drie jaar te realiseren) en ruim € 114 

miljoen aan bedrijfsinvesteringen (binnen drie tot vijf jaar te 

realiseren). Het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen ligt boven 

de doelstelling (1.200). Bijna 40% van de nieuwe banen landt 

in Overijssel en ruim 60% in Gelderland.  

Gezien de economische ontwikkelingen en de reisbeperkingen 

zijn we trots op het resultaat. Dit resultaat is mede veroor-

zaakt door de goedgevulde pijplijn met leads ten tijde van de 

start van de lockdown in maart 2020. Tegelijkertijd merken we 

dat de pijplijn voor acquisitie nu minder gevuld is dan 

normaal. 

Belangrijkste buitenlandse investeerder voor wat betreft 

vestiging van nieuwe bedrijven in Oost-Nederland, was in 2020 

met afstand de Verenigde Staten. Daarna volgden Japan, 

Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en zes andere landen als 

‘hekkensluiters’. Onze focuslanden-benadering lijkt daarmee 

succesvol. Er zijn in het afgelopen jaar ruim 40 events 

(informatiebijeenkomsten, handelsmissies, etc.) georganiseerd 

met als doel het regionale mkb meer internationale exposure 

te geven. Zo’n 400 regionale mkb’ers hebben hieraan 

deelgenomen en ruim 800 mkb’ers van buiten de regio.  

De meeste events waren noodgedwongen digitaal.
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Hoofdindicatoren (bedragen in € mio) Realisatie 2020 Doelstelling 2020 Realisatie 2019 Samenhangende materiële thema’s*

Innoveren
Uitgelokte investeringen  
Arbeidsjaren
Arbeidsplaatsen

€ 77,1
6.788
723

€ 50
4.400
400

€	70,9
6.240
256

- Indirecte economische waarde
- Innovatie
- Duurzame ontwikkeling
- Duurzame werkgelegenheid
- Contacten met stakeholders

Investeren 
Capital (inclusief Fondsen onder Beheer)**

Verstrekte	financieringen
Investeringen (cash-out)
Exit-opbrengsten
Capital***

Verstrekte investeringen
Investeringen (cash-out)
Exit-opbrengsten

€ 51,7
€ 61,2 
€ 44,5

€ 3,0
€	9,5	(€ 10,6 incl. ION+)

€ 37,8 

€ 28,3
€	19,5
€	9,6	

€ 16,3
€ 12,0
€ 4,6

€ 42,4
€ 31,6
€ 5,2

€ 28,4
€ 13,8
€ 1,8

- Bedrijfsvestiging
- Duurzame ontwikkeling
- Duurzame werkgelegenheid
- Contacten met stakeholders

Internationaliseren
Afgeronde vestigings-, uitbreidings- en 
behoudprojecten
Nieuwe directe arbeidsplaatsen als gevolg 
van bedrijfsvestiging of -uitbreiding****
Investeringen als gevolg van bedrijfsvestiging 
of -uitbreiding****
Aantal deelnemende ondernemers 

handelsbevorderingsactiviteiten

41

1.302

€ 114 

1.207 
waarvan 400 uit 
Oost-Nederland

52

1.200

€ 200

49

1.011

€	290	

512 
waarvan 287 uit 
Oost-Nederland

- Internationale handel
- Duurzame werkgelegenheid
- Duurzame ontwikkeling
- Contacten met stakeholders
- Bedrijfsvestiging

*  Zie bijlage Materialiteitsanalyse.

**  Hieronder zijn opgenomen alle fondsen waarvan Oost NL fondsbeheerder is: Participatiefonds Oost NL, ION+, 

Topfonds Gelderland, IEG, MKG, OHG, IFO I, IFO II, IFT, COL en GVI-II.

***  Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds Oost NL en ION+.

****  Te verwachten in komende drie jaar, conform de systematiek van Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).
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Financiële resultaten

Het resultaat van Ontwikkelingsmaatschappij  

Oost-Nederland NV (Oost NL) bedroeg een all time 

high € 26.971.000 positief door de grootste exit uit  

de geschiedenis van Oost NL. Daarvan bedroeg 

het resultaat voor de ontwikkelingsactiviteiten 

€ 88.000 positief en het resultaat voor de 

participatieactiviteiten (Capital)  

€ 26.883.000 positief.

 

Het is inherent aan de aard van onze investeringen, maar ook 

Covid-19	is	van	invloed	geweest	op	de	forse	voorzieningen	die	

we hebben moeten treffen bij een aantal participaties. De 

voorzieningen stegen in 2020 van € 11,5 naar € 16,5 miljoen.

De meerwaarde op basis van de fair market value van de 

portefeuille ten opzichte van de boekwaarde is in 2020,  

met name als gevolg van de gerealiseerde exit, gedaald met  

€ 12,2 miljoen en bedroeg ultimo 2020 € 16,6 miljoen  

(2019:	€	28,8	miljoen).

Het geïnvesteerd vermogen bedraagt € 55,7 miljoen.  

Twee	bedrijven	zijn	gefinancierd	uit	zowel	Participatiefonds	

Oost NL als Gelderland voor Innovaties. De vermogenspositie 

van Oost NL is gezond. Het eigen vermogen bedroeg ultimo 

2020 € 108,6 miljoen. De liquide middelen bedroegen ultimo 

2020 € 34,2 miljoen.

Naast ons eigen investeringsfonds - Participatiefonds Oost NL 

- beheren wij als manager ook fondsen voor Gelderland, 

Overijssel en de Regio Twente. Het resultaat van ons handelen 

- wat betekenen wij voor Oost-Nederland - is dus niet alleen 

zichtbaar in onze eigen cijfers, maar staat ook in andere 

jaarverslagen. Onder de paragraaf ‘Realisatie versus 

doelstellingen’, pagina 24, is informatie opgenomen inzake  

de fondsen onder beheer.
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Vooruitblik 2021

Het jaar 2021 zal, nu wereldwijd vaccinatie-

programma’s zijn gestart, hopelijk in het teken 

staan van herstel. Met het afbouwen van de 

anderhalve-meter-samenleving kunnen we dan 

op zoek naar een nieuwe balans in de tweede 

helft van het jaar. We verwachten op basis van 

voorspellingen een doorzettend herstel van de 

economie maar tegelijk een oplopende werkloosheid. 

Dat onderstreept de urgentie van onze opdracht 

te werken aan het versterken van de economie in 

Oost-Nederland. Daarbij blijven we met het oog op 

de toekomst bijdragen aan oplossingen voor de grote 

maatschappelijke uitdagingen.

Als ontwikkelingsmaatschappij werken we volgens een helder 

geformuleerd meerjarenplan en een jaarlijks vastgesteld 

activiteitenplan.	Afgelopen	jaar	-	met	de	Covid-19	crisis	en	de	

lange onzekerheid rond Brexit - heeft echter laten zien dat we 

lenig op de actualiteit moeten kunnen inspelen. Dat is goed 

gelukt met de uitvoering van de COL. De organisatie heeft 

laten zien, indien nodig, prioriteiten te kunnen verleggen en 

met alle hens aan dek te werken. De reguliere activiteiten-

planning is alsnog nagenoeg gerealiseerd. 

In	het	Activiteitenplan	2021	hebben	we	meer	flexibiliteit	

ingebouwd. We verwachten diverse nieuwe ontwikkelingen 

waarop we kunnen/moeten inspelen. Zowel de EU als onze 

eigen overheid omarmt het credo ‘de crisis uit investeren’.  

We willen Oost-Nederland daar maximaal gebruik van laten 

maken en voorzien dat dit extra inzet gaat vergen. Zo houden 

we in 2021 de optie open om extra inzet te doen op herstel en 

versterking van de maakindustrie.

We	verwachten	in	2021	snel	en	flexibel	te	moeten	inspelen	op	

de grote herstelprogramma’s met bijbehorende middelen die 

op het niveau van landsdeel, rijksoverheid en Europa 

beschikbaar komen. Denk aan de provinciale initiatieven, het 

nationale Groeifonds en Europese stimuleringsprogramma’s 

voor digitalisering en duurzaamheid, de Recovery & Resilience 

Facility en REACT-EU (onderdeel van het Europese 

coronaherstelfonds NextGenerationEU). Als van deze 

herstelprogramma’s een ‘fair share’ naar Oost-Nederland 

komt,	betekent	dat	een	enorme	inhoudelijke	en	financiële	

schaalsprong voor de regio. 

Het realiseren van deze schaalsprong/schaalvergroting zal niet 

vanzelf gaan. Dit vraagt om extra ontwikkelkracht, 

absorptievermogen en beleidskracht bij bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden, voor een zinvolle en 

effectieve aanwending van alle middelen. Als Oost NL willen 

wij onze rol hierbij stevig pakken. De uitkomsten van het 

onderzoek ‘Kracht van Oost 2’, dat eind 2020 verscheen, 

onderstrepen het belang van verbindingen en organiserend 

vermogen. Precies op die punten is een belangrijke taak voor 

Oost NL weggelegd. Ook is het nodig om meer te werken aan 

een betere externe zichtbaarheid van (de innovatiekracht van) 

Oost-Nederland.

Een concreet voorbeeld van de enorme kansen die 

schaalvergroting biedt, is de MedTech (medische technologie). 

Universiteit Twente, Radboud Universiteit en Radboudumc, en 

de ecosystemen eromheen, zijn hier sterk in. Het is belangrijk 

om rond MedTech samen te werken en krachten te bundelen, 

ook met partijen van buiten de regio. Zo is het de bedoeling 

om vanuit regionale identiteit te komen tot een nationale 

propositie voor het Groeifonds. Oost NL zet zich actief in voor 

krachtenbundeling in Oost-Nederland en vormt ook graag de 

brug en verbinding naar andere regio’s door intensieve 

samenwerking met de collega’s van de andere regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen. Dat geldt niet alleen voor 

MedTech, maar ook voor bijvoorbeeld fotonica- en AI-

initiatieven. Oost NL heeft met de provincies Gelderland en 

Overijssel intussen een strategische innovatie- en 

investeringsagenda voor Oost-Nederland geformuleerd om de 

krachten in de regio zo veel mogelijk te bundelen.

Om in de schaalsprong te kunnen meegaan, zal Oost NL ook 

de eigen organisatie verder versterken. We doen dit over de 

volle breedte met mensen, processen en inhoud. Oost NL is 

een gezond bedrijf en heeft een solide uitgangspositie om zich 

verder	te	ontwikkelen.	Daarnaast	groeit	Oost	NL	in	financiële	

slagkracht. Kapitaalversterking van het Participatiefonds  

Oost NL door de grootaandeelhouders met € 47 miljoen en een 

Perspectieffonds Gelderland van € 200 miljoen in het komende 

jaar, zijn daarvoor twee belangrijke ontwikkelingen. 

We blijven focussen op de grote maatschappelijke uitdagingen 

en de impact die onze activiteiten direct en indirect hebben. 
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Onze medewerkers

Het streven van Oost NL is alle medewerkers een uitdagende en 

veilige werkomgeving te bieden en ervoor te zorgen dat zij goed 

zijn voorbereid en toegerust voor hun taken. Wij hanteren ‘goed 

werkgeverschap’ als uitgangspunt voor ons organisatiebeleid 

en Human Resource Management (HRM). Voor HRM, onderdeel 

van de afdeling Organisatieondersteuning, was 2020 vooral een 

jaar van consolidatie van eerder ingezet beleid. 

Covid-19
Bij het ingaan van de eerste lockdown in maart bleek dat de 

organisatie in technisch en logistiek opzicht goed was 

ingericht op thuiswerken. Alle medewerkers konden meteen 

thuis gaan werken en de online communicatie (via Teams) 

verliep over het algemeen goed. Daarbij hadden we, vooral via 

de leidinggevenden, oog voor de persoonlijke aspecten van het 

thuiswerken. In uitzonderlijke gevallen verrichtten 

medewerkers, met name van Finance, op kantoor taken 

waarvoor de bandbreedte thuis ontoereikend was. 

Na de versoepeling van de maatregelen gingen medewerkers 

weer mondjesmaat naar kantoor. HRM voerde daarvoor een 

RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) uit en stelde een plan 

van aanpak op. Er golden maximumaantallen en medewerkers 

moesten een werkplek reserveren via een speciale app. 

Medewerkers waren erg blij dat ze af en toe weer naar kantoor 

konden komen en daar ‘live’ contact konden hebben met 

collega’s. Goed onderling contact zorgt voor het cement in de 

organisatie. De tweede lockdown riep dan ook teleurstelling 

op. Eenzelfde rollercoaster aan ervaringen en emoties gold 

uiteraard voor het onderhouden van externe contacten, die 

voor veel medewerkers een essentieel onderdeel van hun werk 

zijn. Met attenties aan huis, een kerstpakket, de online 

kerstshow,	de	tweewekelijkse	digitale	Coronakoffie-update,	de	

estafettelunches en een goed schema van regelmatige digitale 

teamoverleggen onderhielden we de band met en tussen de 

medewerkers. Wij hebben onze medewerkers een extra toelage 

gegeven als thuiswerkvergoeding, in navolging van de 

vergelijkbare maatregel van het Rijk.

Extra werkdruk

De uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening (COL) 

zorgde voor een hoge werkdruk, met name in het voorjaar. Ook 

voor deze nieuwe taak bleek de organisatie toegerust. Het 

werkproces voor de COL was snel ingericht en collega’s van 

verschillende afdelingen wisten elkaar snel en goed te vinden, 

zodat de samenwerking soepel verliep. Daar betaalden zich 

onze investeringen uit in integraal, afdelingsoverstijgend 

werken. De COL heeft daar zeker een extra impuls aan 

gegeven. Ook de grote instroom in de afgelopen jaren van 

nieuwe medewerkers speelde hier een rol; zij laten zich minder 

hinderen door afdelingsgrenzen en (oude) structuren.

Bij alle medewerkers hebben we erop aangedrongen om rond 

de feestdagen eind 2020 twee weken vrij te nemen.

Verzuim

Het ziekteverzuim lag in 2020 fors lager dan in het voorgaande 

jaar, onder meer omdat toen enkele langdurig zieken in de 

cijfers	meetelden.	Wat	betreft	Covid-19	kregen	slechts	weinig	

medewerkers zodanige coronaklachten dat ze zich ziek 

moesten melden. Bovendien is breed, ook buiten Oost NL, 

gebleken dat thuiswerkers zich bij lichte klachten minder snel 

ziekmelden dan wanneer ze naar kantoor zouden gaan. 

Uiteraard kan dit hun productiviteit enigszins verlagen, maar 

wij hebben daar geen serieuze signalen van ontvangen. In 2021 

gaan we op zoek naar een nieuwe balans tussen het werken op 

kantoor en thuis, met als doel medewerkers een sociaal 

aantrekkelijke, doelmatig ingerichte en fysiek en digitaal 

veilige werkomgeving te bieden.

Nieuwe medewerkers
In het verslagjaar traden achttien nieuwe medewerkers in 

dienst,	bijna	de	helft	minder	dan	in	2019.	De	groei	van	de	

organisatie zette daarmee nog wel enigszins door, maar de 

afname van de gemiddelde leeftijd niet. Voor het eerst 

ontvingen nieuwe medewerkers een digitaal magazine, een 

coproductie van HRM en Communicatie. Dit goed 

gewaardeerde magazine geeft op een toegankelijke manier 

een introductie van de organisatie. We hadden in 2020 veel 

stagiairs, omdat we onze maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid hebben genomen toen we zagen dat stagiairs bij veel 

bedrijven	en	organisaties	vanwege	Covid-19	niet	aan	de	slag	

konden.

De bijeenkomsten van de New Talent Group voor nieuwe 

medewerkers	gingen	vanwege	Covid-19	niet	door.	Na	intern	

overleg gaven we toch de voorkeur aan fysieke sessies, omdat 

daar meer interactie mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de 

Kernwaardensessies met nieuwe medewerkers, waarin we 

onze kernwaarden ‘integer’, ‘betrokken’ en ‘vindingrijk’ 

toelichten en de medewerkers hierover met elkaar in gesprek 

gaan. Zowel managementteam (MT) als ondernemingsraad 

(OR) hechten daar veel waarde aan. Uiteraard streven we 

ernaar deze sessies in 2021 zo snel mogelijk weer te 

organiseren.

In het verslagjaar heeft de samenstelling van het MT een grote 

wijziging ondergaan, met het aantreden van de nieuwe 

directeur en de nieuwe manager Capital. Daarmee is de 

diversiteit	in	het	MT	flink	verstevigd	wat	betreft	man/

vrouw-verhouding. In het vorige verslagjaar is gesteld dat  

Oost NL als organisatie een afspiegeling van haar regio wil  

zijn, voor wat betreft diversiteit en inclusiviteit onder haar 

werknemers. We kunnen, bijna twee jaar verder, stellen dat we 

goed op weg zijn. Dit geldt voor zowel meer vrouwen in onze 
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organisatie als meer medewerkers met een niet-Nederlandse 

achtergrond. De diversiteit in hogere functies is echter nog te 

laag. Als management streven we ernaar dit te verbeteren.

Meer inzetten op diversiteit en inclusiviteit begint met 

bewustwording binnen de organisatie. Op initiatief van 

medewerkers is spontaan een werkgroep ‘Diversiteit en 

Inclusiviteit’ ontstaan. Deze werkgroep wil bijdragen aan de 

verdere bewustwording van het belang van meer diversiteit en 

inclusiviteit binnen Oost NL en ook bij ondernemers die wij 

ondersteunen. Dat sluit aan bij onze deelname aan Fundright, 

een platform van investeringsfondsen dat beoogt alle 

oprichters, ongeacht hun achtergrond of geslacht, een 

gelijkwaardige	toegang	tot	financiering	en	kansen	te	geven.	

Daarvoor moeten alle start-ups waar de fondsen geld in steken 

binnen drie jaar een divers managementteam hebben met 

minimaal 35 procent vrouwen. We zijn blij dat het streven naar 

meer diversiteit en inclusiviteit door onze medewerkers wordt 

gedragen.

Na Digitalisering en Duurzaamheid is Diversiteit en 

Inclusiviteit de derde werkgroep waarin een dwarsdoorsnee 

van de medewerkers het MT gevraagd en ongevraagd adviseert 

over onderwerpen die de eigen organisatie aangaan. Van extra 

laadpalen op de parkeerplaats bij ons kantoor tot de invoering 

van een overkoepelend ERP-systeem dat uitwisseling van 

informatie tussen de business units vergemakkelijkt, ten 

behoeve van integraal werken, tot nu dus ook het bevorderen 

van diversiteit en inclusiviteit.

Digitaal werken
Na het ingaan van de lockdown in het voorjaar vielen 

nagenoeg alle activiteiten voor training en opleiding stil.  

Dat had ook te maken met de hoge werkdruk vanwege de 

innovatieprogramma’s en de COL. In het najaar pakten 

medewerkers training en opleiding weer op, vaak in digitale 

vorm. Sowieso willen we meer werk maken van digitalisering, 

onder meer met de NL Oost Academy, die een digitaal platform 

voor training en opleiding gaat bieden. Helaas lag het werk 

daaraan in 2020 stil; dat pakken we in 2021 weer op. 

Intern hadden we een bewustwordingstraining voor 

cybersecurity. Vanwege het thuiswerken zijn we daar nog 

scherper op geworden. De training heeft haar vruchten 

afgeworpen. Het aantal medewerkers dat in reactie op door 

ons uitgestuurde nepmails gegevens invult is inmiddels 

gedaald van ruim de helft tot zo’n 10%. Ook in bredere zin 

willen we nog meer werkzaamheden van HRM digitaliseren. In 

2020 hebben we een nieuw Performance Management 

Systeem aangeschaft, ter ondersteuning van de HRM-

gesprekscyclus met medewerkers. Voor de interne 

communicatie heeft Marketing & Communicatie een nieuw, 

gebruiks vriendelijker intranet ingevoerd, dat onder meer de 

onderlinge interactie tussen medewerkers vergemakkelijkt.

Interne	communicatie	organiseerden	we	pre-Covid-19	ook	

met zogeheten zeepkistsessies, die regelmatig in de kantine 

plaatsvonden. Die zijn vervangen door tweewekelijkse online 

Coronakoffie-updates	op	maandagmorgen,	waarin	mede-

werkers en MT-leden vertellen over nieuwe ontwikkelingen. 

Sinds oktober houdt de nieuwe directeur online ontbijt- en 

lunchsessies met groepjes van telkens drie medewerkers; dit 

in het kader van kennismaking met de organisatie. Zo kan 

het wegvallen van fysieke mogelijkheden voor (grootschalige) 

ontmoetingen leiden tot intensief digitaal contact.
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Kentallen vrouwen 

0,78
gem. fte 

51
parttime

14
fulltime

65
aantal

49,75
totaal fte

49
vast

16
tijdelijk

56*

aantal

43,75
fte’s

2020

2019

82**

aantal

76,9
fte’s

Kentallen mannen

0,94
gem. fte 

24
parttime

58
fulltime

82
aantal

78,7
totaal fte

72
vast

10
tijdelijk

2020

2019

Aantal vacatures 
vervuld in 2020

8
ter 

vervanging

18
totaal

10
nieuwe 

arbeidsplaatsen

2020

18
ter 

vervanging

35
totaal

17
nieuwe 

arbeidsplaatsen

2019

4
Interne verschuivingen

/doorgroei

-
Interne verschuivingen

/doorgroei

147/138
2020 2019

Aantal 
medewerkers 

Oost NL

18/35
2020 2019

+
in dienst 
Oost NL

9/18
2020 2019

-
uit dienst 

Oost NL

7,3/6,9
2020 2019

Gemiddelde
arbeidsduur

jaar jaar

2,5%/5,14%
2020 2019

Ziekteverzuim
(excl. zwanger-

schap)

per jaar per jaar

2,8%/6,15%
2020 2019

Ziekteverzuim
(incl. zwanger-

schap)

per jaar per jaar Gemiddelde leeftijd
Oost NL

44,0

(2019: 43,5)

ZZP’ers

10/5,2fte

(2019: 11/6fte)

Gedetacheerd aan

1/0,8fte

(2019: 1/0,8fte)

Vast contract

121/106fte

(2019: 94)

Tijdelijk contract

26/21,9fte

(2019: 26)

2019:

* waarvan 44 parttime en 12 fulltime

** waarvan 27 parttime en 55 fulltime

Bovenstaande gegevens komen uit het 

personeelsregistratiesysteem en/of het 

administratiesysteem. Ieder kwartaal 

worden de HRM-kentallen gedeeld met 

het MT en halfjaarlijks met de OR en de 

Raad van Commissarissen.

Bij het ontstaan van vacatures maken 

wij deze altijd eerst intern bekend. Ons 

beleid is erop gericht mensen zoveel 

mogelijk intern te laten doorstromen. 

Daarnaast nemen we nieuwe 

medewerkers meestal aan met eerst 

een jaarcontract. De inzet van zzp’ers 

trachten we zo minimaal mogelijk te 

houden. Een zzp’er bij Oost NL rekenen 

we tot de externe flexibele schil. 

HRM-kentallen 2020
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Corporate Governance

De directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van Oost NL 

hechten veel waarde aan ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin 

transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal 

staan. Oost NL past de principes en best practices van de 

Nederlandse Corporate Governance Code toe voor zover deze 

van toepassing zijn op een organisatie van haar omvang en 

inrichting. 

In een bijlage van dit jaarverslag en in het 

Verantwoordingsdocument Corporate Governance Code op 

onze website beschrijven wij de naleving van de Code. In 

dit document is aangegeven of en op welke wijze Oost NL 

voldoet aan de bepalingen van de Code, dan wel gemotiveerd 

uiteengezet waarom Oost NL van bepalingen afwijkt.

Het toezicht op Oost NL berust bij de RvC van Oost NL. 

Het Investment Committee Directe Investeringen en het 

Investment Committee Fonds in Fonds Investeringen 

adviseren de directie over voorstellen van de business unit 

Capital (Investeren) inzake investeringen in ondernemingen, 

respectievelijk fondsen vanaf een bedrag van € 250.000. 

Na een positief advies van het betreffende investment 

committee beslist de directie. Bij investeringen boven 

een bedrag van € 5 miljoen is tevens goedkeuring 

vereist van de RvC. De RvC benoemt de leden van de 

investment committees. In de bijlage op pagina 77 staat de 

samenstelling van de investment committees vermeld,  

met	per	lid	een	uitgebreid	profiel.
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Risicomanagement en 
risicobeheer

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van 

risico’s en het vaststellen van de beheersmaatregelen. Om een 

volledig geïntegreerd risicomanagement te realiseren, gaan 

we in 2021 per risicogebied binnen het managementteam 

een verantwoordelijke benoemen. De betreffende manager 

is verantwoordelijk voor de beheersmaatregelen en de 

monitoring.

Het risicobeleid van Oost NL is erop gericht (toekomstige) 

risico’s inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of 

te spreiden. De toepassing van risicomanagement komt 

regelmatig aan de orde in vergaderingen van het 

managementteam, de Raad van Commissarissen en de 

Audit- en Risicocommissie (ARC). Van de belangrijkste 

risicogebieden	wordt	met	de	ARC	het	risicoprofiel	besproken	

en vastgesteld. De accountant toetst de opzet en waar 

mogelijk de effectieve werking van de AO/IB (Administratieve 

Organisatie / Interne Beheersing). We bepalen het risiconiveau 

met een matrix voor risico- inschatting.

Terugblik 2020
In 2020 heeft Oost NL haar risicomanagement verder 

ontwikkeld en zijn de risicobereidheid (de mate waarin Oost 

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

beheersmaatregelen verder in kaart gebracht. We hebben 

gesprekken gevoerd met de ARC en de accountant. Medio 2020 

heeft Oost NL een extern deskundige aangesteld om het 

proces voor verdere professionalisering van het 

risicomanagement vorm te geven. 

In 2020 hebben we maatregelen uitgevoerd, met name gericht 

op de bewustwording van veilig IT -gebruik bij de medewerkers. 

Voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

hebben we in 2020 gekeken naar de inrichting, de opslag en 

het gebruik van data in het relatiebeheerbestand. Ook is op 

regelmatige basis en op afroep een functionaris 

gegevensbescherming beschikbaar voor vragen over de AVG en 

de databeveiliging. 

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

1. Strategische risico’s

2. Operationele risico’s

3. Financiële risico’s

4. Informatierisico’s

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

in gesprek met aandeelhouders en subsidiënten. Passend bij 

het publieke karakter van onze organisatie hebben we 

aandacht voor de risico’s die de continuïteit en duurzaamheid 

van Oost NL voor de lange termijn kunnen bedreigen. 

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

waar	mogelijk	te	mitigeren.	Bij	financiële	risico’s	willen	we	

risico’s zoveel mogelijk beheersen, onder meer met interne 

processen en beoordelingen bij het aangaan en daarna bij de 

monitoring van de risico’s. We maken een afweging tussen het 

risico en de maatschappelijke doelstellingen die we kunnen 

bereiken. Dit speelt vooral voor het aangaan van participaties 

en leningen. Uitgangspunt bij informatierisico’s is ook om 

deze waar mogelijk te mitigeren.

Oost	NL	heeft	het	karakter	van	een	hoogrisico-financier.	Veel	

van	de	ondernemingen	die	we	financieren	zijn	start-ups;	

technologie-gedreven en innovatieve bedrijven. Investeren is 

dan ook niet zonder risico’s. Bij jonge innovatieve bedrijven 

zijn zowel de technologie als de onderneming nog in 

ontwikkeling.	Wij	zijn	bereid	een	risicoprofiel	te	accepteren	dat	

marktpartijen, zoals banken of andere investeerders, niet 

accepteren. Het is daarom reëel rekening te houden met een 

minimaal rendement of zelfs afboekingen op de investeringen. 

Voor het uitvoeren van (gesubsidieerde) projecten hebben we 

waar nodig aanvullende beheersmaatregelen genomen, zoals 

het samenwerken met meerdere partijen, waardoor we het 

risico kunnen delen. 

De onderkende risico’s
1 Strategische risico’s

1.1  Wijzigingen van het economisch beleid bij stakeholders. 

1.2  Ontwikkelingen bij stakeholders voor zover activiteiten 

in het verlengde liggen van de activiteiten van Oost NL.

Beheersmaatregel

Oost NL is zich bewust van strategische risico’s. Voor 

zover die risico’s het gevolg zijn van ontwikkelingen bij 

stakeholders	(met	als	gevolg	mogelijk	minder	financiële	

middelen voor Oost NL), zijn ze beperkt beïnvloedbaar. Van 

belang	is	een	scherpe	profilering	van	de	propositie	en	de	

doelgroepen van Oost NL. Door steeds weer aandacht te 

hebben voor de synergie tussen de business units en de 

clusters geven we hier inhoud aan. Daarnaast zijn goede 

contacten op bestuurlijk en ambtelijk niveau van groot 

belang. Samen zoeken we steeds naar de balans tussen 

onze maatschappelijke functie en de economische ambities. 

De impact is uiteraard afhankelijk van de wijziging in het 

economisch beleid van de stakeholders.

1.3 Risico van imagoschade.

 

Beheersmaatregel

Het integriteitsbeleid van Oost NL en de uitvoering ervan 

liggen in het verlengde van de corporate governance. Oost NL 

besteedt veel aandacht aan de integriteit van medewerkers, 
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stakeholders en andere belanghebbenden. Meer dan in het 

verleden zullen we aandacht hebben voor de integriteit 

van de bedrijven en organisaties waar we activiteiten voor 

uitvoeren of in participeren. Ten aanzien van de medewerkers 

hebben we verschillende risicogebieden in kaart gebracht, 

zoals bij de invulling van cruciale functies. Oost NL werkt 

met een gedragscode inclusief klokkenluidersregeling en 

een	‘conflicts	of	interest’	beleid,	voor	zowel	medewerkers	als	

commissarissen en leden van de investment committees. In 

2020 hebben we wederom (trainings)sessies met medewerkers 

georganiseerd. Voor integriteit zijn de risico’s beperkt.

Tijdens de eerste gesprekken met organisaties over een 

mogelijke deelneming door of samenwerking met  

Oost NL, maken we duidelijk dat wij en onze stakeholders 

veel waarde hechten aan integer handelen en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In al onze 

activiteiten streven we integriteit na; uit gesprekken met 

relaties en bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken krijgen we een 

goede indruk hoe onze relaties die kwesties beoordelen en 

of zij er hetzelfde over denken als wij. Daarnaast besteedt 

de business unit Capital in een investeringsvoorstel 

specifiek	aandacht	aan	het	MVO-beleid	van	een	aanstaande	

participatie. We doen geen zaken met bedrijven waarvan de 

bedrijfsactiviteiten of bedrijfsvoering onethisch, illegaal of 

anderszins maatschappelijk niet verantwoord lijken te zijn. 

Communicatie over de activiteiten van Oost NL lopen altijd 

via de Marketing & Communicatie manager of de directeur.

1.4  Oost NL wordt aangemerkt als aanbestedende dienst; 

daarnaast bestaan er risico’s met betrekking tot 

staatssteunrecht.

Beheersmaatregel

Oost NL heeft operationele en beheersprocedures voor 

het aanbestedingsbeleid en de staatssteun. Ook met de 

aandeelhouders inventariseren we hoe de activiteiten van 

Oost NL zich verhouden tot het staatssteunrecht. 

In	2019	heeft	het	ministerie	van	Economische	Zaken	en	

Klimaat een analyse gemaakt van staatssteunrisico’s. 

Daaruit is op te maken dat de activiteiten zoals opgenomen 

in het activiteitenplan van Oost NL niet als staatsteun 

kunnen worden aangemerkt. De risico’s zijn daarom beperkt. 

2 Operationele risico’s

2.1   Niet realiseren van overeengekomen prestaties.

Beheersmaatregel

De bewaking en eventuele bijsturing van jaarlijks 

overeengekomen kpi’s vindt periodiek plaats, zowel intern 

als met opdrachtgevers. Als basis voor dit overleg dienen 

de kwartaalrapportages. Oost NL kent voor de meeste 

kpi’s inspanningsverplichtingen en in mindere mate 

resultaatverplichtingen.

3 Financiële risico’s

3.1  Oost NL loopt kredietrisico’s als verstrekte 

financieringen	(opgenomen	onder	de	financiële	vaste	

activa) niet worden terugverdiend. Daarnaast zijn er ook 

waarderingsrisico’s.

Beheersmaatregel

De beheersmaatregel omvat onder meer monitoring 

door diverse overlegstructuren, zowel per sector als 

overkoepelend, waarbinnen we ontwikkelingen in 

de portefeuille bespreken en waar nodig bijsturen. 

Beheersmaatregelen zijn verder geïntegreerd in een 

uitstekend	workflow	systeem	(Ventureplan),	waarbij	

verschillende	classificaties	worden	toegekend	aan	

participaties en leningen, zodat sneller inzichtelijk is welke 

investeringen we als meer risicovol kunnen beoordelen.

Bij de normale bedrijfsvoering van de participaties beheerst 

Oost NL het risico. Het risico is mede sterk afhankelijk 

van de economische ontwikkelingen, nationaal maar 

ook wereldwijd. Ons uitgangspunt bij de waarderingen 

van de participaties en leningen is in beginsel normaal 

tot voorzichtig. De accountant heeft in zijn rapportage 

aan de vennootschap geen materieel andere inzichten 

gecommuniceerd. Gezien de maatschappelijke opdracht van 

de aandeelhouders zijn de verhoogde risico’s inherent aan de 

activiteiten. 

3.2  Oost NL ontwikkelt projecten, maar kan ze ook zelf 

uitvoeren. Mogelijke risico’s zijn er als subsidies ten 

onrechte worden ontvangen en/of uitbetaald.

Beheersmaatregel

Voor projectaanvang maken we een transparante en 

zorgvuldige projectrisicoanalyse. Voor zover we met  

Oost NL gebruikmaken van Europese steunfondsen, zijn 

we op de hoogte van de betreffende regelgeving. Oost NL 

loopt beperkt risico’s bij de uitvoering van de Europese 

steunfondsprojecten - Oost NL is bijvoorbeeld bereid het 

leadpartnership op zich te nemen. 

Voor een aantal INTERREG V- projecten waarvoor Oost NL 

leadpartner is, is een risicoanalyse opgesteld en gedeeld met 

de Raad van Commissarissen. Omdat Oost NL al vele jaren 

ervaring met INTERREG- projecten heeft (de administratie is 

erop ingericht om geldstromen van projecten te monitoren, 

te analyseren en te plannen) en er daarnaast een uitstekende 

samenwerking is met de INTERREG- secretariaten, beoordelen 

we de risico’s als klein. 
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3.3  Het risico dat Oost NL niet aan haar verplichtingen kan 

voldoen.

Beheersmaatregel

Oost NL reserveert voldoende liquide middelen om aan haar 

verplichtingen	te	voldoen.	Oost	NL	heeft	geen	significante	

concentraties van kredietrisico’s. De liquide middelen staan 

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

het uitoefenen van de treasuryfunctie met betrekking tot 

de liquide middelen, zal Oost NL het bepaalde in de Wet 

financiering	decentrale	overheden	(Wet	Fido)	in	acht	nemen.	

In de praktijk maken we alleen gebruik van deposito’s. De 

risico’s zijn vrijwel nihil. 

3.4	 	Het	risico	van	het	niet	juist	toepassen	van	fiscale	regels	

met	als	gevolg	naheffingen	en	boetes.

Beheersmaatregel

Oost NL werkt in overeenstemming met de vigerende wet-  en 

regelgeving. We zijn permanent in overleg met accountants 

en andere deskundigen om eventuele wijzigingen in wet-  en 

regelgeving te implementeren. We beoordelen de risico’s als 

beperkt.

4 Informatierisico’s

4.1   Gebreken in de interne beheersing van de 

administratieve organisatie, waardoor beslissingen 

worden gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie.

Beheersmaatregel 

De business unit Capital maakt gebruik van een 

participatiebeheersysteem waarin de stappen beschreven 

worden van lead naar deelneming en van deelneming 

naar exit. Het voorzieningen- en waarderingsbeleid is 

gebaseerd op Valuation Guidelines for Private Equity and 

Venture Capital, ontwikkeld door AFIC, BVCA en EVCA. 

Tevens sturen we op de deskundigheid van de medewerkers 

en op handhaving van de richtlijnen van het interne 

participatiebeheersysteem. 

Voor het Ontwikkelingsbedrijf (Business development en 

International) zijn de beheersmaatregelen opgenomen in 

afzonderlijke applicaties. 

We beoordelen de risico’s als acceptabel.

4.2  Bijna alle gegevens van Oost NL bevinden zich in 

geautomatiseerde systemen. De werking van die 

systemen is onder meer afhankelijk van de technische 

infrastructuur. 

Beheersmaatregel 

Oost NL neemt continu de noodzakelijke technische en 

organisatorische maatregelen om de continuïteit van 

bedrijfskritische processen te garanderen. In 2020 is veel 

aandacht besteed aan authenticaties. Daarnaast voeren we 

regelmatig kwetsbaarheidsscans (zoals een cybersecurity-

scan) uit.

Het bestuur verklaart dat:

i.  voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid 

geven	dat	de	financiële	verslaggeving	geen	onjuistheden	

van materieel belang bevat;

ii.  het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is 

dat	de	financiële	verslaggeving	is	opgesteld	op	going	

concern basis; en

iii.  in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn 

vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van 

de continuïteit van de vennootschap voor een periode van 

twaalf maanden na opstelling van het verslag.

Binnen Oost NL is nog geen sprake van integraal 

risicomanagement. Er heeft een risicoanalyse plaats 

gevonden, maar deze dient nog verder vertaald te worden 

naar	specifieke	operationele	en	financiële	risico’s	en	

beheersingsmaatregelen. Wij zijn van plan om deze volgens 

het three-lines-of-defence model in de organisatie te 

implementeren en dat vervolgens periodiek te monitoren.
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Over dit verslag 

Oost NL rapporteert volgens de richtlijnen van 

de Global Reporting Initiative, de GRI Standards, 

optie Core (kernachtig). In de bijlage ‘Index Global 

Reporting Initiative’ hebben we een tabel opgenomen 

met alle relevante indicatoren en verwijzingen. Het 

jaarverslag en de jaarrekening hebben betrekking 

op de activiteiten en investeringen van Oost NL. Het 

verslag gaat niet in op het beleid en de resultaten van 

onze participaties. De fondsen waarvan wij in opdracht 

van de aandeelhouders het beheer verzorgen, maken 

ieder een eigen jaarverslag. Dit betreft Innovatiefonds 

Overijssel, Innovatiefonds Twente, Topfonds Gelderland 

en SPV Hengelo B.V. 

In de praktijk acquireert of desinvesteert Oost NL als 

ontwikkelingsmaatschappij geen bedrijfsonderdelen. Toch 

geldt in principe het beleid dat wanneer dit wel het geval is, wij 

de	niet-financiële	informatie	in	de	verslaggeving	consolideren	

vanaf, respectievelijk tot het moment van acquisitie of 

desinvestering. 

 

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

gebaseerd op de materialiteitsanalyse die we in 2017 hebben 

uitgevoerd	en	in	2019	hebben	herijkt.	Zo	hebben	we	een	

inventarisatie kunnen maken van maatschappelijke aspecten 

die van belang zijn voor Oost NL en haar stakeholders; deze 

hebben we vervolgens gevisualiseerd in de materialiteitsmatrix 

(zie de bijlage).

Met het oog op transparante verslaglegging hebben we in  

dit jaarverslag, in vergelijking met voorgaande jaren, de 

indeling verhelderd en diverse onderdelen verder uitgewerkt. 

Zo hebben we nu eerst de maatschappelijke uitdagingen 

geformuleerd en vervolgens de maatschappelijke waarde 

benoemd die we creëren door bij te dragen aan oplossingen 

voor die uitdagingen. In ons waardecreatiemodel hebben we 

de ‘Output’ uitgebreid met doelen voor de korte termijn (kpi’s) 

en de ‘Outcome’ met de doelen voor de lange termijn (SDG’s).

Wat betreft de realisatie in het verslagjaar, we hebben nu een 

prominentere presentatie van de strategische projecten op 

onze vier speerpunten (Energy, Food, Health en Tech) en het 

overkoepelende thema Digitalisering. Ook hebben we meer 

aandacht besteed aan de koppeling van de maatschappelijke 

uitdagingen, zoals door Oost NL geformuleerd, aan de SDG’s 

van de VN, en de naleving van de OESO-richtlijnen voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De business units verzamelen de prestatie-indicatoren voor dit 

verslag. De toelichting op de indicatoren die voor ons relevant 

zijn, staat in de bijlage ‘Toelichting prestatie-indicatoren’. 

De data voor de indicatoren Innoveren verkrijgen we uit 

projectvoorstellen en/of subsidiebeschikkingen van betrokken 

partijen. De data voor de indicatoren Investeren verzamelen 

we op basis van de feitelijke uitstroom van middelen. Per 

kwartaal rapporteert de business unit Capital over het 

investeringsniveau, in afstemming met onze administratie. 

De data voor de indicatoren Internationaliseren komen uit 

de	confirmation	letters	van	de	betreffende	ondernemingen.	

Daarmee verklaren zij dat ze onder meer door samenwerking 

met Oost NL in Oost-Nederland hebben geïnvesteerd of 

arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Hiervoor geldt een periode 

van drie jaar. 

Dit	jaar	hebben	we	vastgehouden	aan	de	in	2019	gemaakte	

expliciete koppeling tussen Sustainable Development Goals 

(SDG’s) van de VN en maatschappelijke uitdagingen zoals we 

die zelf hebben geformuleerd. Enkele jaren geleden hebben 

we besloten om binnen onze organisatie in te zetten op 

maatschappelijke uitdagingen. Deze sluiten aan bij de SDG’s, 

maar we hebben er bewust voor gekozen om in de interne en 

externe communicatie de term ‘maatschappelijke uitdagingen’ 

te hanteren. Die past in onze visie: in onze regio realiseren we 

niet alleen een economische meerwaarde, maar willen we met 

onze activiteiten ook een bredere maatschappelijke impact 

bereiken. Dit jaar gebruiken we om te onderzoeken hoe we 

de SDG’s kunnen integreren in onze systemen, zodat we deze 

kunnen gaan hanteren en onze impact daarop meten. Dit 

omwille van de bredere herkenbaarheid en in afstemming met 

de collega-ROM’s.

Oost	NL	monitort	en	controleert	de	niet-financiële	informatie	

voor dit verslag, met als doel de datakwaliteit te borgen en 

indien mogelijk te verbeteren. Hierbij maakt ze gebruik van 

de beschikbare data die de verschillende business units en 

betrokken ondernemingen aanleveren, zonder schattingen 

of overige berekeningen te maken voor het bepalen van de 

niet-financiële	data.	De	niet-financiële	informatie	is	geen	

onderdeel van de controle door de externe accountant. Wel 

leest de externe accountant de informatie en beoordeelt deze 

op afwijkingen op basis van kennis en begrip verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins. 

Het is onze ambitie om elk jaar onze dienstverlening en de 

verslaggeving daarover verder te verbeteren. Onze missie 

is bijdragen aan economische structuurversterking en 

oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dat doen 

we aan de hand van een goed innerlijk kompas, waar ik in 

mijn voorwoord al aan refereerde. We hebben met dit verslag 

heldere	verantwoording	willen	afleggen.

Apeldoorn, 25 maart 2021 

Wendy de Jong

Algemeen directeur
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Het verslagjaar 2020 stond voor de organisatie van 

Oost NL natuurlijk voor een belangrijk deel in het teken 

van de Covid-19 crisis. De RvC was daar via het overleg 

met de directie intensief bij betrokken. We hebben 

eens te meer geconstateerd dat Oost-Nederland in de 

vorm van Oost NL beschikt over een structuur die goed 

kan inspelen op de behoeften van startende bedrijven 

en het zittende bedrijfsleven. De voortvarende 

uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening (COL) 

heeft laten zien dat Oost NL goed geëquipeerd is voor 

dergelijke opgaven. 

Een speciaal aandachtspunt voor de RvC in het overleg met 

de directie was het welbevinden van de medewerkers. Zij 

moesten opeens werken in een heel andere setting dan ze 

gewend waren, met speciale maatregelen op kantoor en 

uitdagingen bij het thuiswerken. Met veel waardering hebben 

we gezien hoe ze meer dan ooit gezamenlijk zijn opgetrokken 

om de bijzondere uitdagingen aan te gaan.

Uiteraard hebben we ons ook gebogen over de impact die de 

Covid-19	crisis	op	de	lange	termijn	op	de	economie	van	Oost-

Nederland en dus ook op Oost NL zal hebben. Door minder 

exits en daarmee langer in portfolio blijvende bedrijven is 

Verslag van de Raad van Commissarissen
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de verwachting dat er een hogere investeringsbehoefte 

in het portfolio ontstaat. Daarom steunden wij het beleid 

om terughoudend te zijn met het aangaan van nieuwe 

verplichtingen, zoals de tijdelijke investeringsstop voor 

het Participatiefonds Oost NL met ingang van het tweede 

kwartaal 2020. 

In dit verband is het goed dat Oost NL in een speciale ronde 

alle risico’s rond haar investeringen opnieuw in kaart heeft 

gebracht. De huidige situatie vraagt om een voortdurend 

wegen van de risico’s, reden waarom Oost NL daar ook bij de 

toewijzing van de COL kritisch naar heeft gekeken. Tevens 

is de RvC content dat de directie in het verslagjaar stappen 

heeft gezet om het risicomanagement naar een hoger niveau 

te brengen. In 2021 zal ze daar een vervolg aan geven.

Los	van	de	Covid-19	crisis	blijft	er	bij	Oost	NL	de	behoefte	

aan ruime mogelijkheden om bedrijven te ondersteunen. 

Denk alleen al aan de investeringen die in de opeenvolgende 

ontwikkelingsfasen voor health-innovaties nodig zijn maar 

ook aan de energietransitie. Oost NL moet technologische 

innovatie blijven ondersteunen waar niet alleen het 

bedrijfsleven in Oost-Nederland maar ook de inrichting van 

onze	toekomstige	samenleving	profijt	van	heeft.	Vooral	bij	

Invest-NL,	dat	in	2019	is	gestart,	zien	we	mogelijkheden.	

Die	maakt	de	doorgroei	van	bedrijven	in	financieel	opzicht	

wellicht gemakkelijker. Ook het Groeifonds met zijn hogere 

investeringsniveaus biedt kansen, zeker als de regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen samen thema’s oppakken; 

denk aan fotonica en kunstmatige intelligentie. 

Daarnaast kan kapitaalversterking door de aandeelhouders 

de mogelijkheden verruimen en de positie van Oost NL 

versterken. Het Ministerie van EZK heeft daar de eerste zet 

voor gedaan, die inmiddels door de provincies Gelderland 

en Overijssel is omarmd. Voor een daarmee samenhangend 

onderwerp, vereenvoudiging van de fondsenstructuur en 

-voorwaarden bij Oost NL, gelden voor de RvC vergelijkbare 

overwegingen, in het besef dat dit thema zeker in de huidige 

Covid-19	tijd	niet	de	hoogste	prioriteit	heeft.

Door	de	Covid-19	crisis	verschoof	de	naderende	Brexit	in	

2020 iets naar de achtergrond. Uiteraard zijn we verheugd 

dat het op de valreep tot een deal tussen de EU en het VK 

is gekomen. Gedurende het jaar stond Oost NL met raad 

en daad klaar voor bedrijven die vragen hadden over de 

handel met het VK of omgekeerd over vestiging van een 

dependance in Oost-Gelderland. We hebben gemerkt dat 

Oost NL goede contacten had en heeft met alle relevante 

partijen in Nederland en het VK om adequaat op de Brexit te 

kunnen inspelen. Ook los van de Brexit zijn we blij met de 

komst van internationale bedrijven naar Oost-Nederland. 

Een mooi voorbeeld is Beyond Meat, dat zich in Enschede 

heeft gevestigd, mede dankzij de inzet van Oost NL voor de 

eiwittransitie.

Bij de directiewissel die zich in 2020 heeft voltrokken was de 

RvC intensief betrokken. Na een zorgvuldig wervingstraject 

hebben we in de persoon van mevrouw Wendy de Jong een 

passende kandidaat voor de functie van algemeen directeur 

kunnen aanstellen. Dankzij de inzet van alle betrokken is 

de overdracht professioneel en soepel verlopen. Een groot 

voordeel was dat zij een maand eerder al beschikbaar was om 

uitgebreid kennis te maken met de organisatie. Daardoor kon 

zij, ook omdat ze al langer bekend was met het werkveld van 

Oost	NL,	per	1	juli	2020	-	middenin	de	Covid-19	crisis	-	een	

vliegende start maken. We zijn mevrouw De Jong erkentelijk 

voor haar proactieve inzet. 

Onze dank gaat evenzeer uit naar haar voorganger, de 

heer Marius Prins. Ruim twintig jaar heeft hij Oost NL en 

rechtsvoorgangers, zoals de Participatiemaatschappij 

Oost Nederland, gediend. Oost NL geldt als een van de 

toonaangevende regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

in Nederland en de heer Prins heeft daar een belangrijke 

bijdrage aan geleverd. 

Aan het eind van het verslagjaar is mevrouw Chimwemwe 

de Gaay Fortman aangesteld als manager Capital, de functie 

die de heer Koos Fuykschot ad interim met veel inzet heeft 

vervuld. We constateren dat met de twee benoemingen de 

diversiteit in het managementteam van Oost NL aanzienlijk 

is versterkt. Daarmee is invulling gegeven aan een van de 

aanbevelingen	uit	de	zelfevaluatie	van	de	RvC	uit	2019.

De RvC hecht eraan te stellen dat de nieuwe algemeen 

directeur is aangetreden als een manager ten tijde van 

een maatschappelijke crisis, niet als crisismanager. Er ligt 

een heldere strategie voor Oost NL. De aandeelhouders en 

subsidiënten geven aan tevreden te zijn met het werk van 

Oost NL. De actuele opgave is de crisis adequaat tegemoet te 

treden, wat betreft zowel de structuurversterking van Oost 

NL als het welbevinden van de werknemers, en de reguliere 

taken goed te blijven uitvoeren. Wij onderschrijven de nadruk 

die het Activiteitenplan 2021 hierop legt. 

Daarbovenop kan nog de inzet komen ten behoeve van 

het langetermijninvesteringsprogramma van de provincie 

Gelderland en eventueel ook Overijssel, in lijn met onze 

vier thema’s Energy, Food, Health en Tech. Mocht vanuit de 

provincie(s) voor uitvoering een beroep worden gedaan op 

Oost NL, dan zal dat veel vragen van de organisatie, reden 

waarom wij terughoudendheid bepleiten bij het invullen van 

eventuele andere nieuwe taken.

Uiteraard heeft ook de RvC zorg over hoe ‘we’ uit de crisis 

komen, maar die zorg geldt niet Oost NL zelf, want de 

organisatie blijkt goed toegerust. Wij zijn er trots op hoe 

Oost NL zich steeds weer kan aanpassen aan 
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wisselende vragen vanuit de samenleving en voor Oost-

Nederland binnen de landelijke verhoudingen een goede 

uitgangspositie weet te verwerven en behouden. 

De RvC is verheugd met het behaalde jaarresultaat, zeker  

als	daarbij	de	Covid-19	crisis	in	ogenschouw	wordt	

genomen. Een groot deel van het jaarresultaat bestaat uit 

een gerealiseerde exit van een deelneming die actief is in 

een van de vier strategische aandachtsgebieden, te weten 

Energy. De zorgvuldige begeleiding gedurende de gehele 

participatieperiode als ook de tijdens de exit- en closing-

periode heeft aan dit verkoopresultaat ten grondslag 

gelegen.

De RvC spreekt haar dank uit aan de algemeen directeur, het

managementteam en de medewerkers voor de in 2020 onder

bijzondere omstandigheden geleverde inspanningen en 

complimenteert hen met de bereikte resultaten. 

Apeldoorn, 25 maart 2021 

Raad van Commissarissen

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

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

D.J. Klein Essink RA

Drs. C.E. Habes

Mr. B.G.M. Lemstra

Ir. G.J. Edelijn

Het functioneren van de RvC

De samenstelling van de RvC onderging in 2020 geen 

wijzigingen; alle commissarissen zijn onafhankelijk zoals 

bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. De RvC 

kwam in het verslagjaar zes keer bijeen. Bij drie vergaderingen 

was een lid afwezig, zodat het aanwezigheidspercentage 

uitkwam	op	90%.	Bij	de	commissievergaderingen	(zie	

hieronder) was dat 100%. In elke vergadering van de RvC 

zoeken we, naast de reguliere agendapunten, verdieping 

op een van de thema’s waar de organisatie mee bezig is. In 

het verslagjaar hebben we onder meer gesproken over de 

interne IT bij Oost NL, Air Maintenance Cluster Twente, de 

eiwittransitie	en	de	Covid-19	crisis.	Vanwege	Covid-19	waren	er	

geen bedrijfsbezoeken.

De Audit- en Risicocommissie (ARC) heeft in 2020 vijf keer 

vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren de bespreking 

van	het	accountantsverslag,	de	impact	van	de	Covid-19	crisis,	

risicomanagement en -beheersing, de begroting 2021 en de 

overgang naar de nieuwe accountant, BDO. Die overgang is 

succesvol afgerond en de samenwerking met BDO blijkt goed 

te verlopen. 

De ARC sprak voorts over de opvolging van de 

aanbevelingen in de managementletter rond informatie- 

en communicatietechnologie, Algemene verordening 

gegevensbescherming en cybersecurity. De ARC heeft 

geconstateerd dat de organisatie zich adequaat aanpast aan 

de steeds hogere eisen op dit gebied. Daarbij onderstreept  

ze nogmaals dat gegevensbeveiliging essentieel is voor  

Oost	NL	en	voor	alle	bedrijven	die	(financiële)	gegevens	 

met Oost NL delen. De ARC is verheugd dat de directie het 

verstevigen van het risicomanagement als een belangrijk 

onderdeel van de bedrijfsvoering ziet.

De RvC beziet jaarlijks of er behoefte bestaat om een Internal 

Audit-functie in te richten en of er voldoende adequate 

alternatieve maatregelen zijn genomen indien een dergelijke 

functie niet is ingericht. In 2020 heeft de RvC geoordeeld dat 

voor de Internal Audit-functie blijft gelden dat de voordelen 

daarvan, gezien de huidige omvang van de organisatie, 

niet opwegen tegen de aanvullende kosten. Bij wijze van 

alternatieve maatregel acht de RvC het voldoende dat zij zelf, 

op elk moment, kan besluiten om de accountant een extra 

opdracht te geven.

De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 

(SBR) heeft in 2020 vier keer vergaderd. De belangrijkste 

onderwerpen waren de werving en benoeming van de nieuwe 

directeur, de overdracht van de directeursfunctie, het afscheid 

van de terugtredende directeur, de gang van zaken binnen 

het managementteam en het bezoldigingsbeleid voor de 

RvC. Gebruik is dat de SBR jaarlijks het functioneren van de 

directie evalueert. In verband met de directiewisseling medio 

2020 heeft de SBR ter voorbereiding hiervan met de heer 

Prins gesprekken gevoerd. Het eerste evaluatiegesprek met 

mevrouw De Jong zal plaatsvinden in 2021.

De RvC heeft aan het eind van het verslagjaar een zelfevaluatie 

uitgevoerd onder begeleiding van een extern bureau, dat ter 

voorbereiding interviews heeft gehouden met de individuele 

commissarissen, de directie en de directiesecretaris. 

Belangrijkste uitkomst was dat alle leden van de RvC zullen 

deelnemen in een van de commissies van de RvC, terwijl 

de RvC voldoende ruimte blijft reserveren om belangrijke 

onderwerpen plenair te bespreken. De heer Edelijn is daartoe 

met ingang van 2 december 2020 benoemd tot lid van de ARC.
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Lid
Ingangsdatum benoeming 
(eerste termijn) en evt. her-
benoeming (tweede termijn)

Aftredend bij de algemene  
vergadering Oost NL

dhr. mr. G.H.N.L. van Woerkom
(voorzitter RvC, lid Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie (SBR)) 

18 mei 2015,
25	april	2019	

2023

dhr. D.J. Klein Essink RA
(lid RvC, voorzitter Audit- en Risicocommissie 
(ARC))

1 juni 2017 2021

mw. drs. C.E. Habes

(lid RvC, voorzitter SBR)

8 mei 2014,
17 mei 2018

2022

mw. mr. B.G.M. Lemstra

(lid RvC, lid ARC) 

17 mei 2018 2022

dhr. ir. G.J. Edelijn

(lid RvC, lid ARC per 2 december 2020)

5	september	2019 2023

Samenstelling RvC en rooster van aftreden
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Jaarrekening
2020
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31 december 2020 31 december 2019

Passiva

Groepsvermogen

6 Eigen vermogen

Geplaatst en gestort 
kapitaal

59.987 59.987 

Agio reserve 12.596 12.596 

Overige reserve 9.014 13.426 

Onverdeeld resultaat 
boekjaar

26.971 -4.412 

108.568 81.597 

7 Voorzieningen 120 104 

8 Kortlopende schulden 8.734 8.113 

117.422 89.814 

Balans per 31 december 2020
(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa 308 314 

2 Financiële vaste activa 39.161 42.403 

39.469 42.717 

Vlottende activa

3
Vorderingen en  
overlopende activa

21.078 4.848 

4 Effecten 22.700 

5 Liquide middelen 34.175 42.249 

77.953 47.097 

117.422 89.814
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Winst- en verliesrekening over 2020   
(bedragen x € 1.000)

2020 2019

Opbrengsten
Ontwikkelings-

activiteiten
Participatie-
activiteiten

Totaal
2020

Ontwikkelings-
activiteiten

Participatie-
activiteiten

Totaal
2019

9 Opbrengsten ontwikkelingsactiviteiten 10.910 10.910 10.477 10.477 

10 Opbrengsten participatieactiviteiten

- Transactieresultaat 37.868 823 

- Dividend participaties 0 645 

- Rentebaten participaties 1.291 910 

- Opbrengsten beheersvergoedingen 4.159 3.833 

- Overige opbrengsten 0 82 

Totaal opbrengsten participatieactiviteiten 43.318 43.318 10.477 6.293 6.293 

Totaal opbrengsten 10.910 43.318 54.228 10.477 6.293 16.770 

Bedrijfskosten

11 Personeelskosten 8.982 5.274 14.256 8.424 4.700 13.124 

12 Overige kosten

- Dotatie aan de voorziening participaties 10.452 5.759 

- Vrijval voorziening desinvesteringen en faillissementen -529 -1.092 

- Overige kosten 1.781 1.107 1.966 1.243 

Totaal overige kosten 1.781 11.030 12.811 1.966 5.910 7.876 

Afschrijvingskosten 59 40 99 69 101 170 

Totaal bedrijfskosten 10.822 16.344 27.166 10.459 10.711 21.170 

Bedrijfsresultaat 88 26.974 27.062 18 -4.418 -4.400 

Financiële baten en lasten liquide middelen 0 -91 -91 0 -12 -12 

Resultaat voor belastingen 88 26.883 26.971 18 -4.430 -4.412 

13 Belastingen 0 0

Resultaat na belastingen 88 26.883 26.971 18 -4.430 -4.412 
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Kasstroomoverzicht over 2020
(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Bedrijfsresultaat 27.062 -4.400 

Aanpassing voor
 - Afschrijvingen en waardeverminderingen 99 170 

 - Mutatie overige voorzieningen 16 6 

 -     Mutatie voorziening participaties en  
terugboekingen op faillissementen 5.097  896  

 - Dividend uitkeringen 0 -645 

 -  Aanpassingen voor non-cash elementen  
participaties en leningen -16.811 2.582 

Saldo aanpassingen -11.599 3.009 

Veranderingen in werkkapitaal
 - Mutatie debiteuren 402 669 

 - Mutatie overige vorderingen -16.632 -1.780 

 - Mutatie crediteuren -435 58 

 - Vooruitontvangen subsidiegelden 1.061 95 

 - Mutatie overige schulden -5 -123 

-15.609 -1.081 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -146 -2.472 

Ontvangen / betaalde interest liquide middelen -91 -12 

Ontvangen dividenden 0 645 

-91 633 

Kasstroom uit operationele activiteiten -237 -1.839 

Investeringen in materiële vaste activa -93 -54 

Verwerving participaties en uitgifte leningen -9.496 -13.809 

Effecten 0 0

Desinvesteringen	en	aflossingen 1.752 2.731 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.837 -11.132 

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten 0 0

Totaal kasstroom -8.074 -12.971 

Stand per 1 januari 42.249 55.220 

Kasstroom -8.074 -12.971 

Stand per 31 december 34.175 42.249 
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Algemeen
Statutaire vestigingsplaats
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV is statutair 

gevestigd te Apeldoorn en heeft één vestiging:

Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP Apeldoorn. 

KvK nummer: 06060570.

Activiteiten
Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-

Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland 

versterken wij de regionale economie. We ondersteunen 

ondernemers met publiek geld en met onze kennis, kunde 

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

Centraal staan onze klanten: innovatieve ondernemers.

Aandelenverhouding per 31 -12-2020
Verdeling van de aandelen:

Staat der Nederlanden 32.750.755 (54,6%)

Provincie Gelderland 17.892.400 (29,8%)

Provincie Overijssel 7.911.965 (13,2%)

Universiteit Twente 1.431.401 (2,4%)

Regio Twente     1 aandeel

Niet-geconsolideerde maatschappijen 
en kapitaalbelangen
Niet gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde:

Topfonds	Gelderland	B.V.	betreft	een	95%	kapitaalbelang	

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

heeft prioriteitsaandelen in deze vennootschap. Conform de 

statutaire regeling komt het resultaat van deze vennootschap 

geheel toe aan de prioriteitsaandeelhouder. Consolidatie is om 

deze reden achterwege gebleven.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen 

aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 

zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 

verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management van Oost NL of 

de nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties 

van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht 

voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn 

aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang 

van de transactie en andere informatie die nodig is voor het 

verschaffen van het inzicht. 

Belastingen 
Vanaf 1 januari 2016 is Oost NL belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting.

Een	bedrag	van	€	6,2	miljoen	(2019:	€	5,8	miljoen)	aan	

verliezen die voor voorwaartse verliescompensatie 

in aanmerking komen, zijn niet in de latente 

belastingvorderingen opgenomen.

Schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het 

opstellen van de jaarrekening vormt de directie van  

Oost NL zich over verschillende zaken een oordeel en 

maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in 

de jaarrekening danwel de toelichting daarop opgenomen 

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

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

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

betreffende jaarrekeningposten. De belangrijkste schattingen 

in de jaarrekening hebben betrekking op de bijzondere 

waardeverminderingen van participaties en voorzieningen 

voor oninbaarheid van leningen, beide verantwoord onder de 

financiële	vaste	activa,	alsmede	de	fair	market	value	van	de	

participaties.

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering- en van 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

Valutaomrekening
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers 

op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde 

valuta worden omgerekend tegen de functionele valutakoers 

op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in 

vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, 

worden omgerekend tegen de functionele valutakoers 

op transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in 

vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op actuele waarde, 

worden omgerekend tegen de functionele valutakoers 

geldend op het moment van waardering van de post.

 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel 

de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, 

worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

 

Koersverschillen die optreden bij de omrekening van een 

niet-monetaire balanspost in vreemde valuta die zijn 

gewaardeerd op actuele waarde, worden als deel van 

de herwaarderingsreserve direct in het eigen vermogen 
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verwerkt, indien de waardeverandering van de niet-

monetaire post ook rechtstreeks in het eigen vermogen 

wordt verwerkt.

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 

wettelijke	bepalingen	van	Titel	9	Boek	2	Burgerlijk	Wetboek	

en de stellige uitspraken van de richtlijnen voor de Jaar-

verslaggeving, uitgegeven door de Raad voor Jaarverslag-

geving. Ter verbetering van het inzicht en gelet op het 

specifieke	karakter	van	Oost	NL	is	op	grond	van	het	Besluit	

Modellen Jaarrekening (art.6) op een aantal onderdelen 

afgeweken van de algemeen geldende voorschriften en is 

een beter passende en daardoor duidelijkere benaming en 

indeling gekozen betreffende een aantal posten in de balans 

en resultatenrekening. Alle in de jaarrekening vermelde 

bedragen zijn in duizenden euro’s opgenomen tenzij anders 

is aangegeven. Activa en passiva zijn in het algemeen ge-

waardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In de 

balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht 

zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar 

de toelichting.

De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 de gevolgen van 

de	Covid-19	crisis	ondervonden,	met	name	ten	aanzien	van	

de waarde van de investeringen in de portfoliobedrijven. De 

omzet is daarentegen als gevolg van extra werkzaamheden 

gestegen.	De	bestuurder	heeft	de	gevolgen	van	de	Covid-19	

crisis onderkend en de vennootschap heeft tijdig maatrege-

len genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Zo is 

onder	andere	getracht	de	impact	van	Covid-19	mee	te	nemen	

in het bepalen van de waarde van investeringen in portfolio-

bedrijven. 

De	recente	ontwikkelingen	met	betrekking	tot	de	Covid-19	

crisis hebben géén nadelige invloed op de liquiditeitspositie 

van Oost NL. Er is enerzijds sprake van een goede liquidi-

teitspositie, anderzijds is sprake van continuering van 

opdrachten inzake het ontwikkelbedrijf. De boekjaarsubsi-

dies worden grotendeels bevoorschot en de opbrengsten uit 

overige opdrachten worden gedurende het jaar gefactureerd.

De ontwikkelingen in 2020 en de verwachtingen voor 2021, 

zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame 

voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Derhalve 

is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteits-

veronderstelling.

Materiële	vaste	activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd 

tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs), minus eventuele 

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve 

bijzondere waardeverminderingen.  

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven 

op basis van de geschatte economische levensduur rekening 

houdend met de restwaarde:

 > Huisvesting over 10 jaar

 > Inventaris over 10 jaar

 > Automatisering (hardware) over 3 jaar 

 > Automatisering (software) 3-5 jaar.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden 

gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere 

opbrengstwaarde. 

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, 

gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd 

wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging 

verantwoord.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud 

opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan de 

activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te 

vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd 

beschouwd en ineens ten laste van de winst- en 

verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten 

worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans 

opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige 

prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding 

worden verwacht.  De bate of last die voortvloeit uit de 

desinvestering wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het 

zakelijke	en	financiële	beleid	wordt	uitgeoefend,	worden	

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde 

zoals	is	toegestaan	volgens	RJ290.537a.	Oost	NL	concludeert	

dat geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend 

op basis van de overheersende zeggenschap van de andere 

aandeelhouder, dat de vennootschap niet in staat is om 

zelfstandig een directielid te benoemen en dat geen materiële 

transacties en/of uitwisselingen van managers of essentiële 

technische informatie tussen participaties en de vennootschap 

plaatsvinden.

Participaties 
Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft de 

onderneming diverse participaties in ondernemingen. 

De aandelenparticipaties worden initieel gewaardeerd 

tegen reële waarde. De vervolgwaardering betreft de 

verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde zoals is toegestaan 

volgens	RJ290.537a.	Het	dividend	wordt	als	resultaat	
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aangemerkt	en	verwerkt	onder	de	financiële	baten	en	lasten.	

De waardering tegen verkrijgingsprijs heeft tot gevolg 

dat waardestijgingen van participaties niet in de cijfers 

tot uitdrukking komen. Ten einde toch een nader inzicht 

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

de balans de fair market value vermeld. Afwaarderingen 

naar een lagere marktwaarde, of terugnames van een 

afwaardering in een voorgaande periode worden in de winst- 

en verliesrekening verwerkt.

Participaties worden niet aangegaan met als doel om 

zeggenschap te krijgen over de onderneming, maar met als 

doel om te vervreemden. Er is te allen tijde een exit strategie 

om	dit	te	bereiken.	Daarom	classificeren	de	participaties	

niet als deelneming. In uitzonderingsgevallen kunnen 

meerderheidsposities ontstaan, dit is altijd van tijdelijke 

aard. De betreffende participaties worden om deze redenen 

niet geconsolideerd. Voor een overzicht van kapitaalbelangen 

verwijzen wij naar de bijlage ‘Overzicht participaties per  

31-12-2020’.

Leningen
Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft de onderneming 

diverse leningen verstrekt. De leningen betreffen zowel 

leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen 

waarin niet wordt geparticipeerd. De leningen worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of 

lagere	marktwaarde	zoals	is	toegestaan	volgens	RJ290.537a.	

Baten en lasten worden in de winst- en verliesrekening 

verwerkt zodra sprake is van een lagere marktwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen 
van	financiële	vaste	activa
De directie van Oost NL beoordeelt op elke balansdatum of 

een	financieel	actief	of	een	groep	van	financiële	activa	

bijzondere waardevermindering heeft ondergaan in de eerste 

twee jaar volgend op de initiële investering. Voor alle 

categorieën	financiële	activa	die	tegen	(geamortiseerde)	

kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van 

objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardevermin-

deringen, de omvang van het verlies uit hoofde van de 

bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst- en 

verliesrekening verwerkt. 

Bij	financiële	activa	gewaardeerd	tegen	geamortiseerde	

kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het 

verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best 

mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, 

contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het 

financiële	actief	zoals	die	is	bepaald	bij	de	eerste	verwerking	

van het instrument. 

De nominale waarde van de vorderingen wordt verlaagd met 

gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid. 

Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt 

terug genomen, indien de afname van de waarde-

vermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis 

na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om 

het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten 

tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van 

een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen 

verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Bij aandelenparticipaties gewaardeerd tegen kostprijs wordt 

de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen de 

boekwaarde	van	het	financiële	actief	en	de	best	mogelijke	

schatting van de fair market value. Een voorheen opgenomen 

waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien het 

wegnemen van de indicatie van een bijzondere waarde-

vermindering objectief en structureel waarneembaar is.

Bepaling Fair Market Value
Voor de bepaling van de marktwaarde, de Fair Market 

Value, worden de Valuation Guidelines for Private Equity 

and Venture Capital, ontwikkeld door AFIC, BVCA en Invest 

Europe, als richtlijn gehanteerd. Oost NL hanteert hier bij 

voorkeur de methode price of recent investment. Als dit 

niet mogelijk blijkt wordt de multiple method, discounted 

cash	flow	method	of	de	adjusted	present	value	method	

gehanteerd. De belangrijkste aannames en schattingen zijn 

als volgt:

 > bij price of recent investment zijn dit de mogelijke 

wijzigingen die in de periode tussen het moment van 

waarderen en de transactie hebben plaatsgevonden;

 > bij de multiple method is dit de toepasbaarheid en 

redelijkheid van de multiple. Dit hangt onder meer af 

van	de	grootte,	het	risicoprofiel	en	de	winstverwachting	

van de onderneming waarvan de multiple wordt 

gehanteerd;

 > bij	de	discounted	cash	flow	method	en	de	adjusted	

present value method zijn dit de schatting van 

de toekomstige kasstromen en de gehanteerde 

disconteringsvoet.

In de eerste twee jaar volgend op de initiële investering 

wordt de Fair Market Value gelijk verondersteld aan de 

kostprijs tenzij er indicaties zijn voor een bijzondere 

waardevermindering die waardering op kostprijs niet 

rechtvaardigen.



48 Jaarverslag 2020 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste waardering verwerkt 

tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toe-

rekenbare transactiekosten in de eerste opname worden 

meegenomen. Vorderingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 

de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en 

eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden 

direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en 

verkopen	van	financiële	activa	die	tot	de	categorie	vorderingen	

behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Effecten 

staan ter vrije beschikking (tenzij anders vermeld) en 

zijn beursgenoteerd. Waarde veranderingen worden in de 

resultatenrekening verwerkt.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s 

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 

of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde 

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte 

lasten gedurende het dienstverband. Bij de berekening van 

de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met 

verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze 

opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval 

van	een	financiële	verplichting	die	niet	tegen	reële	waarde,	

met verwerking van waardeveranderingen in de winst en- 

verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te 

rekenen transactiekosten. Hiermee wordt bedoeld dat als een 

kortlopende schuld wel tegen reële waarde met verwerking 

van de waardeverandering in de P&L wordt gewaardeerd, de 

transactiekosten niet in de eerste waardering van de schuld 

worden opgenomen, maar via het resultaat worden verwerkt. 

Dit kan onder RJ alleen als een kortlopende schuld onderdeel 

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

verplichting die gewaardeerd wordt tegen geamortiseerde 

kostprijs waarbij eerste waardering tegen reële waarde met 

daarin transactiekosten verwerkt. Voor derivaten (die als 

kortlopende	schuld	geclassificeerd	kunnen	zijn)	gelden	

specifieke	regels.

De kortlopende schulden worden na de eerste waardering 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens 

de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden 

in de winst- en verliesrekening opgenomen zodra de 

verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, 

alsmede via het amortisatieproces.

Op subsidieprojecten wordt in beginsel geen winst 

gerealiseerd. Opbrengsten betreffen enkel subsidies voor 

dekking van kosten. Deze onderhanden projecten worden 

gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten. 

De projectopbrengsten worden verantwoord ter hoogte van 

de projectkosten (naar rato van voortgang) voor zover deze 

waarschijnlijk kunnen worden verhaald.

Op de gerealiseerde projectopbrengsten worden de reeds 

gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Voor 

verwachte verliezen wordt een voorziening getroffen. Er 

wordt geen rekening gehouden met rentekosten. Indien 

het saldo van de gefactureerde termijnen hoger is dan de 

gerealiseerde projectopbrengsten, worden de onderhanden 

projecten gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Operationele leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan 

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

eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. 

Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele 

leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing 

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen 

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

verliesrekening over de looptijd van het contract. 

Financiële	instrumenten
Naast	hierboven	genoemde	financiële	instrumenten	maakt	

Oost	NL	geen	gebruik	van	afgeleide	financiële	instrumenten.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 

opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 

en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
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Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten
Deze baten hebben betrekking op: 

 >  Exploitatiesubsidies.  

Dit betreffen bijdragen van onze subsidiënten Staat der 

Nederlanden en de provincies Overijssel en Gelderland. 

Deze subsidies worden toegekend voor een verslagjaar 

op basis van een, tussen de respectievelijke partijen 

overeengekomen, activiteitenplan. Deze subsidies 

worden verantwoord in het boekjaar waarop zij 

betrekking hebben. Indien sprake is van onderuitputting 

van de subsidie wordt overeenkomstig vingerende 

subsidievoorwaarden een terugbetalingsverplichting 

opgenomen. 

 >  Opbrengsten uit overige opdrachten betreft de 

inbestedingsopdrachten en overige subsidies.

Inbestedingsopdrachten	betreffen	specifieke	opdrachten	

voor de provincies Overijssel en Gelderland. Overige 

subsidies betreffen de Europese subsidies en andere 

subsidies die niet onder eerdere noemers worden 

geclassificeerd.	De	opbrengsten	worden	ten	gunste	van	

het resultaat verantwoord naar rato van voortgang de 

hiermee samenhangende prestaties.

Opbrengsten uit participatieactiviteiten
Deze baten hebben betrekking op:

 >  Opbrengsten uit verkoop van participaties worden 

verantwoord ten gunste van het resultaat zodra de 

economische rechten en risico’s uit hoofde van de 

participaties zijn overgedragen aan de verkrijgende partij. 

 > Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 

actiefpost.

 > Dividendopbrengsten worden verantwoord in het jaar 

dat de vennootschap er recht op heeft.

 > Opbrengsten uit beheersactiviteiten hebben betrekking 

op beheer van participaties voor andere vennootschappen. 

Deze opbrengsten worden verantwoord in de periode 

waarin de prestatie geleverd is.

 > Overige opbrengsten worden eveneens verantwoord in de 

periode waarin de prestatie of dienst geleverd is. 

Periodieke betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening 

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
De, aan de pensioenuitvoerder, te betalen premie wordt als 

last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen 

premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde 

wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief 

verantwoord.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend 

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op 

basis van de geschatte economische levensduur.

Financiële	baten	en	lasten
Rentebaten betreft rente van tegoeden bij banken en worden 

opgenomen tegen nominale waarde.

Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het 

verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende 

belastingtarief,	rekening	houdend	met	fiscaal	vrijgestelde	

posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

 

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd 

indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.

Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commer-

ciële	en	fiscale	balanswaardering,	wordt	een	latente	

belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare 

tijdelijke	verschillen	tussen	de	commerciële	en	fiscale	

balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie wordt een latente belastingvordering 

opgenomen	voor	zover	het	waarschijnlijk	is	dat	er	fiscale	winst	

beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belasting-

vorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder de 

financiële	vaste	activa	respectievelijk	voorzieningen.

 

De waardering van latente belastingverplichtingen en 

-vorderingen	wordt	gebaseerd	op	de	fiscale	gevolgen	van	de	

vennootschap, per balansdatum, voorgenomen wijze van 

realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden 

of overlopende passiva. Hierbij wordt uitgegaan van het 

geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en 

-vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

worden gesaldeerd indien de vennootschap een in rechte 

afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen 

te salderen met actuele belastingverplichtingen en 

de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde 

belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen 

die	betrekking	hebben	op	dezelfde	fiscale	eenheid	en	door	

dezelfde belastingautoriteit worden geheven.

 

Op dit moment acht het management het niet waarschijnlijk 

dat	de	fiscale	winst	beschikbaar	zal	zijn	voor	verrekening	en	

derhalve is geen latente vordering opgenomen.



50 Jaarverslag 2020 - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde 

rente en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op kasstroomoverzicht
Voor een nadere toelichting op mutaties in het kasstroom-

overzicht wordt verwezen naar betreffende kosten in de 

balans waar deze betrekking op hebben. De aanpassing voor 

non-cash elementen participaties en leningen bestaat uit 

rentebijschrijvingen, vendor loans en conversies. De kasstroom 

uit investeringsactiviteiten inzake participaties en leningen 

betreft daadwerkelijke kasstransacties.

Risicomanagement
Voor toelichting zie pagina 32.



51

Toelichting op de balans     
1.	Materiële	vaste	activa		

(bedragen x € 1.000) Huisvesting Inventaris Automatisering Totaal

Afschrijvingspercentage 10,0% 10,0% *

Aanschafwaarde 376 525 1.688 2.589 

Cumulatieve afschrijving -247 -409 -1.619 -2.275 

Stand	per	31	december	2019 129 116 69 314 

Investeringen 2020 0 23 70 93 

Afschrijving 2020 -25 -24 -50 -99 

 

Boekwaarde per 
31 december 2020 

104 115 89 308 

Totale aanschafwaarde 376 548 1.758 2.682 

Cumulatieve afschrijving -272 -433 -1.669 -2.374 

Stand per  
31 december 2020

104 115 89 308 

*			 Onder	de	automatisering	is	voor	€	49.000	software	

opgenomen welke in 3-5 jaar wordt afgeschreven.  

Het restant ad € 40.000 betreft de overige investeringen 

die in 3 jaar worden afgeschreven.                     
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Toelichting op de balans     
2.	Financiële	vaste	activa

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020 31 december 2019

Participaties en leningen 55.674 53.819 

Af: voorzieningen participaties -16.523 -11.426 

Overige	financiële	vaste	activa 10 10 

39.161 42.403 
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(bedragen x € 1.000) Participaties Leningen Totaal

Aanschafwaarde 
31 december 2018

31.310 14.013 45.323 

Bij:

- investeringen 4.035 1.500 5.535 

- uitbreidingen 4.827 3.447 8.274 

- rentebijschrijving 578 578 

Af:  

-	desinvesteringen/aflossingen 2.419 1.122 3.541 

- faillissementen/liquidatie 1.859 491 2.350 

Omzetting 109 -109 0 

Aanschafwaarde 
31	december	2019

36.003 17.816 53.819 

Bij:

- investeringen 736 1.345 2.081 

- uitbreidingen 2.855 4.705 7.560 

- rentebijschrijving 0 650 650 

Af:

-	desinvesteringen/aflossingen 1.903 1.752 3.655 

- faillissementen/liquidatie 3.174 1.607 4.781 

Omzetting 0 0 0 

Aanschafwaarde 
31 december 2020

34.517 21.157 55.674 

Voorziening 12.164 4.359 16.523 

Balanswaarde 
31 december 2020

22.353 16.798 39.151 

De meerwaarde op basis van de fair market value 

van de participaties ten opzichte van de boekwaar-

de bedraagt per 31 december 2020 € 16,6 miljoen. 

Ultimo	2019	bedroeg	deze	meerwaarde	 

€ 28,8 miljoen.

De verstrekte leningen (veelal achtergesteld) met 

een	looptijd	tot	1	jaar	zijn	samen	€	5.951.000	met	

een gemiddeld rentepercentage van 6,33%. De 

verstrekte leningen met een looptijd tussen 1 jaar 

en 5 jaar zijn samen € 4.482.000 met een gemid-

deld rentepercentage van 7,45%. De verstrekte 

leningen met een looptijd langer dan 5 jaar zijn 

samen € 10.724.000 met een gemiddeld renteper-

centage van 6,32%. Voor een nadere uitsplitsing zie 

‘overzicht participaties per 31 december 2020’ op 

pagina 71. 

Non-cash-elementen in het kasstroomoverzicht

In de investeringen en uitbreidingen is een bedrag 

van € 145.000 en in de desinvesteringen is een 

bedrag van € 16.016.000 aan non-cash-elementen

opgenomen. Daarbij dient rentebijschrijvingen ad

€ 650.000 te worden opgeteld. 

In het bedrag van € 21.157.000 is aan vorderingen op 

participaties een bedrag van € 5.257.000 opgenomen.

Participaties en leningen
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(bedragen x € 1.000)

Stand per 31 december 2018 10.530 

Onttrekkingen als gevolg van:

Gerealiseerde exits 2.170 

Faillissementen 1.601 

3.771 

Wijziging voorzieningen 
participaties en leningen:

Dotatie voorziening 5.759 

Vrijval voorziening -1.092 

4.667 

Stand	per	31	december	2019 11.426 

Onttrekkingen als gevolg van:

Gerealiseerde exits 0 

Faillissementen 4.826 

4.826 

Wijziging voorzieningen 
participaties en leningen:

Dotatie voorziening 10.452 

Vrijval voorziening -529 

9.923 

Stand per 31 december 2020 16.523 

Voorzieningen participaties en leningen

Onder de grondslagen voor waardering activa en passiva is de 

wijze waarop de voorzieningen worden bepaald opgenomen.
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Overige	financiële	vaste	activa
 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020 31 december 2019

Topfonds Gelderland B.V. 10 10 

10 10

Toelichting op ION+ fonds

Uitstaande leningen 1.050

Beschikbare liquide middelen 1.860

Nog te betalen posten -24

Totaal fondsvermogen 2.886

Herinvesteringsverplichting -2.886

Totaal 0

Overige	vaste	activa	betreft	andere	deelnemingen.	Topfonds	Gelderland	B.V.	betreft	een	95%	kapitaalbelang	en	is	gevestigd	te	Arnhem.	

De provincie Gelderland heeft prioriteitsaandelen in deze vennootschap. Consolidatie is om deze reden achterwege gebleven.

Oost	NL	voert	het	fondsbeheer	van	het	ION+	fonds.	Dit	fonds,	groot	€	7,5	miljoen,	is	gefinancierd	door	het	Europees	Fonds	voor	Regionale	Ontwikkeling	en	de	

provincie Gelderland. Uit het fonds verstrekt Oost NL risicokapitaal (met een verwachte revolverendheid van 40%) aan Gelderse MKB-ondernemers die in een 

vroege	fase	op	zoek	zijn	naar	de	financiering	van	hun	innovatieve	activiteiten.	De	financieringen	worden	verstrekt	in	de	vorm	van	converteerbare	leningen.

De	financiers	van	het	fonds	beogen	dat	het	fonds	revolverend	zal	worden	ingezet.	Dat	betekent	dat	middelen	die	terugvloeien	naar	Oost	NL,	opnieuw	

moeten	worden	ingezet	voor	de	doelgroep.	Hierbij	is	het,	gezien	de	aard	van	de	financieringen	en	de	doelgroep,	de	verwachting	dat	het	fonds	uiteindelijk	

volledig zal zijn uitgenut en er geen restmiddelen over zullen blijven. De einddatum van het fonds is 31 december 2031. Als er op die datum nog fonds-

middelen	resteren	groter	dan	€	750.000,	dan	is	het	aan	de	oorspronkelijke	financiers	om	te	beslissen	wat	er	met	die	middelen	moet	gebeuren.	Als	de	

resterende middelen lager zijn, dan vloeien de middelen naar de overige reserves van Oost NL. Het is op dit moment niet in te schatten hoe hoog de 

restmiddelen zullen zijn.
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3. Vorderingen en overlopende activa
Deze post is als volgt samengesteld:  

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020 31 december 2019

Debiteuren 281 683 

Subsidiënten 2.284 2.312 

Overige vorderingen 18.513 1.853 

21.078 4.848 

Op de debiteuren is in mindering gebracht een voorziening 

voor	dubieuze	debiteuren	van	€	518.000	(2019:	€	503.000).			

De post onder Subsidiënten betreft nog te ontvangen bedragen 

van de provincies Gelderland, Overijssel en het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat. Onder de overige 

vorderingen	is	een	bedrag	van	€	1.110.000	(2019:	€	930.000)	

opgenomen inzake verbonden partijen. Dit betreft voornamelijk 

beheervergoedingen met een looptijd van korter dan een jaar en 

waarop geen rente wordt berekend. Het grootste bedrag onder 

de overige vorderingen is begin januari ontvangen en heeft 

betrekking op een verkooptransactie van een participatie.

Effecten betreffen investeringen in eigen vermogen-

instrumenten. Deze zijn verkregen naar aanleiding van  

een verkooptransactie van een participatie. De aandelen  

zijn, na het einde van de afgesproken lock-up periode,  

vrij verhandelbaar.

De liquide middelen zijn intern voor een deel gereserveerd 

voor gemandateerde investeringen (€ 11,5 miljoen). 

Daarnaast is er een bankgarantie van € 72.000 verstrekt jegens 

de verhuurder van het pand in Laan van Malkenschoten 

40 te Apeldoorn.

5. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:  

4. Effecten

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020 31 december 2019

Kasmiddelen 0 0 

Bankrekeningen 34.175 42.249 

34.175 42.249 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020 31 december 2019

Effecten  22.700 



57

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020 31 december 2019

Geplaatst en gestort kapitaal 59.987 59.987 

Agio reserve 12.596 12.596 

Overige reserve 9.014 13.426 

Onderverdeeld resultaat 26.971 -4.412 

108.568 81.597 

Geplaatst en gestort kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 

bedraagt € 250.000.000 en bestaat uit 250.000.000 

aandelen ad € 1. Het geplaatst aantal aandelen 

bedraagt	59.986.522	van	elk	€	1.						

6. Eigen Vermogen
De	specificatie	van	het	eigen	vermogen	is:

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020

Stand per 1 januari 2020 12.596 

Mutatie 0 

Stand per 31 december 2020 12.596 

Agio reserve
Het agio is het meerdere wat is gestort bij de aandelenuitgifte naar aanleiding 

van de stortingen door aandeelhouders in 2010, 2013 en de fusie per 1 januari 2017. 

Het verloop in 2020 is als volgt:
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(bedragen x € 1.000) 31 december 2020

Stand per 1 januari 2020 -4.412 

Af: toevoeging aan de  
overige reserve 

4.412 

Bij: onverdeeld  
resultaat  2020

26.971 

Stand per 31 december 2020 26.971 

Onverdeeld resultaat boekjaar
Het verloop in 2020 is als volgt:

In de algemene vergadering van aandeelhouders is op 23 april 

2020	de	jaarrekening	2019	vastgesteld.	Overeenkomstig	het	daarin	

opgenomen voorstel tot bestemming van de winst is het resultaat 

toegevoegd aan de overige reserves. 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020

Stand per 1 januari 2020 13.426 

Bij:	verdeling	resultaat	2019		 	 -4.412 

Stand per 31 december 2020 9.014 

Overige reserves
Het verloop in 2020 is als volgt:
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7. Voorzieningen
Het verloop in 2020 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2020  104

Mutatie jubileumvoorziening  

- Dotatie 25

- Onttrekking 9

16

Stand per 31 december 2020 120

De voorziening betreft een jubileumvoorziening. Naar verwachting 

zal er voor € 4.500 binnen een jaar worden afgewikkeld.

De vooruitontvangen (subsidie) gelden hebben voornamelijk 

te maken met ontvangen en nog niet uitgekeerde subsidies 

voor voucherregelingen en Europese projecten.

8. Kortlopende schulden
Deze post is als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1.000) 31 december 2020 31 december 2019

Crediteuren 501 936 

Vooruitontvangen (subsidie)gelden 6.210 5.149 

Belastingen en sociale lasten 704 756 

Pensioenen 0 166 

Overige Kortlopende schulden 723 657

Overlopende passiva 596 449

8.734 8.113 
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Niet in de balans opgenomen regelingen  
en verplichtingen 

Operationele lease  
Oost NL heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s 

afgesloten. De toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn 

als	volgt	te	specificeren:

Huurverplichtingen 
Oost NL heeft een huurverplichting voor onroerend goed voor de 

locatie Apeldoorn. De toekomstige minimale huurbetalingen zijn als 

volgt	te	specificeren:

De overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van vijf 

jaar waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is. 

De huurtermijnen worden jaarlijks geindexeerd op basis van  

“CPI alle huishoudens” (2006 =100).

(bedragen x € 1.000) 2020 2019

periode < 1 jaar  86  50 

1 jaar < periode < 5 jaar 227 136 

periode > 5 jaar 0 0

Totaal 313 186 

(bedragen x € 1.000) 2020 2019

periode < 1 jaar  289  289 

1 jaar < periode < 5 jaar 832 1.122 

periode > 5 jaar  -    - 

Totaal 1.121 1.411 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Toegezegde bedragen
Aan bedrijven is ultimo 2020 reeds een toezegging gedaan 

tot participatie door Oost NL en tot het verstrekken van 

leningen voor een € 11,5 miljoen.

Fiscale eenheid omzetbelasting
De vennootschap vormt met Topfonds Gelderland, Innovatie 

en Energiefonds Gelderland, MKB Kredietfaciliteit Gelderland, 

Ontwikklings en Herstructureringsmaatschappij Gelderland 

Financieringen	een	fiscale	eenheid	voor	de	omzetbelasting.	

Op grond van de standaardvoorwaarden is de vennootschap 

hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie 

verschuldigde belasting. 

Niet in de balans opgenomen rechten

Geen.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000) 

Opbrengsten 2020 2019

9 Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten:

Opbrengsten overige opdrachten 6.145 6.314 

Boekjaarsubsidies:

> Staat der Nederlanden 1.100 1.068 

> Provincie Overijssel 1.982 1.485 

> Provincie Gelderland 1.683 1.610 

Totaal opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten 10.910 10.477 

10 Opbrengsten uit participatieactiviteiten:

Verkoopresultaat participaties 38.338 890 

Waardeverminderingen en faillissementen 470 67 

Transactieresultaat 37.868 823 

Dividend participaties 0 645 

Rentebaten uit participaties 1.291 910 

Opbrengsten beheervergoeding 4.159 3.833 

Overig 0 82 

Totaal Opbrengsten uit participatieactiviteiten 43.318 6.293 

Totaal Opbrengsten 54.228 16.770 

Omzet in 2020 is ten opzichte van 2019 sterk gestegen en is 

voornamelijk veroorzaakt door verkoopresultaat participaties.
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11. Personeelskosten

Personeelsbestand 

Per einde verslagjaar waren er 147 personen werkzaam 

(2019:	138),	dit	is	exclusief	ingehuurd	personeel.

Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 

127	(2019:	116,9).

(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Lonen en salarissen 10.056 8.915 

Pensioenlasten 1.614 1.437 

Sociale lasten 1.609 1.539 

Inhuur personeel 977 1.233 

14.256 13.124 
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11 a. Personeelskosten ontwikkelingsactiviteiten

11 b. Personeelskosten participatieactiviteiten

Personeelsbestand 

Per	einde	verslagjaar	waren	er	95	personen	werkzaam	

(2019:	91),	dit	is	exclusief	ingehuurd	personeel.

Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 

83,1	(2019:	79,1).

Personeelsbestand 

Per einde verslagjaar waren er 52 personen werkzaam 

(2019:	47),	dit	is	exclusief	ingehuurd	personeel.

Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 

43,9	(2019:	37,8).

(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Lonen en salarissen 6.455 5.975 

Pensioenlasten 1.039 966 

Sociale lasten 1.052 1.036 

Inhuur personeel 436 447 

8.982 8.424 

(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Lonen en salarissen 3.601 2.940 

Pensioenlasten 575 471 

Sociale lasten 557 503 

Inhuur personeel 541 786 

5.274 4.700 
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Pensioenen
Oost NL heeft een toegezegde pensioenbijdrageregeling 

afgesloten bij het ABP waarop de bepalingen van de 

Nederlandse Pensioenwet van toepassing zijn en waarop 

de verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies 

aan het pensioenfonds (ABP) worden betaald door Oost 

NL. De premies worden verantwoord als personeelskosten 

zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 

worden opgenomen als overlopende activa indien dit 

tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden 

als verplichting op de balans opgenomen. 

In het geval van tekort bij het ABP heeft de onderneming 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 

anders dan de toekomstige premies. De dekkingsgraad per 31 

december	2020	is	93,2%.

De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 

 > Het betreft een middelloonregeling.

 > De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken 

bedraagt afhankelijk van het salaris tussen de 1,7 en 

1,875% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd 

op het brutoloon minus franchise ad € 14.200. 

 > Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 110.111. 

 > Het werkgeversdeel van de premie bedraagt 70% 

van het pensioengevend salaris. Het bestuur van het 

pensioenfonds stelt jaarlijks de premie vast op basis van 

de dekkingsgraad en het verwachte rendement. 

Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het 

bestuur van het pensioenfonds de opgebouwde aanspraken 

van (gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen 

aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor 

alle huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Het 

bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre 

pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden 

aangepast. 

De belangrijkste kenmerken van de uitvoerings -

overeenkomst zijn:

 > Deelneming in het ondernemingspensioenfonds is 

verplicht gesteld voor de werknemers en directie van de 

vennootschap.

 > De vennootschap is uitsluitend verplicht tot betaling van 

de vastgestelde premies. In geen geval is een verplichting 

tot bijstorting of recht op teruggave/premiekorting
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12. Overige kosten
Deze	kosten	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000) 2020  2019

Directe participatiekosten:

- Dotatie aan de voorziening 
participaties

10.452 5.759 

- Vrijval voorziening  
desinvesteringen en  
faillissementen

-529 -1.092 

- Overige kosten 153 96 

10.076 4.763 

Directe ontwikkelingskosten 246 198 

Algemene kosten 2.489 2.915 

12.811 7.876 

De dotaties aan de voorziening participaties en de vrijval 

van die voorzieningen zijn afkomstig van mutaties op 

participaties waarvan de voorziening op individuele wijze 

wordt bepaald. 

De directe ontwikkelingskosten betreffen kosten die 

gemaakt worden om projecten uit te voeren. De overige 

directe participatiekosten betrreffen voornamelijk 

advieskosten voor aangaan van participaties.

De algemene kosten betreffen onder andere overige 

peroneelskosten, huisvestings-, kantoor-, inventaris-, en 

automatiseringskosten.         



67

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

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

13. Belastingen
Er is geen sprake van een belastinglast omdat de aan- en verkoop van 

participaties	in	fiscale	zin	onder	de	deelnemingsvrijstelling	vallen	en	daardoor	is	

het	fiscale	resultaat	negatief.

(bedragen x € 1.000) 2020  2019

Directe ontwikkelingskosten 246  198  

Algemene kosten 1.535 1.768 

 1.781  1.966 

(bedragen x € 1.000) 2020  2019

Directe participatiekosten:

- Dotatie aan de voorziening 
participaties

10.452 5.759 

- Vrijval voorziening  
desinvesteringen en  
faillissementen

-529 -1.092 

Overige kosten 153 96 

10.076 4.763 

Algemene kosten 954 1.147 

11.030 5.910 
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De bezoldiging van de bestuurders bedroeg:

Vergoedingen aan bestuurders  
en commissarissen 

2020 2019

Salarissen 147.598 140.146 

Pensioenen 22.146 19.777 

Sociale lasten 1.610 1.908 

Voorstel bestemming  
resultaat 2020

Gebeurtenissen na balansdatum

Apeldoorn, 25 maart 2021

De directie 

W.E.M de Jong

 

De Raad van Commissarissen 

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

ir. G.J. Edelijn

drs. C.E. Habes 

D.J. Klein Essink RA 

mr. B.G.M. Lemstra 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt 

voorgesteld	het	gerealiseerde	positieve	resultaat	ad	€	26.970.663	

toe te voegen aan overige reserves. Het hier vermelde voorstel is 

niet in de balans verwerkt. Het gehele resultaat van het boekjaar is 

verantwoord als onverdeeld resultaat boekjaar als onderdeel van 

het eigen vermogen.

De aandeelhouders Staat der Nederlanden, provincie Gelderland en provincie 

Overijssel hebben begin maart gezamenlijk een kapitaalstorting gedaan van  

€ 47,1 mio.

Overige gegevens
Statutaire regeling winstbestemming
In artikel 27 van de statuten is vastgelegd hoe de winstverdeling dient te geschieden.

Artikel 27

1.  De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders;

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het 

eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die 

krachtens de wet moeten worden aangehouden;

3. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt 

dat zij geoorloofd is;

4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tussentijds uitkeringen 

te doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan blijkens een tussentijdse 

vermogensopstelling opgemaakt met inachtneming van het in de wet bepaalde.

De	directie	bestond	in	2020	(t/m	30	juni)	en	2019	uit	M.	Prins

Vanaf 1 juli 2020 bestond de directie uit W.E.M de Jong

De	bezoldiging	van	commissarissen	bedroeg	€	59.000	(2019:	 

€ 51.500). Oost NL heeft geen pensioenverplichtingen naar haar 

commissarissen en heeft gedurende het jaar geen bedragen 

verleend in de vorm van voorschotten, presentiegelden of kredieten. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van  

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van 

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (hierna: 

Oost NL) te Apeldoorn gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Oost NL op 31 december 

2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming 

met	Titel	9	Boek	2	van	het	in	Nederland	geldende	Burgerlijk	

Wetboek (BW).

 

De jaarrekening bestaat uit:

 > de balans per 31 december 2020;

 > de winst-en-verliesrekening over 2020; en

 > de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	andere	

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 

recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Oost NL zoals vereist in de Wet 

toezicht accountantsorganisaties (Wta) de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 

omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 > het bestuursverslag;

 > het verslag van de Raad van Commissarissen

 > de overige gegevens;

 >  Overzicht per 31 december 2020 van participaties met 

aandelenbelang van 20% of meer, 

 >  Corporate governance verslag d.d. 25 maart 2021 zoals 

gepubliceerd op de website van Oost NL 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:

 >  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat;

 > 	alle	informatie	bevat	die	op	grond	van	Titel	9	Boek	2	BW	

is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 

basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 

vereisten	in	Titel	9	Boek	2	BW	en	de	Nederlandse	Standaard	

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 

overige	gegevens	in	overeenstemming	met	Titel	9	Boek	2	BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de 
raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 

getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

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

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 

afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in 
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continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor 

het	uitoefenen	van	toezicht	op	het	proces	van	financiële	

verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 

uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 

het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 

absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 

en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 

dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 

van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 

en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:

 > het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico’s	dat	

de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in 

reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 

vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 > het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 

die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend 

zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

vennootschap;

 > het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen	voor	financiële	verslaggeving,	en	het	

evalueren van de redelijkheid van schattingen door 

het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

 > het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 

zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.  

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 

een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;

 > het evalueren van de presentatie, structuur en 

inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en

 > het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 

onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle	en	over	de	significante	bevindingen	die	uit	onze	

controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante	tekortkomingen	in	de	interne	beheersing.	

Apeldoorn, 31 maart 2021 

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

J.C. Lankhuijzen RA 
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Overzicht participaties met aandelenbelang van  
20% of meer, per 31 december 2020

Belang deelneming Statutaire zetel

Alveron Pharma B.V. 20,63 Nijmegen

Bloomville Beheer B.V. 37,03 Nijkerk

Business Angels Technostarters II B.V. 40,00 Haaksbergen

Bussman Groep B.V. 32,00 Beuningen

Campus Business Center B.V. 20,00 Hengelo (Ov)

Lead Pharma Holding B.V. 25,84 Nijmegen

Micronit	Microfluidics	B.V. 21,86 Enschede

Nederlands- Duitse Internet Exchange B.V. 25,00 Enschede

Panthera Group B.V. 24,35 Enschede

SolMates B.V. 25,58 Enschede

Tractus 3D B.V. 32,80 Ammerzoden

Twente Medical Systems International B.V. 21,54 Enschede

Twente Technology Solutions B.V. (3T) 29,41 Enschede
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Bijlagen
 Directie

 Raad van Commissarissen

 Investment Committees

 Index Global Reporting Initiative

 Materialiteitsanalyse

 Maatschappelijke uitdagingen en SDG’s

 Corporate Governance Code

 Toelichting prestatie-indicatoren

 Afkortingen
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Directie

Geslacht: Vrouw

Geboortedatum: 14 april 1966

Nationaliteit: Nederlands

Functies:
 >  Lid Raad van Toezicht AFM

 >  Partner GovernanceQ, tot 1 juli 2020

 >  Lid Raad van Commissarissen Ambulance Amsterdam

mr. drs. W.E.M. de Jong
(algemeen directeur Oost NL)

In functie: van 1 juli 2020 tot heden

De directie bestond in 2020 uit:

Geslacht: Man

Geboortedatum: 1 oktober 1955

Nationaliteit: Nederlands

Functies:
 >  Lid Board of Advisors Fieldlab SMART Base

 > Adviseur Bestuur Stichting Health Valley

 > Lid Stuurgroep Novio Tech Campus

 > Waarderingsdeskundige IMEC te Leuven, België

M. Prins
(algemeen directeur Oost NL)

In functie: van 1 december 2016 tot 1 juli 2020
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De Raad bestaat uit de volgende leden:

mr. G.H.N.L. van Woerkom 
(voorzitter RvC, lid 
Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie)

In functie: 18 mei 2015

Benoemingstermijn: tweede termijn van vier jaar,  

per 17 mei 2018

Geslacht: Vrouw

Geboortedatum: 19 maart 1965

Nationaliteit: Nederlands

Functies: 
 > Chief	People	Officer	Aegon	Asset	Management

 > Bestuurslid Aegon Asset Management 

drs. C.E. Habes 
(lid RvC, voorzitter 
Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie)

In functie: 8 mei 2014

Raad van Commissarissen 

Benoemingstermijn: tweede termijn van vier jaar,  

per 25 april 2019

Geslacht: Man

Geboortedatum: 9 augustus 1955

Nationaliteit: Nederlands

Functies:
 > Voorzitter Raad van Toezicht AWVN

 > Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW

 > Lid Sociaal-Economische Raad

 > Voorzitter Stichting Continuïteit Ahold Delhaize

 > Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen

 >  Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders bij 

Woningcorporaties

 >  Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Fysiotherapie

 >  Vice-voorzitter RvC Badhotel Domburg

 > Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim

 > Voorzitter RvC Bouwmaat BV

 >  Voorzitter Bestuur Stichting Reizigerstegoeden Translink

 > 	Voorzitter	RvC	Reisinformatiegroep	(9292),	per	1	januari	2021

D.J. Klein Essink RA  
(lid RvC, voorzitter Audit- en  
Risicocommissie (ARC))

In functie: 1 juni 2017

Benoemingstermijn: eerste termijn van vier jaar

Geslacht: Man

Geboortedatum: 11 oktober 1961 

Nationaliteit: Nederlands 

Functies:
 > Chief	Financial	en	Risk	Officer	Coöperatie	TVM	U.A.

 > Algemeen	secretaris	Bestuur	Coöperatie	TVM	U.A.

 >  Lid Raad van Commissarissen en voorzitter 

auditcommissie van RENDO Holding N.V.
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Benoemingstermijn: eerste termijn van vier jaar

Geslacht: Man

Geboortedatum: 20 november 1965

Nationaliteit: Nederlands

Functies: 
 > 	Chief	Executive	Officer	Thales	Nederland	&	Senior	Vice	

President Business line Above Water Systems (AWS), 

Thales Group

 >  Lid bestuur Stichting Nederlandse Industrie voor 

Defensie en Veiligheid (NIVD), tot 1 juni 2020

 > Lid bestuur Nederlands Maritiem Cluster (NMC)

 > Lid Topteam Dutch Digital Delta, tot 1 maart 2020

 >  Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente (MST), 

tot 1 december 2020

 >  Voorzitter Stuurgroep Human Capital Agenda van 

Twente, tot 1 oktober 2020

 > Voorzitter Industry Board Twente

 > Lid Rijkscommissie Financiën

ir. G.J. Edelijn
(lid RvC, lid Audit- en 
Risicocommissie per  
2 december 2020)

In functie: 5 september 2019

mr. B.G.M. Lemstra 
(lid RvC, lid Audit- en 
Risicocommissie)

In functie: 17 mei 2018

Benoemingstermijn: eerste termijn van vier jaar

Geslacht: Vrouw

Geboortedatum: 4 januari 1966 

Nationaliteit: Nederlands

Functies:
 > Interim- en advieswerk

 > Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep

 >  Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Organisatie 

Oost Gelderland (HOOG)

 >  Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en 

Congrescentrum Orpheus N.V.

 > Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland

 > Lid Raad van Toezicht Nederlandse Bijenstichting

vervolg Raad van Commissarissen 
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Investment Committee Directe Investeringen 

Functies: 
 > Lid Raad van Commissarissen Van Loon Group 

 > Lid Raad van Commissarissen Alt Technologies

 > Voorzitter Raad van Commissarissen bij Mentaal Beter

 > Lid Raad van Commissarissen Arts en Zorg

 >  Voorrzitter Raad van Commissarissen Credit Linked Beheer

 > Lid Raad van Commissarissen IXL

 > Bestuurslid NOTS Solar Lamps B.V.

 > Voorzitter Raad van Toezicht Amref Flying Doctors

 > Lid investment committee DOB Equity

Het Investment Committee Directe Investeringen bestaat uit:

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

In functie: 17 mei 2018

prof. dr. ing. D.H.A. Blank 
(lid)

In functie: 17 mei 2018

Functies: 
 > Adviseur College van Bestuur Saxion Hogeschool

 > Emeritus universiteitshoogleraar aan de Universiteit 

Twente

 > Lid kernteam sleuteltechnologieën nationale Kennis 

Innovatie Agenda

 > Boegbeeld NWA-route quantum/nano revolutie

 > Voorzitter Advies Raad NWO instituut ARCNL

 > Voormalig wetenschappelijk directeur van MESA+, het 

instituut op het gebied van de nanotechnologie

 > Voormalig raadslid Adviesraad voor wetenschap, 

technologie en innovatie (AWTI)

 > Voormalig voorzitter uitvoerend bestuur van 

NanoNextNL

Functies: 
 > Managing Partner Chrysalix Venture Capital

 > Directeur Clean Tech Delta en Board International 

CleanTech Network

 > Lid Raad van Toezicht Holland Circular hotspot

 > Voormalig corporate director Innovatie bij AkzoNobel

 > Voormalig	Chief	Executive	officer	bij	Ahlers	Logistics

 > Voormalig lid Raad van Bestuur Hoek Loos  

(nu Linde Gas Benelux)

 > Voormalig algemeen directeur GSF Verpakkingen  

(nu	Smurfit	-	Kappa)

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

In functie: 17 mei 2018
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Functies: 
 > Medeoprichter en directie van de Buurtboer B.V.

 > Medeoprichter John Altman B.V.

 > Lid Entrepreneurs’ Organization

 > Lid The Next Women Crowd Fund

 > Mentor Impact Hub Amsterdam

 > Mentor NLgroeit

 > Voormalig Senior Brand Manager Heinz

 > Voormalig Management Trainee KLM

drs. C. van der Lande 
(lid)

In functie: 16 mei 2019

dr. ir. R.M. Buitelaar MBA 
(lid)

In functie: 16 mei 2019

Functies: 
 > Chief	Business	Officer	BiosanaPharma	B.V.

 > Voorzitter Raad van Commissarissen Check-Points B.V.

 > Partner bij Ginward Ltd

 > Lid van Wageningen Ambassadors

 > Voormalig managing director van Leiden Bio Science Park

 > Voormalig managing director van BioPartner Network

vervolg Investment Committee Directe Investeringen 
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Investment Committee Fonds in Fonds Investeringen 
Het Investment Committee Fonds in Fonds Investeringen bestaat uit:

mr. H. Reumkens 
(voorzitter)

In functie: 19 maart 2019

Functies:
 >  Advocaat te Amsterdam en partner verbonden aan het 

advocatenkantoor Van Doorne 

 > Voorzitter Stichtingsbestuur Tilburg University 

 > Bestuurslid Stichting Continuïteit AMG 

 > Onderzoeker in enquêteprocedure Ondernemingskamer 

Gerechtshof Amsterdam 

 > Lid van de commissie Legal & Regulatory van de Nederlandse 

Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

 > Lid van de ZonMW gebruikerscommissie inzake ‘Development 

of	next-generation	corneal	crosslinking	with	artificial	

intelligence and biomechanical modelling’

 > Lid van de begeleidingscommissie voor de persoonlijke 

leerstoel Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie aan

 > Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 

 > Lid	van	de	financiële	commissie	van	de	Coöperatie	The	Law

 > Firm School U.A. 

 > Vaste docent in de Nyenrode Commissarissencyclus

 > Vaste keynote in het Erasmus Executive Program The New CFO 

 > Vaste docent aan de Governance University 

 > Voorzitter Hoornvlies Patiënten Vereniging

 > Voorzitter Investment Committee Fonds in Fonds 

Investeringen Topfonds Gelderland

drs. Q. Langeveld 
(lid)

In functie: 16 mei 2019

Functies: 
 > Bestuurslid van Fondation Custodia

 > Founding partner Annonna Advisors 

 > Lid van het Investment Committee van 

InnovationQuarter

 > Directeur investeringsmaatschappij

 > Lid van het ESG Eligibility Committee van The 

Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG)

 > Voormalig hoofd business development & relationship 

management bij Triodos Investment Management BV

 > Voormalig directeur BNP Paribas Investment Partners

 >  Voormalig voorzitter en voormalig lid van het 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland 

B.V. (PDENH)

 > Voormalig lid van de Board of Directors van Parvest

Functies:
 > CFO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van UMC 

Groningen, vanuit deze rol: 

- Voorzitter van bestuur van Stichting Triade 

- Voorzitter bestuur Stichting Business Generator  

 Groningen 

- Lid van bestuur van Campus Groningen 

- Lid van bestuur van Campus Community Fund  

-  Lid Raad van Commissarissen van A15 apotheek B.V. te 

Gorinchem.

 > Lid investment committee Noaber Ventures B.V.

 > Lid Raad van Commissarissen, Voorzitter Audit 

Committee Waterbedrijf Groningen N.V.

 > Lid Raad van Toezicht stichting Forum Groningen

 > Voorzitter van het curatorium van de opleiding Executive 

Finance Master of Control (EFMC) aan de Rijksuniversiteit 

Groningen

drs. H.A. Snapper RA RC 
(lid)

In functie: 1 januari 2020
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drs. O.E.J.H. Takx
(plaatsvervangend 
voorzitter)

Afgetreden bij: Algemene  
Vergadering 2020

Functies: 
 >  Interim manager, bestuurder en ondernemer

 >  Corporate Finance adviseur, directeur Dodoni Netherlands B.V.

 > Partner Meijer Realty Partners B.V.

 > Oprichter en DGA Brick Finance B.V.

 > Voormalig directeur Oosterdok Ontwikkeling

 > Voormalig	financieel	adviseur	Crisiscare	Trubendorffer

 > Voormalig adviseur Innovatiekredieten Agentschap NL

 > Voormalig interim-directeur Arch Hill Capital N.V.

 > Voormalig	managing	partner	Greenfield	Capital	Partners	N.V.

 > Voormalig board member Fortis Bank investment banking
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GRI 102 Algemene indicatoren Verwijzing

1. Organisatieprofiel 

102-1 Naam van de organisatie Voorpagina

102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten Profiel

102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Laan van Malkenschoten 40,  
Apeldoorn

102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is Voorwoord 
Profiel

102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Corporate Governance Code

102-6 Afzetmarkten Profiel

102-7 Omvang van de verslaggevende organisatie Samenvatting resultaten 2020 
Profiel 
Onze medewerkers

102-8 Samenstelling medewerkersbestand Onze medewerkers

102-9 Omschrijving van de keten van de organisatie Profiel

102-10 Significante	veranderingen	tijdens	de	verslagperiode Geen	significante	veranderingen	
tijdens verslagperiode

102-11 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie Maatschappelijke waarde 
Risicomanagement en risicobeheer

102-12 Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven Maatschappelijke waarde 
Corporate Governance Code

102-13 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties Maatschappelijke waarde 
Corporate Governance Code

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

2. Strategie 

102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie Voorwoord 
Verslag van de Raad van 
Commissarissen

3. Ethiek en integriteit 

102-17 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode Corporate Governance 
Corporate Governance Code

4. Bestuursstructuur

102-18 De bestuursstructuur van de organisatie Corporate Governance Code 
Verslag van de Raad van Commissarissen

5. Overleg met belanghebbenden

102-40 Lijst van groepen belanghebbenden Maatschappelijke waarde 
Materialiteitsanalyse

102-41 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst Oost NL volgt als overheidsorganisatie 
de CAO van de overheid, deze geldt 
voor al onze medewerkers

102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden Maatschappelijke waarde 
Materialiteitsanalyse

102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Maatschappelijke waarde 
Materialiteitsanalyse

102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen Materialiteitsanalyse
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GRI 102  Pagina

6. Verslaggevingsprofiel 

102-45 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

102-46 Proces	voor	het	bepalen	van	de	inhoud	en	specifieke	afbakening	van	het	verslag	en	hierbij	gehanteerde	uitgangspunten De inhoud van het verslag wordt bepaald door de omgeving waarin 
Oost NL zich begeeft en wat de wensen zijn vanuit onze stakehol-
ders. Daarnaast vormen de richtlijnen die op Oost NL van toepas-
sing zijn voor het bestuursverslag ook de kaders over wat er in ons 
verslag komt. 

102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld Materialiteitsanalyse

102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze 
herformulering

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

102-49 Significante	veranderingen	ten	opzichte	van	vorige	verslaggevingsperiodes	ten	aanzien	van	reikwijdte	en	afbakening Ten opzichte van het voorgaande jaar hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan ten aanzien van de reikwijdte en afbakening. 

102-50 Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 1 januari 2020 - 31 december 2020

102-51 Datum van het meest recente vorige verslag April 2020

102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

102-53 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan Colofon

102-54 GRI-toepassingsniveau Over dit verslag 

102-55 GRI Content Index Global Reporting Initiative Content Index Oost NL

102-56 Beleid met betrekking tot assurance Onze accountant voert een jaarlijkse controle uit op de jaarrekening 
en daarnaast vindt er een toets plaats op het bestuursverslag. Op 
dit	moment	zijn	we	niet	voornemens	om	de	overige	niet-financiële	
informatie	te	laten	verifiëren	door	een	externe	partij.	

Global Reporting Initiative Content Index Oost NL 
- in overeenstemming met de GRI Standards - Core optie
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Onderwerp specifieke standaarden

GRI 203 Indirecte economische impact (indirecte economische waarde, internationale handel, bedrijfsvestiging) Pagina

103-1/2/3 Management aanpak Profiel 
Maatschappelijke waarde 
Materialiteitsanalyse 
Realisatie versus doelstellingen 
Risicomanagement en risicobeheer

203-2 Significante	indirecte	economische	impact,	inclusief	de	grootte	van	de	impact Samenvatting resultaten 2020
Profiel
Realisatie versus doelstellingen

Andere materiele onderwerpen voor Oost NL die niet tot de specifieke indicatoren van GRI behoren  

                  Duurzame werkgelegenheid

103-1/2/3 Management aanpak Profiel
Maatschappelijke uitdagingen
Maatschappelijke waarde
Materialiteitsanalyse
Afkortingen en begrippen

Oost NL 1 Aantal arbeidsplaatsen Samenvatting resultaten 2020
Realisatie versus doelstellingen

                        Maatschappelijke impact

103-1/2/3 Management aanpak Profiel 
Maatschappelijke uitdagingen 
Materialiteitsanalyse 
Realisatie versus doelstellingen

Oost NL 2 Aantal projecten aangewend die ingaan op duurzame ontwikkeling Samenvatting resultaten 2020
Maatschappelijke uitdagingen
Realisatie versus doelstellingen
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                        Inclusieve innovatie

103-1/2/3 Management aanpak Profiel
Maatschappelijke uitdagingen
Materialiteitsanalyse
Realisatie versus doelstellingen

Oost NL 3 Aantal uitgelokte investeringen Samenvatting resultaten 2020
Realisatie versus doelstellingen 

                    Bedrijfsvestiging  

103-1/2/3 Management aanpak Profiel 
Externe ontwikkelingen 
Maatschappelijke uitdagingen 
Materialiteitsanalyse

Oost NL 4 Nieuwe directe arbeidsplaatsen als gevolg 
van bedrijfvestiging of -uitbreiding

Samenvatting resultaten 2020
Realisatie versus doelstellingen 

                        Internationale handel  

103-1/2/3 Management aanpak Profiel 
Maatschappelijke waarde 
Maatschappelijke uitdagingen 
Materialiteitsanalyse 
Realisatie versus doelstellingen

Oost NL 5 Investeringen als gevolg van bedrijfsvestiging 
of -uitbreiding

Samenvatting resultaten 2020
Realisatie versus doelstellingen

                        Samenwerking en partnerships 

103-1/2/3 Management aanpak Profiel 
Maatschappelijke waarde 
Maatschappelijke uitdagingen 
Materialiteitsanalyse 
Realisatie versus doelstellingen

Oost NL 6 Deelnemende ondernemers handelsbevorderingsactiviteiten Samenvatting resultaten 2020
Realisatie versus doelstellingen
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Materialiteitsanalyse 

In 2017 hebben wij voor het eerst een 

materialiteitsanalyse uitgevoerd. We hebben 

maatschappelijke aspecten geïnventariseerd die van 

belang zijn voor Oost NL en haar stakeholders. Dit 

hebben we gedaan op basis van interne gesprekken, 

contacten met onze belangrijkste stakeholders en 

deskresearch.

De onderwerpen die daaruit naar voren kwamen, hebben 

we vervolgens geprioriteerd; per onderwerp hebben 

we de impact op onze stakeholders afgezet tegen de 

impact	op	Oost	NL.	Dit	is	grafisch	weergegeven	in	de	

materialiteitsmatrix. De matrix hebben we voorgelegd 

aan	het	management	en	daarna	definitief	vastgesteld.	

In	2019	heeft	toetsing	van	de	materialiteitsmatrix	aan	de	

actualiteit (op basis van deskresearch) geleid tot herijking 

op een aantal punten. In het verslagjaar heeft geen toetsing 

plaatsgevonden.

Met de materialiteitsmatrix maken we inzichtelijk welke 

maatschappelijke aspecten voor Oost NL een speerpunt zijn. 

De uitkomsten van de materialiteitsanalyse gebruiken we 

voor het bepalen van de inhoud van het jaarverslag conform 

de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Ook zijn 

ze richtinggevend voor de inrichting van het beleid voor de 

komende jaren. In het meerjarenplan, waarvoor directie en 

hoger management de verantwoordelijkheid dragen, zorgen 

we voor continue sturing op de materiële thema’s.

In de huidige matrix, die gold voor 2020, is ‘Indirecte 

economische waarde’ met voorsprong met het belangrijkste 

materiële thema voor zowel onze interne als onze externe 

stakeholders. Dan volgt ‘Inclusieve innovatie’, dat bij onze 

externe stakeholders hoog scoort. De overige thema’s die 

het meest materieel zijn bevonden: ‘Maatschappelijke 

impact’, ‘Duurzame werkgelegenheid’, ‘Bedrijfsvestiging’, 

‘Internationale handel’ en ‘Samenwerking en partnerships’. 

De indicatoren waarmee we onze prestaties meten (zie ook 

‘Realisatie versus doelstellingen’, pagina 24), bestrijken al 

deze thema’s.

Stakeholders
 

Met onze stakeholders zijn we continu in dialoog, niet 

alleen om te bepalen wat onze materiële thema’s moeten 

zijn, maar ook om input te verkrijgen voor onze strategie, 

activiteitenplannen en verwachte prestaties. Onze 

belangrijkste stakeholders zijn die partijen met wie wij 

dagelijks contact hebben omdat ze onderdeel uitmaken 

van onze (waarde)keten en in directe relatie staan met 

onze organisatie. Hieronder zijn ze visueel weergegeven. 

Directie en hoger management zijn vaak in gesprek met deze 

uiteenlopende groepen, met name onze aandeelhouders, 

kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het 

bedrijfsleven en natuurlijk onze medewerkers.

Eind 2020 lieten de regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

onderzoek naar de dienstverlening uitvoeren onder hun 

stakeholders. Juist in crisistijd willen ze graag inzicht 

krijgen of ze de juiste dingen doen en waar mogelijke 

verbeterpunten liggen in de dienstverlening. De uitkomsten 

van dit onderzoek voor Oost NL hebben we begin 2021 

gepubliceerd en geëvalueerd.
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Duurzame werkgelegenheid

Verantwoord investeringsbeleid
Bedrijfsvestiging

Inclusieve innovatie

Indirecte economische waarde

Samenwerking en partnerships

Maatschappelijke impact

Internationale handel
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Alle veertien thema’s in deze materialiteitsmatrix zijn voor Oost NL van belang. 
De zeven rechtsboven de gebogen lijn vinden onze interne en externe stakeholders, 
gemiddeld genomen, het meest materieel. 

Materialiteitsmatrix
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Maatschappelijke 
uitdagingen en SDG’s 

De maatschappelijke uitdagingen (MU’s), zoals Oost NL die 

in	2017	heeft	geformuleerd,	zijn	in	2019	gekoppeld	aan	de	

Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. 

MU SDG

1. Duurzame energie en CO2-reductie 7. Betaalbare en duurzame energie

2. Gezond, duurzaam geproduceerd voedsel 2. Geen honger

14. Leven in het water (biodiversiteit)

3. Effectieve en betaalbare zorg 3. Goede gezondheid en welzijn

4.  Watermanagement en aanpassing aan 
klimaatverandering

6. Schoon water en sanitair

13. Klimaatactie

5. Circulaire economie 12. Verantwoorde consumptie en productie

6.		Schoon,	veilig	en	efficiënt	vervoer	en	
transport

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

11. Duurzame steden en gemeenschappen

7. Veilige samenleving 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

8. Inclusieve, innovatieve samenleving 5. Gendergelijkheid

9. Industrie,innovatie en infrastructuur

10. Ongelijkheid verminderen

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Koppeling maatschappelijke uitdagingen (MU’s) en SDG’s
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Algemeen
Governance gaat over besturen en beheersen, over 

verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en 

verantwoording. Corporate governance regelt verhoudingen 

tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. De 

Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) richt 

zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen 

en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en 

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

die per 1 januari 2017 in werking is getreden. 

Oost NL
Oost NL is een van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

van Nederland en beoogt de economische structuur in de 

provincies Gelderland en Overijssel te versterken en de 

werkgelegenheid in deze provincies te stimuleren. Ter vervulling 

van haar taak heeft Oost NL de beschikking over kapitaal om 

complementair aan de markt te investeren in ondernemingen 

en ontvangt Oost NL subsidies voor investerings- en 

handelsbevordering en activiteiten op het gebied van 

valorisatie, business development en de groei van regionale 

bedrijvigheid.

Maatschappelijke waardecreatie prevaleert bij Oost NL boven 

financiële	waardecreatie	en	medewerkers	van	Oost	NL	zijn	

gedreven vanuit de kernwaarden ‘vindingrijk’, ‘betrokken’ 

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

ondernemer centraal. De missie van Oost NL is de economische 

structuur in Oost-Nederland duurzaam te versterken en te 

laten groeien. Oost-Nederland wil in Nederland de meest 

aantrekkelijke regio zijn voor innovatieve bedrijven actief in 

Energy, Food, Health en Tech. Oost NL draagt daaraan bij door dé 

verbindende partij te zijn voor (boven)regionale relaties gericht 

op economische structuurversterking

Oost NL is een naamloze vennootschap waarop het verlicht 

structuurregime van toepassing is. Oost NL kent een 

bestuur (hierna ook ‘directie’ te noemen) en een Raad van 

Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft uit 

haar midden een Audit- en Risicocommissie en een Selectie-, 

Benoemings- en Remuneratiecommissie benoemd.

Oost NL is zich bewust van haar maatschappelijke karakter en 

onderschrijft het belang van effectief bestuur en toezicht en 

een deugdelijk en transparant stelsel van checks & balances. 

De directie en de Raad van Commissarissen hechten veel 

waarde aan ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin transparantie, 

betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan.

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

voor zover deze van toepassing zijn op een organisatie van 

haar omvang en inrichting. Daartoe hebben de directie en 

Raad van Commissarissen van Oost NL bezien op welke punten 

Oost NL de Code volgt en op welke punten Oost NL afwijkt 

van de Code dan wel de Code niet van toepassing is op Oost 

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

document (hierna: ‘Verantwoordingsdocument’) is de naleving 

en uitwerking van de Code bij Oost NL uiteengezet. Daarbij 

is bij elke best practice-bepaling aangegeven hoe Oost NL 

eraan voldoet of gemotiveerd uiteengezet waarom Oost NL 

ervan afwijkt. Sommige best practice-bepalingen zijn vanwege 

de aard of aandeelhoudersstructuur van Oost NL niet van 

toepassing. Ook dat staat vermeld. Elke afwijking van de 

Code publiceert Oost NL op haar website door middel van het 

Verantwoordingsdocument. 

De extern ontwikkelde handvesten en initiatieven die Oost NL - 

naast de hiervoor vermelde Nederlandse Corporate Governance 

Code - onderschrijft of aanbeveelt, zijn: 

•  de tien principes van het Global Compact van de Verenigde 

Naties;

• de uitgangspunten van Fundright;

• de principes van de NVP Gedragscode.

Oost NL heeft aandacht voor ethisch en integer gedrag. 

Daartoe heeft Oost NL voor haar medewerkers een 

Klokkenluidersregeling en een Gedragscode Integriteit, inclusief 

een ‘Regeling voorkoming ongewenst gedrag’, opgesteld. Voor 

klanten en stakeholders bestaat er een klachtenprocedure.

De drie grootaandeelhouders van Oost NL, te weten het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie 

Gelderland en provincie Overijssel, hebben in 2020 subsidies 

toegekend aan Oost NL. Het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat heeft daarnaast twee geldleningen verstrekt 

aan Oost NL ten behoeve van de uitvoering van de faciliteit 

Corona-OverbruggingsLening. Bij deze transacties tussen 

Oost NL en haar grootaandeelhouders zijn de bepalingen 

nageleefd uit de Code over transacties tussen de vennootschap 

en rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de 

vennootschap houden.

Diversiteitsbeleid
Het diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van 

Commissarissen (RvC) is vastgelegd in de door de algemene 

vergadering	vastgestelde	profielschets	van	de	RvC.	De	Raad	

streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met 

betrekking tot geslacht en leeftijd. Tevens streeft zij naar een 

evenwichtige verdeling van kennis, vaardigheden en ervaring. 

Dit betreft het functioneren van de private kapitaalmarkt en 

financiële	processen	in	het	algemeen,	ontwikkelingen	rondom	

innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het 

ontwikkelen van businesskansen, marketing en acquisitie, alle 

Corporate Governance Code
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aspecten	van	moderne	bedrijfsvoering	van	not-for-profit-

organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven, 

en het functioneren van overheidsorganisaties en onderwijs- 

en kennisinstellingen. Deze beleidsuitgangspunten gelden 

bij de invulling van vacatures in de RvC. De RvC heeft een 

competentiematrix opgesteld, die zij onder andere bij de 

werving van commissarissen gebruikt om de benodigde 

deskundigheid, ervaring en diversiteit in de RvC in balans te 

houden. Deze competentiematrix wordt geactualiseerd na 

toetreding van nieuwe commissarissen. 

Oost NL heeft een eenhoofdige directie. In verband hiermee 

past Oost NL het wettelijke streefcijfer voor een evenwichtige 

verdeling van zetels van het bestuur en de Raad van 

Commissarissen over mannen en vrouwen toe op de directie 

en de RvC gezamenlijk. Oost NL voldoet sinds mei 2018 aan 

genoemd streefcijfer. Per ultimo 2020 heeft Oost NL een 

vrouwelijke directeur, en twee vrouwelijke en drie mannelijke 

commissarissen. De verhouding vrouwen versus mannen in 

de directie en de Raad van Commissarissen gezamenlijk is 

per ultimo 2020 is 50/50.
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Business Development
Uitgelokte investeringen
Omvang van uitgelokte investeringen bij programma’s, 

innovatieprojecten en business cases in het verslagjaar. Dit 

betreft gemeten uitgelokte publieke en/of private investeringen 

op	basis	van	beschikking,	contract	of	getekende	confirmation	

letter.

Arbeidsplaatsen / Arbeidsjaren
Werkgelegenheid is vanuit onze missie (de Oost-Nederlandse 

economie duurzaam versterken en laten groeien) een 

belangrijke prestatie-indicator. Deze indicator is echter bijna 

niet op voorhand voor een innovatieproject of business case 

te	kwantificeren.	We	voeren	een	tweesporenbeleid.	Spoor	1	is	

dat we het aantal arbeidsplaatsen tellen dat de ondernemer 

(hoe moeilijk ook) voorziet te gaan creëren met het (publieke 

en private, in het verslagjaar toegezegde) investeringsvolume. 

Spoor 2 is dat we met het investeringsvolume uitrekenen, 

conform de Brainport werkgelegenheidsmultiplier, hoeveel 

arbeidsjaren voortvloeien uit de uitgelokte investering. Deze 

rekenmethode heeft het ministerie van EZK al overgenomen. 

De multiplier is: 1 miljoen euro stimulering leidt uiteindelijk 

tot 88 arbeidsjaren (8 arbeidsjaren in R&D, 24 arbeidsjaren in 

productie, 24 arbeidsjaren bij toeleveranciers en 32 arbeidsjaren 

in services). 

We zien met het ‘smart´ worden van de economie dat arbeid 

in veel gevallen niet meer samenvalt met het bedrijf sec (een 

bedrijf	kan	slimmer,	efficiënter	werken	ten	koste	van	arbeid).	

Arbeid wordt dan echter wel gecreëerd in aanpalende sectoren 

(bijvoorbeeld software, robotica, logistiek). Daarmee doet 

de multiplier van Brainport recht aan de ontwikkeling in de 

economie.

Capital
Verstrekte financieringen
Het geheel van door Oost NL in het verslagjaar gecommitteerde 

bedragen aan ondernemingen, inclusief alle fondsen onder 

beheer. 

Uitgelokte investeringen* 
De	door	andere	investeerders,	financiers	en	banken	in	

het verslagjaar verstrekte bedragen aan bedrijven in onze 

portefeuille, inclusief alle fondsen onder beheer.

Arbeidsplaatsen (fte)*
Verwacht aantal fte over vijf jaar minus actueel aantal fte in de 

bedrijven	waar	Oost	NL	in	deelneemt	of	financiering	aan	heeft	

verstrekt.

Meerwaarde
Het verschil tussen de waarde van een participatie, zoals 

berekend op basis van de fair market value, respectievelijk de 

boekwaarde. 

Fair market value 
Benadering van de marktwaarde van een participatie, gebaseerd 

op een recente investering door een derde partij, op de 

waarde van een vergelijkbaar bedrijf of op een berekening van 

toekomstige kasstromen.

International
Aangetrokken investeringen 
Inschatting door ondernemer van investeringen in grond en 

gebouwen voor de komende drie jaar (bij huur vijf jaar) plus de 

investering in machines et cetera in de komende drie jaar.

Arbeidsplaatsen (fte) 
Aantal nieuwe directe arbeidsplaatsen te realiseren binnen drie 

jaar naar aanleiding van bedrijfsvestiging of -uitbreiding in 

Oost-Nederland, zoals aangegeven door de betrokken bedrijven 

en	bevestigd	in	een	confirmation	letter.	Om	dubbeltellingen	

te voorkomen, houden we hierbij rekening met de gemaakte 

afspraken met partners over wie rapporteert over deze bedrijven.

Maatschappelijke indicatoren (portfoliobedrijven 
Oost NL)
Reductie CO2 (in kg)*
Totale besparing op CO2-emissie gedurende het verslagjaar bij 

de	bedrijven	waar	Oost	NL	in	deelneemt	of	financiering	aan	

heeft verstrekt.

Kennis*
R&D-uitgaven
Het totaal aan R&D-uitgaven gedurende het verslagjaar van de 

bedrijven	waar	Oost	NL	in	deelneemt	of	financiering	aan	heeft	

verstrekt.

Duurzame samenwerkingsverbanden
Het totale aantal duurzame samenwerkingsverbanden met 

andere bedrijven gedurende het verslagjaar.

Samenwerkingsverbanden
Het totale aantal samenwerkingsverbanden, gedurende het 

verslagjaar, met kennisinstellingen (waaronder universiteiten, 

hogescholen, kennisparken en valley’s) en de bedrijven waar 

Oost	NL	in	deelneemt	of	financiering	aan	heeft	verstrekt.

Toelichting / begrippen prestatie-indicatoren
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Toelichting / begrippen prestatie-indicatoren vervolg

Mijlpalen*
Octrooien
Het totale aantal octrooien dat gedurende het verslagjaar 

is verleend aan de bedrijven waar Oost NL in deelneemt of 

financiering	aan	heeft	verstrekt.

Prijzen en awards
Het totale aantal (nominaties voor) prijzen en awards dat is 

toegekend aan de bedrijven waar Oost NL in deelneemt of 

financiering	aan	heeft	verstrekt.

* Deze gegevens ontlenen we grotendeels aan een jaarlijkse 

enquête bij de bedrijven waar Oost NL in deelneemt of 

financiering aan heeft verstrekt. Oost NL verifieert de opgaves 

die zij ontvangt met de grootst mogelijk zorg en streeft naar 

een bestendige gedragslijn voor rapportage. Een diepgaande 

controle op de juistheid van de individuele opgaves ligt echter 

buiten de invloedssfeer van Oost NL. De data verzamelen 

we via een vragenformulier dat de bedrijven, eventueel in 

afstemming met hun contactpersoon bij Oost NL, invullen. Bij 

fondsinvesteringen maakt Oost NL gebruik van de gegevens 

die bij de marktfondsen beschikbaar zijn, welke beperkter zijn. 

Bij bedrijven die in de loop van het jaar de portefeuille verlaten 

(bijvoorbeeld vanwege een exit of een faillissement) noteren we 

de relevante indicatoren op het moment van afscheid. Eventuele 

mutaties daarna houden we niet bij.
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AFIC  Australian Foundation Investment Company

AI	 Artificial	Intelligence

AO/IB Administratieve Organisatie / Interne Beheersing

ARC  Audit- en Risicocommissie

AVG Algemene verordening gegevensbescherming

BVCA  British Private Equity & Venture Capital Association

BW Burgerlijk Wetboek

CEO	 Chief	Executive	Officer

COL Corona-OverbruggingsLening 

ERP Enterprise Resource Planning

EU Europese Unie

EVCA European Private Equity and Venture Capital Association

EZK Economische Zaken en Klimaat

Fido Financiering decentrale overheden

Fte Full-time equivalent

GRI  Global Reporting Initiative

GVI  Gelderland voor Innovaties

HRM Human Resource Management 

IEG  Innovatie- en Energiefonds Gelderland

IFO  Innovatiefonds Overijssel

IFT  Innovatiefonds Twente

INTERREG   Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die 

Europa sterker maken

Invest-NL   Financierings- en ontwikkelingsinstelling (voorheen NIA: Nederlands 

Investerings Agentschap)

ION+ Innovatiefonds voor MKB in Gelderland 

IT Informatietechnologie

Kpi Key performance indicator

M/V Man/vrouw

Mio Miljoen

Mkb Midden- en kleinbedrijf

MKG  MKB Kredietfaciliteit Gelderland

MT Managementteam

MU Maatschappelijke uitdaging

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NFIA  Netherlands Foreign Investment Agency

NVP Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHG Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland

OP Oost  Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale  

Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland

OR Ondernemingsraad

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie

R&D Research & Development

RvC Raad van Commissarissen

ROM  Regionale ontwikkelingsmaatschappij

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SBR  Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 

SDG Sustainable Development Goal 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

VGBA Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

ViO  Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten  

VK Verenigd Koninkrijk

VN Verenigde Naties

VS Verenigde Staten

Wageningen UR Wageningen University & Research

Wta Wet toezicht accountantsorganisaties

WTO Wereldhandelsorganisatie

Zzp Zelfstandige zonder personeel

Afkortingen
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Ontwerp en vormgeving

.NLVK 

Redactie

Van Eerden Tekst

Sustainalize

Eindredactie

Oost NL

Fotografie

Eric Brinkhorst

Met het gebruik van woorden als ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’ 

wordt verwezen naar Oost NL. Wij streven er continu 

naar om onze MVO-activiteiten en verslaglegging te 

verbeteren. Daarom stellen we feedback, vragen en 

opmerkingen over ons jaarverslag zeer op prijs. Neem 

hiervoor contact op via info@oostnl.nl.
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Laan van Malkenschoten 40

Postbus 1026

7301 BG Apeldoorn

088 667 01 00

info@oostnl.nl

www.oostnl.nl


