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Leeswijzer

Dit jaarverslag omvat het Bestuursverslag, het Verslag van de Raad van 

Commissarissen en de Jaarrekening over 2021 van Oost NL, de ontwikkelings-

maatschappij 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 toezichthoudende activiteiten, 

de adviezen aan de directie en de overleggen met de directie en het management-

team. 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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Met grote woorden, grote fondsen en grote plannen werken 

we inmiddels met elkaar aan oplossingen voor grote 

maatschappelijke uitdagingen. Maar in het leven van alledag 

bij Oost NL betekent dit het zetten van veel (ogenschijnlijk) 

kleine stapjes. En aan het eind van het jaar maken we dan de 

balans op om vervolgens weer vooruit te kijken. De uitdaging 

die we hebben is dat we met elkaar, Oost NL samen met 

allerlei partners binnen en buiten de regio, in afstemming die 

vele kleine stapjes in dezelfde richting zetten. En samen de 

grote duwende kracht zijn die nodig is om echt het verschil 

te maken voor een mooie toekomst. 

We hebben in 2021 in samenspraak met partners een nieuw 

Meerjarenplan 2022-2025 gerealiseerd, onder de titel ‘Impact 

voor Oost-Nederland, met elkaar’. Daarin staat meer expliciet 

dan in het verleden dat we onze maatschappelijke impact 

vooropstellen. We richten ons daarbij op de innovatiekracht 

rond thema’s waar Oost-Nederland bij uitstek heel goed in is 

en versterken daarmee tevens het verdienvermogen van de 

regio en van Nederland als geheel.

Onze belangrijke stakeholders geven ons vertrouwen. Het 

afgelopen jaar bleek dit uit een forse kapitaalstorting in het 

Participatiefonds Oost NL door de drie grootaandeelhouders, 

de nieuwe fondsen, waarvan Perspectieffonds Gelderland 

één van grote omvang, en financiering voor extra 

ontwikkelkracht. Dit stelt ons in staat onze maatschappelijke 

en economische doelen te realiseren. We staan daarmee 

ook wel aan de lat om dit voor elkaar te krijgen. In het 

meerjarenplan hebben we onze ambitie verder uitgewerkt.

 

Hoewel 2021 ook een Covid-19-jaar was, zijn we in staat 

geweest onze doelstellingen te realiseren. Niets dan lof 

wat mij betreft voor alle Oost NL’ers en de veerkracht die 

ze hebben getoond. Het ondernemerschap waar wij ons 

op richten in de regio, zit ook in de genen van onze eigen 

mensen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het werk 

dat moet worden gedaan en daar ben ik heel trots op. 

Een belangrijke mijlpaal was de totstandkoming van de 

Strategische Innovatie- en Investeringsagenda (SIIA). Daarin 

hebben de provincies Gelderland en Overijssel de handen 

ineengeslagen. Ze hebben er een statement mee afgegeven 

waar we als regio voor staan als het gaat om innovatiekracht, 

ondernemerschap en de focus die we hebben, gericht op 

het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De SIIA 

is een levend document en geeft richting aan hoe we met 

elkaar aan de slag kunnen in de innovatieve ondernemers-

ecosystemen die we hebben.

De oprichting van ROM InWest, tweede helft 2021, zorgde 

ervoor dat we als ROM’s gezamenlijk een landelijk dek-

kende infrastructuur hebben. We werken als ROM's goed en 

intenstief samen. Daarmee kunnen we innovatiekracht en 

ondernemerschap uit de verschillende regio’s bij elkaar  

brengen. Hoe we dat doen, is goed zichtbaar bij bijvoorbeeld 

de nationale Groeifondsaanvragen, waar de ROM’s bijdragen 

in bovenregionale samenwerking om tot nationale propo-

sities te komen. We zijn als Oost NL bij alle grote aanvragen 

vanuit Oost-Nederland redelijk tot zeer intensief betrokken.

 

 

Alles bij elkaar zijn dit mooie ontwikkelingen, die passen in 

een tijd waarin we kansen verzilveren om met elkaar stappen 

te zetten die het verschil maken voor onze toekomst. Intus-

sen hebben de recente ontwikkelingen in Oekraïne de wereld 

veranderd. De oorlog leidt tot onnoemelijk veel menselijk 

leed en kan mogelijk een economische recessie inluiden. 

Dat brengt voor Oost NL en haar stakeholders weer nieuwe 

uitdagingen met zich mee. We danken onze aandeelhouders 

en belangrijke stakeholders voor het vertrouwen, juist ook in 

uitdagende tijden, en gaan volle kracht vooruit in het nieuwe 

jaar voor Oost NL en voor Oost-Nederland.

Wendy de Jong 

Algemeen directeur

Voorwoord
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Bestuursverslag

1.
Profiel
Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van 
Oost-Nederland. Het is onze missie om in samen-
werking met partners in het veld door versnelling 
van maatschappelijke transities te komen tot 
maximaal maatschappelijk rendement en verho-
ging van onze brede welvaart. We doen dit door 
het innovatievermogen en de economische 
groeikracht van onze regio aan te jagen en te 
versterken, gericht op maatschappelijke impact 
vanuit de ecosystemen waar Oost-Nederland 
sterk in is. Wij helpen ondernemers innovaties te 
ontwikkelen – voor een volgende doorbraak op 
het gebied van Food, Health, Tech of Energy & 
Circular, op weg naar een duurzame samenleving 
– en daarmee verantwoord te investeren en 
internationaliseren. Dit doen wij door bij te 
dragen aan de ontwikkeling van sterke  
ecosystemen rond kennis- en bedrijfsclusters. 

We ondersteunen mkb-ondernemingen met 

innovatieprogramma’s en verstrekken een breed scala 

aan risicodragende financiering aan innovatieve startups, 

scale-ups en grotere projecten gericht op maatschappelijke 

transities. We helpen ondernemingen van buiten (Oost-)

Nederland die zich hier willen vestigen en omgekeerd 

begeleiden we bedrijven uit de regio bij hun oriëntatie  

op buitenlandse markten. Bij al onze activiteiten koppelen 

we de behoeften van ondernemers aan regionaal-

economische kansen.
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We werken 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 ondernemers, 

overheden (regionaal en nationaal) en onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen, en in toenemende mate ook met 

maatschappelijke organisaties. Hierbij kijken we nadrukkelijk 

ook buiten de grenzen van de regio. Ook bundelen we onze 

krachten met de andere negen ROM’s in Nederland. De schaal 

en de complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken 

vragen immers om (boven)regionale samenwerking.

We richten ons op de ecosystemen waarin Oost-Nederland 

economisch sterk is en zich innovatief manifesteert. Dit 

zijn Food, Health, Tech (High Tech en maakindustrie) en 

Energy & Circular. Deze ecosystemen zijn ook verwoord 

in de Strategische Innovatie- en Investeringsagenda voor 

Oost-Nederland: Slim en duurzaam voedsel produceren, 

Digital Economy & Industry, Smart Energy, Clean & Circulair 

en Prevention & MedTech. Logistiek vormt de verbindende 

schakel tussen de sectoren en met de regio’s en landen om 

ons heen, en is daarmee onderdeel van onze focus. 

Onze drie kerntaken – Innoveren, Investeren en 

Internationaliseren – voeren we integer, betrokken en 

vindingrijk uit. Met onze integrale dienstverlening vanuit 

alle drie de kerntaken kunnen we ondernemers gezamenlijk 

bijstaan en verder helpen. 

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 versterken we 

het innovatieve ondernemingsklimaat in de 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 maatschappelijke organisaties. Met onze 

dienstverlening geven we een boost aan innovatief 

ondernemerschap. Tevens helpen we bedrijven hun weg te 

vinden in het netwerk van partijen die eveneens zijn gericht 

op ondernemersondersteuning. 

Bedrijven ondersteunen we bij het vinden van kansen 

voor innovatie en groei, door economische trends en 

maatschappelijke opgaven te volgen. Vervolgens ontwikkelen 

we programma’s, projecten en business cases. Zo ontstaan 

regionale ecosystemen als voedingsbodem voor innovatie. 

Daarin werken alle betrokken partijen doelgericht samen en 

opereert Oost NL als een logische verbinder; op die manier 

komen bijvoorbeeld consortia, clusters, open innovatiecentra 

en campusontwikkeling tot stand. Uiteindelijk zal dit 

resulteren in nieuwe, duurzame economische activiteit in 

Oost-Nederland. Daarbij blijft een goed vestigingsklimaat 

belangrijk. Daarom werken we als Oost NL samen 

met partners aan het duurzaam herontwikkelen van 

bedrijventerreinen en het bestuurlijk agenderen van de 

actuele uitdagingen en vraagstukken rond vestigingsklimaat.

Wij spelen in op economische ontwikkelingen als 

de digitalisering (e-commerce, Smart Industry) en 

maatschappelijke uitdagingen op het gebied van 

Food, Health, Tech en Energy & Circular. Samen met de 

kennisinstellingen werken we aan het valoriseren van 

fundamenteel 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 Oost-Nederland. Ook laten we 

bedrijven aanhaken op de grote maatschappelijke transities, 

zoals de energie- en de eiwittransitie. Voor veelbelovende 

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 onszelf vernieuwen in werkwijze en aanpak. We gaan  

mee in de schaalvergroting van programma’s en samen-

werkingsverbanden en – daarmee samenhangend – 

beschikbare middelen, zoals het Nationaal Groeifonds 

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

landelijke schaal en in Europa. Daarom organiseren we 

extra ontwikkelkracht samen met de andere regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland en met 

andere regio’s in Europa. Met inzet van business intelligence 

krijgen we beter zicht op de innovaties waar bedrijven en 

sectoren aan werken. Daardoor kunnen we doelgerichter 

en efficiënter contacten en dwarsverbanden leggen en 

ontbrekende schakels in innovatieketens identificeren.  

We kijken welke instrumenten wel of niet werken en  

kunnen daarover rapporteren op basis van data.
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Investeren
Investeren betekent voor Oost NL – vanuit de business 

unit Capital – het verstrekken van (hoog-)risicodragende 

financieringen. We ondersteunen kansrijke startende 

en (snel)groeiende innovatieve mkb-ondernemingen 

met durfkapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. 

Daarbij werken we intensief samen met verschillende 

kennisinstellingen, incubators en private marktfondsen.  

We toetsen onze investeringsbeslissingen aan maatschap-

pelijke relevantie en financiële criteria. Maatschappelijke 

relevantie betreft de beoogde bijdragen aan oplossingen  

voor de grote maatschappelijke opgaven en versterking  

van de sociaal-economische structuur. Daarnaast kijken  

we naar de financiële haalbaarheid van de business cases  

en de kwaliteit van de ondernemers.

Onze grootaandeelhouders hebben gezamenlijk geïnvesteerd 

in Participatiefonds Oost NL. De beide provincies hebben 

daarnaast eigen fondsen, zoals het Topfonds Gelderland 

met dochterfondsen, inclusief het nieuwe Perspectieffonds 

Gelderland, en het 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 vakmanschap, gedreven door 

maatschappelijke impact.

We investeren altijd complementair aan de private markt en 

spelen daarbij een rol als aanjager en ‘enabler’. Waar private 

partijen tekortschieten in hun risicobereidheid of zoeken 

naar bevestiging door deelname van publiek geld, kunnen wij 

door te investeren dit zogeheten marktfalen ondervangen. 

Het gevolg is dat Oost NL in bedrijven investeert in 

een vroege (en steeds vroegere) fase van innovatie en 

productontwikkeling. In deze fase zijn de kapitaalbehoeften 

nog relatief klein en de risico’s hoog. Bij doorontwikkeling 

richting marktintroductie en bij verdere doorgroei is de 

financieringsbehoefte veel groter. Terwijl de risico’s inmiddels 

zijn verkleind, stellen marktpartijen zich in toenemende 

mate nog steeds terughoudend op. Daardoor blijven we 

vaak lang bij een participatie betrokken en dragen we bij 

aan een ononderbroken financieringsketen. Dat vraagt om 

durf en ‘geduldig’ kapitaal. Met het nieuwe Perspectieffonds 

Gelderland investeren we tevens in grotere transitieopgaven 

in publiek-private samenwerkingen.

In alle gevallen maken we een strategische afweging bij de 

selectie en risico-evaluatie van potentiële deelnemingen. 

We bieden de ondernemers vervolgens een intensieve en 

effectieve begeleiding. Daarbij zetten we in op strategisch 

portfolio- en risicomanagement en integraal werken binnen 

Oost NL. Dat helpt ons bij het zorgvuldig en proactief 

uitvoeren van onze kerntaken: acquisitie en beheer van 

investeringen – passend binnen onze focussectoren en de 

Strategische Innovatie- en Investeringsagenda – en realisatie 

van exits. Met onze verbeterde liquiditeitspositie en brede 

scope aan financieringsinstrumenten en fondsen kunnen 

we een nog grotere bijdrage leveren aan de versterking van 

regionale ecosystemen en de versnelling 

van maatschappelijke transities.

Internationaliseren
Internationaliseren werkt bij Oost NL – vanuit de business 

unit International – in twee richtingen: inbound (acquisitie) 

en outbound (handelsbevordering). Acquisitie betekent 

voor ons het aantrekken en behouden van (internationale) 

bedrijven. Wij ondersteunen hen bij vestiging, uitbreiding 

of continuering in de regio. We richten ons in het bijzonder 

(maar niet exclusief) op vijf landen: de Verenigde Staten (VS), 

Canada, Japan, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk (VK). 

In deze landen onderhouden we intensieve contacten met 

alle relevante organisaties, zoals ambassades en export- en 

investeringsagentschappen. Desgewenst verzorgen we 

maatwerkacquisitie voor regio’s binnen Oost-Nederland; 

concreet betreft dit momenteel de regio’s Twente en Zwolle.

Geïnteresseerde bedrijven (potentiële vestigers) bieden 

we een ‘zachte landing’ in onze regio. Dat doen we door 

informatie te leveren die helpt bij vestigingskeuze, geschikte 

locaties te identificeren en introducties te organiseren 

in zakelijke netwerken. Als troefkaart hebben we vooral 

het gunstige vestigingsklimaat in Oost-Nederland voor 

kennisintensieve bedrijven, en de uitstekende infrastructuur 

en stabiele politieke situatie in ons land. Onder de noemer 

strategische acquisitie leggen we zelf proactief contact 

met bedrijven die toegevoegde waarde kunnen leveren aan 

sterke ecosystemen in onze regionale economie. In dergelijke 

langjarige trajecten proberen we geselecteerde bedrijven te 

overtuigen van de relevantie van een vestiging in onze regio. 

Waar nodig bieden we nieuw gevestigde bedrijven integrale 

ondersteuning, dus ook vanuit onze andere twee kerntaken, 

Innoveren en Investeren.
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Internationale handel stimuleren wij in samenwerking met 

publieke en private regionale partners, met name vanuit 

het GO4EXPORT-programma voor Gelderland en Overijssel. 

We informeren Oost-Nederlandse mkb-ondernemingen 

over internationaal zakendoen en faciliteren voor hen 

grensoverschrijdende zakelijke contacten. Dat doen we 

onder meer door het organiseren van informatie- en 

netwerkbijeenkomsten, beursbezoeken en handelsmissies. 

Bij voorkeur arrangeren we fysieke ontmoetingen en 

daarnaast zetten we een breed scala aan digitale middelen 

in. We spitsen onze inzet zoveel mogelijk toe op specifieke 

thema’s en marktsegmenten, en vijf doellanden: Duitsland, 

VS, Canada, Japan en VK.

Wij werken voor acquisitie samen met de Netherlands 

Foreign Investment Agency (NFIA) en de collega-ROM’s 

binnen het ‘Invest in Holland’-netwerk. Onze landelijke 

partners voor internationale handel zijn RVO en de collega-

ROM’s in het kader van het ‘Trade & Innovate NL’-netwerk. 

Binnen Oost-Nederland vergroten we de impact van 

internationalisering door acquisitie en handelsbevordering 

steeds meer te richten op versterking van geselecteerde 

regionale ecosystemen.

Oost NL werkt vanuit een maatschappelijke missie. Naast 

versterking van de economie en de innovatiekracht van 

Oost-Nederland zijn vooral de grote maatschappelijke 

opgaven belangrijk. Denk aan de mondiale uitdagingen 

op het gebied van gezondheid, voeding, klimaat, water, 

energie en veiligheid. In Oost-Nederland is veel innovatief 

ondernemerschap gericht op deze grote maatschappelijke 

uitdagingen. Oost NL helpt ondernemers in Oost-Nederland 

innovaties te ontwikkelen naar een volgende fase. Vandaar 

dat wij met onze strategie en ons meerjarenplan aanhaken 

bij het missiegedreven innovatiebeleid zoals dat ook is 

omarmd door onze opdrachtgevers. Zij zetten zich in 

voor een duurzaam én ondernemend (Oost-)Nederland en 

focussen daarbij op verdienvermogen en maatschappelijke 

missies.

Voor onze invulling van het missiegedreven innovatiebeleid 

laten we 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 

uitdagingen, dan om nieuwe economische activiteit op te 

bouwen. Onze doelstelling is duurzame waardecreatie in 

onze regio gericht op de maatschappelijke uitdagingen rond 

Food, Health, Tech en Energy & Circular. In ons meerjarenplan 

en een jaarlijks activiteitenplan formuleren we hiervoor 

doelstellingen. Daarbij monitoren we niet alleen onze impact 

op de maatschappij, maar ook de financiële continuïteit van 

onze organisatie. 

Voor het rapporteren over onze beoogde maatschappelijke 

impact volgen wij het normatief kader voor een consistente 

impactrapportage dat de gezamenlijke ROM’s hebben 

ontwikkeld (zie ‘Normatief kader Impact Paragraaf’). 

Hieronder illustreren we de waarde die we creëren voor 

onze stakeholders aan de hand van het waardecreatiemodel 

dat wij hanteren en een drietal concrete projecten met 

maatschappelijke impact.

Waardecreatiemodel
Voor duurzame waardecreatie zetten wij ons menselijk, 

intellectueel, sociaal en financieel kapitaal in, alsook 

natuurlijk kapitaal. Dit alles vormt de input voor onze 

kerntaken Innoveren, Investeren en Internationaliseren. 

Daarbij stellen we de ondernemer centraal en focussen we op 

de sectoren Food, Health, Tech en Energy & Circular. 

Onze inzet draagt bij aan verschillende soorten ‘output’, van 

investeringen en arbeidsplaatsen tot klanttevredenheid, 

die we meten met key performance indicators (kpi’s). Deze 

kpi’s zeggen iets over de versterking van de economische 

structuur in Oost-Nederland. Tevens streven we naar bredere, 

maatschappelijk impact. Bij het inzichtelijk maken van onze 

impact betrekken we naast de beoogde (positieve) impact 

ook de negatieve impact van onze eigen activiteiten (kantoor, 

reizen). Uiteindelijk bepalen we zo de maatschappelijke 

‘outcome’ van onze inzet. Die uitkomst relateren we aan de 

maatschappelijke uitdagingen die we hebben gedefinieerd 

en de daaraan gekoppelde Sustainable Development Goals 

(SDG’s) van de VN. In de bijlage op pagina 76 geven we daar 

een nadere toelichting op en rapporteren we tevens over 

maatschappelijke impact bij onze portfoliobedrijven. 

Maatschappelijke impact
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Output

FOOD HEALTH

TECH ENERGY & CIRCULAR

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 �nancieringen 

> 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

€ 94,9 mln. uitgelokte 

  
29 consortia

8.354 arbeidsjaren

313 arbeidsplaatsen

318 gerealiseerde cases

investeringen

€ 25,1 mln. 

€ 143,5 mln. 

€ 11,3 mln. 

302

63 projecten

€ 258 mln. bedrijfsinvestering

1.424  arbeidsplaatsen

         

35 ‘trade events’ 

         

373 mkb-deelnemers 
uit Oost-Nederland

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 �nancieringen
> 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

E�ectieve, 
betaalbare zorg

Watermanagement en 
aanpassing aan 
klimaatverandering

Circulaire economie, 
maximalisatie circulair 
gebruik grondsto�en

Schoon, veilig e�ciënt 
vervoer & transport

De veilige 
samenleving

Inclusieve, innovatieve 
samenleving
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SDG's

8,2 
45 medewerkers individuele   
                opleiding/training, 13 groepstrainingen 
                voor in totaal 130 medewerkers 

387,5 Kwh per werkplek

43,4 m3 per werkplek
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12

15
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Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen

12

Het waardecreatiemodel dat Oost NL hanteert. Voor de onderliggende materiële thema’s en de betrokken stakeholders zie de bijlage op pagina 79. 
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OneThird
Voedselverspilling door bederf is een mondiaal probleem 

met grote maatschappelijke gevolgen. OneThird kan met 

haar optische AI-technologie ‘zien’ hoe lang groente en fruit 

houdbaar blijven. Dat helpt bij het voorkomen van bederf en 

het tegengaan van verspilling van voedsel (en de daarvoor 

benodigde grondstoffen en energie).

Met support van Oost NL vestigde de spin-off van het 

Amerikaanse Ocean Insight zich op Kennispark Twente in 

Enschede. Tevens investeerde Oost NL in OneThird. Daarmee 

wil het bedrijf zijn techniek uitbreiden naar meerdere soorten 

groenten en fruit, zodat het een totaaloplossing kan bieden 

voor retailers en hun ketenpartners. 

Ondersteuning door Oost NL met acquisitie, business 

development en financiering heeft een beoogde positieve 

impact op deze SDG’s:

Odyssey
Hergebruik van apparatuur staat in de halfgeleiderindustrie 

nog in de kinderschoenen. Odyssey biedt support voor 

hergebruik door het verlengen van de levensduur van 

apparatuur voor deze industrie. Met die vorm van hergebruik 

draagt het bedrijf bij aan de circulaire economie en versterkt 

het tevens de concurrentiepositie van klanten, doordat zij 

besparen op hun kapitaalinvesteringen.

Oost NL hielp Odyssey bij vestiging op de Novio Tech Campus 

in Nijmegen en verstrekte een lening voor groeifinanciering. 

Vanuit zijn nieuwe vestiging richt het Amerikaanse bedrijf 

zich op de regio Nijmegen, waar de halfgeleiderindustrie een 

belangrijke sector is, en de Europese markt in brede zin. 

Ondersteuning door Oost NL met acquisitie en financiering 

heeft een beoogde positieve impact op deze SDG’s:

 

Tyromer
Afgedankte autobanden zorgen alleen al in Europa jaarlijks 

voor vier miljoen ton afval. Het wegwerken van deze 

afvalberg vraagt om een circulaire oplossing. Tyromer heeft 

daarvoor een technologie ontwikkeld. Het van oorsprong 

Canadese bedrijf kan oude autobanden devulkaniseren en 

opwerken tot herbruikbaar rubber, waarmee vervolgens weer 

nieuwe autobanden worden gemaakt. 

Oost NL ondersteunde Europese vestiging van Tyromer op 

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Tevens maakte Oost 

NL de start van industriële activiteiten mogelijk door mede te 

investeren in machines voor de proeffabriek van het bedrijf.

Ondersteuning door Oost NL met acquisitie en financiering 

heeft een beoogde positieve impact op deze SDG’s:

Projecten met impact 
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Maatschappelijke, politieke en economische ontwik-
kelingen hebben invloed op de regio en daarmee op 
het werk van Oost NL. Sommige ontwikkelingen zijn 
structureel van aard, denk aan verduurzaming en 
digitalisering, en staan inmiddels centraal in onze 
strategie. Andere ontwikkelingen kenden een meer 
incidentele aanloop, zoals de Covid-19-pandemie, 
waarvan de blijvende impact nog onzeker is. De 
structurele ontwikkelingen zijn mede bepalend voor 
onze focus en de vormgeving van onze dienstverle-
ning. De meer incidentele ontwikkelingen hebben ons 
geleerd meer flexibiliteit in onze plannen in te 
bouwen. Verder zijn er op mondiale schaal (voort-
schrijdende) geopolitieke ontwikkelingen, met name 
bij de grootmachten VS en China, die onze economi-
sche vooruitzichten beïnvloeden. Bovendien ervaren 
we onder invloed van de globalisering onze kwets-
baarheden, in de vorm van onzekere toeleverketens 
en materiaaltekorten. Tot slot is er nog altijd sprake 
van marktfalen in ‘investeringsland’: er komt onvol-
doende privaat kapitaal beschikbaar voor investerin-
gen in noodzakelijke transities. Hieronder schetsen 
we de belangrijkste ontwikkelingen en beschrijven  
we onze strategische verwerking en ad-hoc acties in 
het verslagjaar. 

Verduurzaming en digitalisering
De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en di-

gitalisering hebben we intussen verregaand verwerkt in onze 

strategie en dagelijkse activiteiten. De belangrijkste externe 

ontwikkelingen in dit opzicht zijn de (nieuwe) politieke en 

bestuurlijke initiatieven en besluitvorming, op regionaal, na-

tionaal en internationaal niveau. Denk wat dat laatste betreft, 

naast de klimaattop in Glasgow, vooral aan de Brusselse inzet 

op de groene en digitale transities. Voor ons gaat het dan om 

de vertaling daarvan in het innovatiebeleid van de EU voor 

de programmaperiode 2021-2027. De kansen die de nieuwe 

Europese beleidsagenda biedt voor Oost-Nederland, hebben 

we in 2021 aangegrepen door met het platform Th!nk East 

Netherlands nieuwe projectvoorstellen te ontwikkelen; meer 

daarover in de paragraaf ‘Strategische projecten’.

De voortschrijdende digitalisering heeft de afgelopen jaren 

een sterke impuls gekregen door de opkomst van big data en 

kunstmatige intelligentie (AI). AI is de intelligentie waarmee 

machines, apparaten en software zelfstandig – op basis van 

de analyse van vaak grote hoeveelheden data – handelingen 

verrichten en beslissingen nemen. De belofte van AI is dat zij 

(veel) efficiëntere en effectievere besturing van producten en 

processen mogelijk maakt dan met menselijke intelligentie of 

conventionele automatisering mogelijk is. 

Wij zetten sterk in op de kruisbestuiving van deze digitale 

revolutie met onze vier inhoudelijke sectoren. Voor de 

Food-sector gaat het bijvoorbeeld om de toepassing van 

geavanceerde algoritmes, verbeterde sensortechnologie en 

autonome machines voor het slim produceren van voedsel; 

denk aan precisielandbouw, kringlooplandbouw en autonome 

kassen. In de Health-sector neemt het belang van software 

en data voor medische technologie almaar toe, van complexe 

diagnostiek en slimme therapieplanning tot online consult en 

robotische chirurgie. Voor de Tech-sector inclusief hightech-

maakindustrie zetten we in op Smart Industry: de automa-

tisering, digitalisering en robotisering van (industriële) pro-

ducten, processen en businessmodellen. In de sector Energy 

& Circular, tot slot, helpt digitalisering om de energietransitie 

te versnellen. Zo wordt met slimme energienetwerken (smart 

grids) de decentrale opwekking, opslag en benutting van 

energie geoptimaliseerd.

Covid-19
De impact van de pandemie doet zich nog steeds voelen in 

ons externe werkveld en onze interne organisatie. Hier komen 

we in onze rapportage waar nodig op terug; zo hebben we 

het ‘hybride werken’ inmiddels in onze manier van werken 

ingepast (zie de paragraaf ’Onze organisatie’).

Opvallend is dat, na een scherpe daling, de economie sterk 

is opgeveerd. We zien een aanhoudende economische groei 

van met name stuwende sectoren zoals de industrie. Helaas 

is ook duidelijk dat de verzorgende sectoren het heel moeilijk 

hebben, met name de horeca en de detailhandel. Overigens 

verwachtte UNCTAD afgelopen zomer dat het niveau van de 

FDI’s (foreign direct investments), na de scherpe afname (met 

35%) in 2020, zich in het verslagjaar zou stabiliseren. Voor 

2022 en volgende jaren voorziet UNCTAD – met veel slagen 

om de arm – een stijging. 

Geopolitieke ontwikkelingen
In het verslagjaar was de nasleep van de Brexit voelbaar. Nu 

de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een 

handelsdeal hebben gesloten per 1-1-2021, is de grootste 

urgentie echter verdwenen. Deze deal heeft wel geleid tot 

prijsverhogingen van 0,5-5,0% in de handel tussen de EU en 

het VK. Geen dramatische, wel een pijnlijke verhoging van de 

kosten bij export. Britse bedrijven oriënteren zich daarom nog 

steeds op vestiging in de EU, bijvoorbeeld in  

Externe ontwikkelingen
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(Oost-)Nederland, maar ze hebben geen extreme haast.  

In sommige gevallen kiezen ze ervoor om eerst alleen een 

logistieke hub op te zetten. Dat helpt hen om het aanvullende 

post-Brexit papierwerk voor export naar de EU efficiënter te 

kunnen afhandelen. We zien wel dat Britse bedrijven de optie 

van een steviger aanwezigheid op het Europese continent nog 

steeds op de agenda hebben staan. Tegelijkertijd hebben wij 

een nieuw instrument voor handelsbevordering in handen 

gekregen. Dat is de Brexit Adjustment Reserve, een fonds dat 

de EU heeft ingesteld om bedrijven te compenseren voor de 

gevolgen van de Brexit. Voor Nederland komt dit neer op een 

bedrag van € 800 miljoen over een periode van twee jaar.  

We kunnen daar een beroep op doen om bedrijven te onder- 

steunen bij hun oriëntatie op nieuw afzetmarkten binnen  

de EU. Samen met onze partners in het ‘Trade & Innovate  

NL’-netwerk hebben wij daarvoor voorstellen ontwikkeld.

Wat betreft onze grootste buitenlandse investeerder,  

de Verenigde Staten, zien we na het aantreden van de  

nieuwe president vooralsnog geen wezenlijke verandering  

in de verhoudingen.

De recente geopolitieke ontwikkelingen in 2022 zijn vooral 

zorgelijk. De oorlog in Oekraïne zal leiden tot hogere kosten 

(energie, grondstoffen, voedsel) voor burgers en bedrijven, 

en veel vluchtelingen die tijdelijk onderdak en werk zoeken. 

Voorts zullen defensie-uitgaven stijgen. Mogelijk is het de 

opmaat naar een economische recessie in Europa.

In China lijkt het politieke klimaat te verslechteren. Overigens 

is China voor ons geen focusland bij acquisitie, al blijft het wel 

een interessant exportland. Activiteiten op China richten zich 

op niet-gevoelige technologie en gaan gepaard met informa-

tiebijeenkomsten waar we exporteurs wijzen op risico’s met 

betrekking tot intellectueel eigendom. 

Een interessante case waar in het verslagjaar verschillende 

geopolitieke ontwikkelingen bijeenkwamen, betrof e-Traction. 

Deze Apeldoornse onderneming ontwikkelt en produceert 

elektrische aandrijvingen voor voertuigen. Het bedrijf was 

enkele jaren geleden volledig overgenomen door de Chinese 

vastgoedreus Evergrande, die inmiddels in grote moeilijkhe-

den verkeert en bezit moet afstoten. De Britse Saietta Group 

opereert in dezelfde markt als e-Traction (maar dan voor 

lichtere voertuigen) en oriënteerde zich vanwege haar groei-

strategie en de Brexit op vestiging in Nederland. Het bedrijf 

toonde zich geïnteresseerd in overname van e-Traction.  

Oost NL bracht de partijen met elkaar in contact en onder-

steunde bij de overnamegesprekken. Het resultaat is behoud 

van zestig arbeidsplaatsen in Oost-Nederland en de vestiging 

van een Brits bedrijf in Apeldoorn dat past in het Energy/

Cleantech-profiel van de Stedendriehoek.

Internationale toeleverketens  
en investeringsstromen

In 2021 kwamen de internationale toeleverketens verder onder 

een vergrootglas te liggen. Zo zorgde het aanhoudende stil-

leggen van fabrieken en havens vanwege Covid-19-uitbraken 

voor leveringsproblemen die de maakindustrie ook in onze 

regio hinderden. Daar kwam nog de blokkade van het Su-

ezkanaal bovenop. Punt van zorg is ook de afhankelijkheid 

van China voor belangrijke grondstoffen die bijvoorbeeld een 

cruciale rol spelen in de energietransitie. We zien nog niet 

dat bedrijven hun kwetsbaarheden willen verminderen door 

‘reshoring’ of ‘nearshoring’. De Nederlandse Bank berichtte 

zelfs over een beweging in tegengestelde richting, namelijk 

uitstroom van buitenlandse investeringen (FDI’s) uit ons land. 

Deels betrof dit administratieve uitstroom, deels het vertrek 

van fysieke bedrijvigheid – en daarmee van werkgelegenheid. 

Zeker als achter die FDI’s innovatieve bedrijven zitten die  

passen in onze ecosystemen, willen wij die graag behouden. 

Investeringsklimaat
Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers zijn cruciaal voor 

het leveren van innovatiekracht en het bijdragen aan de tran-

sities. In Nederland ontstaan steeds meer kennisintensieve 

startups. Deze jonge bedrijven hebben financiering nodig 

om te groeien naar een volgende fase, om zo doorbraken te 

realiseren voor brede welvaart en welzijn. Helaas weten deze 

startups relatief moeilijk externe financiering te vinden. Kans-

rijke innovaties komen hierdoor vast te zitten in de ‘valley of 

death’, blijkt onder meer uit het AWTI-onderzoek ‘Beter van 

start’ en uit ‘De Staat van het MKB 2021’, een onderzoek van 

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB 

Nederland. Er is veel geld in de markt, maar er is nog altijd 

behoefte aan geduldig kapitaal dat bereid is risico te nemen 

daar waar sprake is van marktfalen. Fondsen zoals het Partici-

patiefonds Oost NL en de fondsen onder beheer van Oost NL 

spelen daarbij een baanbrekende rol, door innovatieve bedrij-

ven in een vroege fase te ondersteunen. Zo investeerde Oost 

NL in 2021 in Surfix, dat een diagnostisch platform ontwikkelt 

op basis van fotonische chips, waardoor in de toekomst snel-

lere en preciezere diagnoses mogelijk zijn. En in OneThird, dat 

beoogt voedselverspilling tegen te gaan door met een sensor 

de houdbaarheid van groente en fruit te voorspellen. 
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Oost NL draagt bij aan een gezonde, veilige en duurzame 

voedselvoorziening en investeert in innovatie van 

voedingsproducten en slimme technologie voor 

voedselproductie. Zo legde de tweede editie van het Business 

Innovation Program Food de nadruk op optimale benutting 

van grondstoffen en efficiëntere, duurzamere productie. 

Onder onze leiding werkten de ROM’s samen in het 

programma Voedselwaarde, bedoeld om maximale waarde te 

genereren uit agro-foodketens. Wij hebben Oost-Nederlandse 

bedrijven geholpen hun business case, voor het tegengaan 

van voedselverspilling, te optimaliseren. 

De agrofood-sector levert wereldwijd een grote bijdrage aan 

klimaatverandering. ‘Switch to Sustainable Food Systems’ 

(Switch2SFS), een belangrijke Groeifonds-aanvraag, mikt 

op terugdringing van broeikasgasemissies, richting nul 

in 2050. Namens de collega-ROM’s hebben wij hieraan 

meegeschreven, samen met WUR, Ministerie van LNV en 

Foodvalley NL – besluitvorming in 2022. Concreet mikt 

Switch2SFS op twee transities: Diëten met meer plantaardige 

producten, en Voedselsystemen circulair inrichten. 

Binnen Th!nk East Netherlands hebben we gewerkt aan een 

voorstel voor Europese samenwerking rond ‘Data-driven 

transition in food systems’. De focus ligt op digitalisering van 

de voedselindustrie en verkorting van voedselketens door de 

inzet van AI en big data. Kansen liggen er ook buiten Europa, 

zo bleek uit het op Japan gerichte GO4EXPORT-webinar 

‘Robotica & AI voor intelligente oplossingen in de foodsector’. 

Strategische projecten Food
Oost NL voert strategische projecten uit gerela-
teerd aan de maatschappelijk uitdagingen. Met 
multidisciplinaire teams werken we aan verster-
king van het innovatie-ecosysteem voor elk van 
de speerpunten Food, Health, Tech (inclusief 
digitalisering) en Energy & Circular. Uiteraard 
werken we samen met onze stakeholders aan de 
projecten opgenomen in de Strategische Innova-
tie- en Investeringsagenda (SIIA) voor Oost-
Nederland. 

In 2021 hebben we veel voortgang geboekt en ook gewerkt 

aan nieuwe projecten, met name Groeifonds-aanvragen, 

voor onder meer medische technologie, de food-transitie, 

water en de hightech-industrie. Daarbij speelden we 

zoveel mogelijk in op SIIA-thema’s. De meeste Groeifonds-

aanvragen kwamen van landelijke consortia, vaak met 

inbreng van Oost NL. Daarbij werkten we samen met 

de collega-ROM’s, voor inzet van onze gezamenlijke 

ontwikkelkracht. Ook Europese programma’s brachten  

weer kansen voor innovatiestimulering.
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Oost NL draagt bij aan een effectieve, betaalbare zorg, 

onder meer door medisch-technologische innovaties te 

bevorderen die mensen langer gezond en actief laten leven. 

Een belangrijke trend is personalisering van gezondheidszorg 

met patiëntspecifieke preventie, diagnostiek en therapie. 

Een speerpunt was het Europese REACT-EU-project voor 

medische vernieuwing. Zo komt er dankzij dit project 

in Enschede een hypermodern laboratorium voor 

microbiologisch onderzoek en productie, de MedTech 

Factory. Een tweede initiatief betreft reMIND, een consortium 

van onderzoekers en bedrijven gericht op dementie dat 

vier onderzoekstechnologieën wil doorontwikkelen en 

commercialiseren. Een derde projectonderdeel gaat over de 

vroege opsporing van borstkanker door foto-akoestiek. Naast 

doorontwikkeling van deze veelbelovende biomedische 

technologie komt er een klinische studie naar de effectiviteit.

Een interessante investering van Oost NL betrof Surfix uit 

Wageningen, dat een ‘plug & play’ diagnostiekplatform voor 

‘point of care’-testen ontwikkelt. Het streven van Surfix is 

een test te maken die beschikbaar is voor massaal gebruik 

en slechts enkele euro’s kost. Een eerste toepassing, naast 

vroege kankerdetectie en opsporing van pathogenen in 

water voor aquacultuur, is het testen op Covid-19. Een mooi 

voorbeeld van een exit draait eveneens om diagnostiek. Wij 

konden de deelneming in ons portfoliobedrijf Check-Points 

succesvol verkopen. Dit Wageningse bedrijf ontwikkelt 

en verkoopt diagnostische testen voor routinematige 

identificatie van een groot aantal micro-organismen in 

één test. Het eerste product is een goede, snelle test op 

salmonellabesmetting in de voedselketen. 

Health
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Met technologische innovatie dragen Oost-Nederlandse 

bedrijven bij aan maatschappelijke uitdagingen als de 

circulaire economie en de veilige en inclusieve samenleving. 

Oost-Nederland kent een sterke hightech- en maakindustrie, 

die bijdraagt aan de internationale toppositie van ons 

land. De Groeifonds-aanvraag NXTGEN HIGHTECH is gericht 

op verdere versterking van die positie. Het programma 

kent drie onderdelen: toepassing op (nieuwe) domeinen 

en maatschappelijke uitdagingen, verdieping van de 

sleuteltechnologieën, en versterking van het ecosysteem.  

Wij zijn hier met Oost-Nederlandse partners bij betrokken.

Een van de Oost-Nederlandse hightech-parels is ontwikkelaar 

en toeleverancier van klantspecifieke elektronica en 

embedded systemen 3T in Enschede. De onderneming 

kon tot ruim 75 medewerkers groeien mede dankzij een 

langjarige investering van Oost NL. In 2021 kwam het tot 

een exit, vanwege de overname van 3T door Kendrion. 

Hiermee realiseerden wij een hoge meerwaarde, financieel 

en economisch, terwijl we de opbrengst weer herinvesteren 

in andere innovatieve bedrijven. 3T blijft gevestigd in Twente 

om optimaal te kunnen profiteren van het talent van 

Universiteit Twente en hogeschool Saxion. 

Aebi Schmidt Nederland is eveneens een succesvol 

Oost-Nederlands bedrijf. Het bouwt veegmachines en 

zoutstrooiers en ontwikkelt software voor minimalisering 

van zoutverbruik en milieubelasting. Het bedrijf is onderdeel 

van Aebi Schmidt Group, met vestigingen in Duitsland, 

Nederland, Polen en Zwitserland. Voor de assemblagelijn voor 

een nieuwe veegmachine viel de keuze op de Nederlandse 

vestiging (Holten). Wij ondersteunden de directie in Holten 

met hun succesvolle business case richting het Zwitserse 

hoofdkantoor. 

In 2021 was Oost-Nederland voorzitter van het Vanguard 

Initiative, een samenwerkingsverband van industriële 

regio’s, gericht op het stimuleren van industriële innovatie 

en het opbouwen van Europese waardeketens. Zo was er 

een tweedaags online event over 3D-printen. Ook kwam er 

een innovatieproject voor AI, waarin mkb-ondernemingen 

kunnen samenwerken met een regionale ‘digital innovation 

hub’. Voor Oost-Nederland gaat het om hubs als Smart 

Industry, Smart Welding Factory en Space 53. 

Tech
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Wij richten ons op Oost-Nederland als ‘living lab voor smart 

energy hubs’, met een focus op energieopslag en -conversie, 

waterstoftechnologie en systeemintegratie. Het project 

H2Milkrun wil met een mobiele waterstoftankservice de 

drempel verlagen voor bedrijven die nog niet willen of 

kunnen investeren in een complete waterstofinfrastructuur. 

Vandaar de ‘waterstof-melkboer’. Wij leverden vanuit ons 

programma De Groeiversneller Energie een incentive voor 

versnelling van de ontwikkeling.

In het EU-project STEPS (STorage of Energy and Power 

Systems) werken we samen met Europese collega’s aan 

oplossingen voor energieopslag. Zo zijn via STEPS test-

locaties beschikbaar. We helpen bedrijven die vernieuwende 

batterijconcepten en -systemen ontwikkelen, onder meer 

met vouchers voor universitaire ondersteuning. Voorjaar 

2021 ging de eerste voucher naar het Arnhemse Elestor, 

ontwikkelaar van batterijtechnologie op basis  

van waterstofbromide. 

Voor buitenlandse batterijproducenten is Oost-Nederland 

zeer interessant. Het Zuid-Afrikaanse Zenon Energy 

produceert hoogwaardige, ‘long life’ batterijopslagsystemen, 

voor inzet bij grootschalige wind- en zonneparken.  

Wij hebben Zenon Energy geholpen bij het vinden van de 

juiste vestigingslocatie, op Industriepark Kleefse Waard in 

Arnhem, en de juiste partners voor een demonstratieproject. 

Het energiedomein beschouwen we tegenwoordig in 

samenhang met de circulaire economie: Energy & Circular. 

Het Deense Re-Match, dat een recyclingproces voor  

kunstgras heeft ontwikkeld, bezorgden we een 

‘zachte landing’ in Tiel, waar het een state-of-the-art 

kunstgrasrecyclingfaciliteit bouwt. 

Energy & Circular
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Digitalisering
Vanuit Oost NL jagen we al jaren de digitalisering van het 

mkb aan. In eerste instantie vooral gericht op ons speerpunt 

Tech en de maakindustrie in het bijzonder, onder de noemer 

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

digitalisering nu ook in andere sectoren een belangrijk 

thema. 

Highlight was de toekenning van de Groeifonds-aanvraag 

voor het AiNed investeringsprogramma Artificiële 

Intelligentie. Daardoor konden we samen met partners de AI-

hub Oost-Nederland oprichten, voor regionale ondernemers, 

kennisinstellingen en overheden die (inter)nationaal met 

AI (willen) doorbreken. De AI-hub Oost-Nederland richt zich 

vooral op thema’s waarop de regio sterk is, met een positieve 

invloed op mens en milieu en grote economische kansen. 

In Brussel leeft digitalisering eveneens. Zo hebben we 

gewerkt aan de aanvraag voor een Europese Digital 

Innovation Hub voor Oost-Nederland, als one-stop shop 

die maakbedrijven in Tech, Food en Health ondersteunt bij 

hun digitale transitie. Voorts konden we twee INTERREG-

programma’s succesvol afsluiten, Digipro en Spectors. 

Digipro draaide om digitale transformatie van producten, 

productieprocessen en bedrijfsmodellen in de sectoren 

maakindustrie, IT-engineering en technische installatie. 

Eind 2021 kwam er een verlenging. Spectors ging over 

de inzet van slimme technologieën zoals AI, big data, 

sensor- en dronetechnologie voor natuurinspectie, 

landbouw, landmeetkunde en schadedetectie. Bedrijven 

werkten grensoverschrijdend samen aan innovaties voor 

maatschappelijke uitdagingen rond klimaat & milieu, in het 

bijzonder biodiversiteit.

We hebben een pilot ‘Connecting the Digital Dots’, 

om het digitaliseringsecosysteem in kaart te brengen, 

digitaliseringsvragen van het mkb te bundelen en vraag en 

aanbod te verbinden. Het moet ervoor zorgen dat mkb’ers 

(eerder) gaan digitaliseren, zodat hun productiviteit stijgt en 

daarmee hun concurrentiepositie verbetert. In de uitvoering 

ligt er een relatie met de vier digitale werkplaatsen in 

Oost-Nederland, waar bedrijven worden geholpen hun 

digitaliseringsvraagstuk te articuleren. 



19

3T
Het Enschedese 3T is een toonaangevende 

ontwikkelaar en toeleverancier 

van klantspecifieke elektronica en 

embedded systemen. Het bedrijf levert 

voornamelijk aan multinationale hightech 

ondernemingen. Oost NL verkocht in 2021 

haar aandelen in 3T aan Kendrion, een 

toonaangevende ontwikkelaar, producent 

en leverancier van hoogwaardige 

elektromagnetische systemen en 

componenten voor industriële en 

automotive toepassingen. 3T heeft 

vestigingen in Enschede en Eindhoven, 

en blijft er na de overname gevestigd. De 

technische universiteiten en hogescholen 

daar zijn een vruchtbare voedingsbodem 

voor het verder uitbouwen van het 

getalenteerde team van software- en 

elektronicaontwikkelaars. 

AI-hub Oost-Nederland
AI-hub Oost-Nederland is er voor 

ondernemers, kennisinstellingen en 

overheden in de regio die op nationale 

of internationale schaal met AI 

(willen) werken. De hub verbindt en 

ondersteunt AI-toepassingen voor een 

beter, duurzamer en gezonder leven. 

Samen met kennisinstellingen en andere 

partners in de regio is Oost NL een van de 

initiatiefnemers van de hub. 

In Oost-Nederland zijn meer dan 350 

bedrijven actief bezig met AI-toepassingen 

rond belangrijke maatschappelijke 

thema’s. Met initiatieven als AI for Life, 

het AI-netwerk in Twente en BOOST Smart 

Industry wordt er al volop samengewerkt 

rond AI. Zo ontstaat een steeds sterker en 

zichtbaarder AI-ecosysteem. Dat draagt bij 

aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

voor nieuwe bedrijven, bindt onderzoekers 

en digitaal talent aan de regio en biedt 

kansen voor het verwerven van fondsen, 

onder meer van de EU. 

H2Milkrun
Een van de grootste drempels om 

waterstof als brandstof te gebruiken, is het 

ontbreken van een waterstofinfrastructuur. 

Het project H2Milkrun wil met een mobiele 

waterstoftankservice de drempel voor 

bedrijven verlagen. Zij kunnen zo testen 

of waterstof geschikt is voor hun operatie, 

en zich abonneren op de tankservice. De 

provincie Gelderland en het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) keerden een subsidie uit aan 

het consortium van Gelderse bedrijven 

dat de mobiele waterstoftankservice 

ontwikkelt. Oost NL kon onder meer een 

bijdrage leveren aan het project door 

het consortium een voucher van De 

Groeiversneller Energie te verstrekken. De 

bedoeling is dat in 2022 een truck voor de 

waterstoftankservice gaat rijden. 

Innovation Sprint
De Belgische eHealth-specialist Innovation 

Sprint opende in de zomer van 2021 

een kantoor op Kennispark Twente in 

Enschede. Het bedrijf biedt oplossingen 

voor de sectoren eHealth en Life Sciences, 

met een focus op big data analytics, AI en 

virtual coaching op data uit de praktijk. 

De komst van Innovation Sprint versterkt 

het Twentse MedTech-ecosysteem verder. 

Kennispark, TechMed Centre, Novel-T en 

Oost NL werken samen om het MedTech-

cluster te versterken, onder meer door 

bedrijven als Innovation Sprint naar de 

regio te trekken.

Showcases
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Re-Match
Het Deense bedrijf Re-Match 

bouwt een state-of-the-art 

kunstgrasrecyclingfaciliteit in Tiel. 

Wanneer de cleantechfaciliteit volledig 

operationeel is, kan deze ruim 55.000 ton 

kunstgras per jaar recyclen uit Nederland 

en België. Oost NL ondersteunde het 

bedrijf in 2021 bij haar zoektocht naar 

een geschikte locatie in Nederland. De 

vestiging biedt ruimte voor 35 fte aan 

werkgelegenheid, waarmee de regio er een 

waardevolle werkgever bij krijgt.

Het Re-Match recyclingproces verkleint, 

reinigt en scheidt versleten kunstgras en 

‘infill’, zonder toevoeging van water en 

chemicaliën, in schone, oorspronkelijke 

componenten: zand, rubber, backing en 

kunststofvezel. Het scheiden van deze 

materialen levert een flinke milieuwinst 

op, want een voetbalveld van kunstgras 

bevat een hoeveelheid kunstgrasvezel die 

vergelijkbaar is met 1,4 miljoen plastic 

zakken.

Surfix
Surfix uit Wageningen ontving van 

Oost NL een investering voor de verdere 

ontwikkeling van zijn ‘plug & play’ 

diagnostiekplatform. De Covid-19-

pandemie benadrukt de behoefte aan 

snelle en betrouwbare diagnostiek, 

ook in gebieden waar geen ziekenhuis, 

kliniek of geschoold medisch personeel 

aanwezig is. Bij point-of-care diagnostiek 

wordt een monster van de patiënt ter 

plekke, naast het ziekenhuisbed, in de 

spreekkamer of zelfs thuis getest. Binnen 

enkele minuten is het resultaat zichtbaar 

en kan er actie worden ondernomen. Het 

doel van Surfix is om testen te maken 

die voor de massa beschikbaar zijn en 

slechts enkele euro’s kosten.

Digipro
Na vier jaar van grensoverschrijdend 

samenwerken en innoveren, werd in 

het najaar van 2021 het INTERREG-

programma Digipro afgesloten. Oost NL 

was leadpartner voor het programma. 

Digipro heeft ongeveer 360 ondernemers 

in het Nederlands-Duitse grensgebied 

ondersteund. Dit heeft tot meer dan zestig 

digitale innovaties geleid. Bij het eindevent 

ging de prijs voor beste innovatie naar 

het project ‘P1med’. De bedrijven Medipee 

uit Moers (D) en Idenova uit Winterswijk 

hebben een urinemeetsysteem ontwikkeld 

waarmee men vroegtijdig aandoeningen 

kan herkennen, zoals nierfalen en 

prostaatproblemen.

Aebi Schmidt
Aebi Schmidt, producent van onder  

meer zoutstrooiers en veegmachines, 

breidt haar vestiging in Holten uit.  

De Aebi Schmidt Group verhuist een 

deel van haar activiteiten van Zuid-

Duitsland naar Overijssel, waar het 

een nieuw model veegmachine gaat 

produceren. Met de uitbreiding van de 

locatie creëert het bedrijf op termijn 

ongeveer 25 extra arbeidsplaatsen.  

Oost NL ondersteunde het bedrijf  

samen met de NFIA bij de uitbreiding.

> Vervolg showcases
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Wij rapporteren over onze resultaten in het 
verslagjaar aan de hand van de prestatie-indica- 
toren die we hebben gedefinieerd voor onze drie 
kerntaken: Innoveren, Investeren en Internationa-
liseren. Deze prestatie-indicatoren overlappen 
grotendeels met de key performance indicators  
in ons waardecreatiemodel. Zie de paragraaf  
‘Maatschappelijke impact’ en de bijlage  
‘Toelichting / begrippen prestatie-indicatoren’.

Onze business unit Business Development realiseerde 

een projectvolume van € 94,9 miljoen aan uitgelokte 

investeringen. Dit was bijna het dubbele van de doelstelling 

en dat gold ook voor het aantal arbeidsjaren (8.354), terwijl 

het aantal directe arbeidsplaatsen met 313 juist lager 

uitkwam dan de doelstelling. Dit illustreert dat de – mede 

door onze inzet gerealiseerde – investeringen vooral in 

deze Covid-19-periode een grote multiplier voor de reeds 

bestaande werkgelegenheid in de bedrijven kennen. 

Het aantal gerealiseerde consortia lag onder de doelstelling; 

dit valt met name toe te schrijven aan het aanhouden van 

de pandemie, wat fysiek contact bemoeilijkte en daardoor 

de opbouw belemmerde van het voor consortiumvorming 

benodigde vertrouwen. Het aantal cases was lager dan in 

2020, maar lag wel boven de doelstelling. Deze teruggang in 

resultaten heeft alles te maken met de grote aandacht die we 

in het verslagjaar hebben besteed aan Groeifonds-aanvragen; 

we waren betrokken bij in totaal acht aanvragen, waarvan de 

toekenning in 2022 bekend zal worden.

 

In 2022 en volgende jaren zal deze majeure inspanning haar 

vruchten afwerpen. Veel cases hadden betrekking op de 

MIT-regeling en ook de COL (Corona-OverbruggingsLening), 

die in 2021 nog doorliep en tot vervolgacties leidde. De 

MIT-regeling (Midden- en kleinbedrijf In Topsectoren) trok 

in het verslagjaar enorm veel belangstelling en resulteerde 

uiteindelijk in bijna 200 cases. We zijn de beide provincies 

erkentelijk voor het ophogen van het budget. Verder hebben 

we een groot beroep gedaan op nieuwe initiatieven van de 

EU, zoals het Horizon Europe onderzoeksprogramma (looptijd 

2021-2027) en REACT-EU. We waren met name succesvol in 

REACT-EU, het herstelprogramma dat de EU in respons op de 

Covid-19-pandemie is gestart.

Onze business unit Capital investeerde vanuit het 

Participatiefonds Oost NL en ION+ in zestien nieuwe en 

vijf bestaande ondernemingen, en realiseerde voor een 

bedrag van € 8,1 miljoen aan exit-opbrengsten. Ultimo 

2021 bedroeg de gecalculeerde meerwaarde van het 

portfolio € 16,6 miljoen. Met inbegrip van deze meerwaarde 

voldoet Oost NL aan de door de aandeelhouders gestelde 

meerjarige rendementsdoelstelling (te weten het in stand 

houden van de koopkracht van het doelvermogen van het 

participatiebedrijf in meerjarig perspectief). 

Oost NL heeft in 2021 vanuit het Participatiefonds  

Oost NL en ION+ € 7,8 miljoen geïnvesteerd (cash-out), 

hetgeen bijna 70% van de jaardoelstelling was. Voor 

alle fondsen onder beheer, inclusief de COL (Corona-

OverbruggingsLening), realiseerde Capital het hoge  

bedrag van € 24,5 miljoen (tegen een doelstelling  

van € 25,0 miljoen). 

Oost NL desinvesteerde € 10,3 miljoen, waarvan € 5,9 miljoen 

aan aflossingen. Er zijn drie leningen geheel afgelost, één 

lening werd kwijtgescholden en er ging één participatie 

failliet. Het aantal financieringen aan bedrijven vanuit 

Oost NL (het Participatiefonds Oost NL, ION+ en GVI-I) is in 

2021 toegenomen van 75 naar 79. Bij GVI-II nam het aantal 

financieringen af van 36 naar 31. 

Met de COL, die was verlengd, waardoor ook in 2021  

nog leningen konden worden verstrekt, is in 2021 aan  

acht bedrijven financiering verstrekt, voor een bedrag  

van € 3,2 miljoen. 

De voormelde exit-opbrengsten zijn voor het grootste 

deel ontstaan uit de succesvolle verkoop in 2021 van twee 

portefeuillebedrijven uit het Participatiefonds Oost NL.

Onze business unit International voldeed op alle prestatie-

indicatoren ruimschoots aan de doelstellingen. Vanwege 

Covid-19 was het ambitieniveau bij de vaststelling van 

deze doelstellingen gematigd, maar achteraf kunnen we 

constateren dat deze ‘voorzichtigheid’ onnodig was. Dit laat 

onverlet dat de business unit onder de uitdagende Covid-19-

omstandigheden een geweldige prestatie heeft geleverd.

Liefst 63 bedrijven, bijna de helft meer dan in 2020, 

ondersteunden we bij vestiging, uitbreiding of behoud, of 

bij het vinden van een logistiek dienstverlener in Oost-

Nederland. Daarbij zagen we een brede spreiding over de 

bekende Oost-Nederlandse sectoren en onze focuslanden. 

Realisatie prestatie-indicatoren 
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Het leidde tot ruim 1.400 nieuwe, dan wel behouden,  

(directe) arbeidsplaatsen (binnen drie jaar te realiseren) en 

maar liefst € 258 miljoen aan bedrijfsinvesteringen (binnen 

drie tot vijf jaar te realiseren). Dat laatste resultaat is meer 

dan een verdubbeling ten opzichte van 2020. 

 

Een verklaring voor dit succes ligt in het tijdelijke uitstel 

van investeringsbeslissingen in 2020 vanwege de onzekere 

Covid-19-ontwikkelingen. Voor veel projecten kwam in het 

verslagjaar alsnog bevestiging. Ruim een derde van het 

aantal projecten betrof R&D-vestigingen; dat onderschrijft 

het profiel van Oost-Nederland als kennisintensieve 

regio. Bij de verdeling over beide provincies zien we iets 

meer projecten (bedrijven) in Gelderland en iets meer 

arbeidsplaatsen in Overijssel. 

We bezochten 225 bedrijven in Oost-Nederland met een 

buitenlands moederbedrijf in het kader van ons Investor 

Relations programma, waarmee we de verankering van deze 

bedrijven in onze regio proberen te verstevigen.

Het aantal events voor handelsbevordering overtrof eveneens 

ruimschoots de doelstelling; wel betrof het overgrote deel 

online events. We zagen onder meer veel belangstelling 

voor Japan. Deelnemers waardeerden onze GO4EXPORT-

events gemiddeld met een 8,2; collega-ROM’s zien dit 

exportprogramma voor Gelderland en Overijssel als een 

voorbeeld. Samen met de verschillende GO4EXPORT-partners 

voerden we met 228 Oost-Nederlandse bedrijven een gesprek 

over trade relations en de internationale ambities.

De door Covid-19 opgelopen achterstand in acquisitie 

hebben we nagenoeg volledig weggewerkt, mede dankzij 

de versterkte samenwerking met de collega-ROM’s en NFIA. 

Een nieuw acquisitiekanaal wisten we in het verslagjaar 

aan te boren door het binnenhalen van een grote Europese 

opdracht, namelijk de uitvoering (in samenwerking met 

RVO) van het Europe Enterprise Network (EEN). Dat biedt 

nieuwe kansen om Oost-Nederlandse mkb-ondernemingen 

in contact te brengen met interessante Europese 

handelspartners.



23

Prestatie-indicatoren Realisatie 2021 Doelstelling 2021 Realisatie 2020 Samenhangende materiële thema’s i

Innoveren  > Maatschappelijke transitie/impact
 > Inclusieve innovatie
 > Directe economische impact
 > Duurzame inzetbaarheid & 

werkgelegenheid
 > Samenwerking en partnerships in 

complementariteit
 > Strategisch versterken van ecosystemen

Uitgelokte investeringen € 94,9 € 50 € 77,1

Arbeidsjaren 8.354 4.400 6.788

Arbeidsplaatsen 313 400 723

Gerealiseerde cases 318 250 365

Consortia 29 50 48

Investeren Capital (inclusief Fondsen onder Beheer) ii

 > Maatschappelijke transitie/impact
 > Duurzame inzetbaarheid & 

werkgelegenheid
 > Bedrijfsvestiging
 > Samenwerking en partnerships in 

complementariteit
 > Risicomanagement
 > Diversiteit
 > Verantwoord investeringsbeleid

Verstrekte financieringen € 25,1 € 36,4 € 51,7

Investeringen (cash-out) € 24,5 € 25,0 € 61,2

Exit-opbrengsten € 11,3 € 18,7 € 44,5

Arbeidsplaatsen 3.195 - 3.085

Verwachte arbeidsplaatsen over 5 jaar (fte) 8.064 - 6.264

Capital iii

Verstrekte investeringen € 9,1 € 12,7 € 3,0

Investeringen (cash-out) € 7,8 € 11,4 € 9,5 (€ 10,6 incl. ION+)

Exit-opbrengsten € 8,1 € 5,2 € 37,8

Arbeidsplaatsen 1.884 - 2.348

Verwachte arbeidsplaatsen over 5 jaar (fte) 3.983 - 4.481

Internationaliseren

 > Internationale handel
 > Bedrijfsvestiging
 > Duurzame inzetbaarheid & 

werkgelegenheid
 > Maatschappelijke transitie/impact
 > Samenwerking en partnerships in 

complementariteit

Afgeronde vestigings-, uitbreidings-, behoud- en 
outsourced logistics-projecten

63 50 41

Nieuwe directe arbeidsplaatsen als gevolg van 
bedrijfsvestiging of -uitbreiding iv 1.424 1.000 1.302

Investeringen als gevolg van bedrijfsvestiging of 
-uitbreiding iv  € 258 € 100 € 114

Aantal events voor handelsbevordering 35 20

Aantal deelnemers aan events voor handelsbevordering
1.664 van wie 373  

uit Oost-Nederland
-

1.207 van wie 400  
uit Oost-Nederland

i  Zie bijlage ‘Materialiteitsanalyse’.  
ii  Hieronder zijn tevens 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.  
iii  Hieronder zijn opgenomen Participatiefonds Oost NL, GVI-I en ION+.  
iv  Te verwachten in de komende drie jaar, conform de systematiek van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Behoud- en outsourced logistics-projecten leveren slechts sporadisch nieuwe directe arbeidsplaatsen en/of investeringen op.

(bedragen zijn in miljoenen euro’s)
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Een eerste aanzet tot kwantificering van de brede 

maatschappelijke impact van Oost NL geven we in de bijlage 

‘Maatschappelijke uitdagingen en Sustainable Development 

Goals’. Daar is bovenstaande realisatietabel aangevuld met 

een uitsplitsing naar de maatschappelijke uitdagingen en de 

daaraan gekoppelde Sustainable Development Goals. Tevens 

staat in deze bijlage de maatschappelijke impact bij de 

portfoliobedrijven van Oost NL gerapporteerd. 

Financiële resultaten
Het resultaat van Ontwikkelingsmaatschappij Oost-

Nederland NV (Oost NL) komt voor 2021 uit op € 8.504.000 

negatief. Daarvan bedroeg het resultaat voor de 

ontwikkelingsactiviteiten € 29.000 negatief en het resultaat 

voor de participatieactiviteiten (Capital) € 8.475.000 negatief.

Dit resultaat wordt veroorzaakt door een waardedaling in 

de effecten, veroorzaakt door één positie. De operationele 

activiteiten van het participatiebedrijf waren in 2021, mede 

door een aantal succesvolle exits, winstgevend.

Het is inherent aan de aard van onze investeringen dat 

voorzieningen fluctueren. De voorzieningen zijn in 2021 

gedaald van € 16,5 miljoen naar € 10,8 miljoen.

De meerwaarde van de portefeuille op basis van de  

fair market value ten opzichte van de boekwaarde is  

in het verslagjaar gelijk gebleven en bedroeg ultimo 2021  

€ 16,6 miljoen (2020: € 16,6 miljoen). Het geïnvesteerd 

vermogen bedroeg ultimo 2021 € 48,9 miljoen. 

De meerwaarde is niet in de balans gewaardeerd.

De vermogenspositie van Oost NL is gezond. Het eigen 

vermogen bedroeg ultimo 2021 € 147,2 miljoen. De liquide 

middelen bedroegen ultimo 2021 € 104,5 miljoen.

 

Naast ons eigen investeringsfonds, Participatiefonds

Oost NL, beheren wij als manager ook fondsen voor de 

provincies Gelderland en Overijssel, het Ministerie van  

EZK en Regio Twente. 

Het resultaat van ons handelen – wat wij betekenen voor 

Oost-Nederland – is dus niet alleen zichtbaar in onze 

eigen cijfers, maar staat ook in andere jaarverslagen. In de 

paragraaf ‘Realisatie prestatie-indicatoren’ is informatie 

opgenomen inzake de fondsen onder beheer.
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Ongetwijfeld zal 2022 net zo dynamisch zijn als 
de voorgaande jaren. De vooruitzichten zijn 
gunstig, met een stuwende economie die blijft 
floreren en een verzorgende economie die onder 
druk van de Covid-19-crisis – met hulp van de 
overheidssteun – overeind wordt gehouden.

 

Tegelijkertijd volgen we voor ons werk als 

ontwikkelingsmaatschappij een vernieuwde, goed 

uitgewerkte strategie. Die is verwoord in ons Meerjarenplan 

2022-2025, gebouwd op het in Oost-Nederland breed 

onderschreven fundament van de Strategische Innovatie- 

en Investeringsagenda. Daaruit volgt een concrete inzet 

op onze vier sectoren: de nieuwste technologie voor slim 

en duurzaam voedsel produceren; oplossingen voor de 

energietransitie, met Oost-Nederland als living lab voor 

decentrale energieopwekking en -opslag; innovatieve 

technologie voor betaalbare gezondheidszorg en verhoging 

van levenskwaliteit; versnelling van de digitalisering van de 

industrie en vernieuwing met digitale businessmodellen. 

Een belangrijke, sectoroverstijgende uitdaging ligt in 

het spanningsveld tussen stikstofproblematiek en 

natuurontwikkeling enerzijds en ruimte voor economie 

anderzijds, ten behoeve van zowel een leefbaar platteland 

als een gezonde regionale economie. Het streven is daar 

antwoorden op te formuleren in met name Groeifonds-

aanvragen en/of Regio Deals.

In onze werkwijze gaan we ons veel meer richten op het 

integraal versterken van de innovatieve ecosystemen waar 

Oost-Nederland sterk in is. Dit ecosysteemdenken hebben we 

verwerkt in ons nieuwe meerjarenplan. Daarbij beschouwen 

we een ecosysteem als een samenhangend complex 

van kennis, economie en overheid dat benodigd is voor 

maatschappelijke impact rond een thema. Natuurlijk gaan 

we het roer niet helemaal omgooien en bouwen we voort 

op wat we al deden vanuit onze kernactiviteiten Innoveren, 

Investeren en Internationaliseren. Wel willen we het 

ecosysteemgerichte handelingsperspectief systematischer 

toepassen aan de hand van een dialoogmodel. Dat helpt 

ons om met een samenhangende aanpak onze mensen en 

middelen gerichter in te zetten en in onderlinge samenhang 

met onze stakeholders te investeren. Zo verwachten we 

onze economische en maatschappelijke impact te vergroten. 

Collega-ROM’s gaan ook steeds meer op deze manier te werk. 

We hebben de verdere ontwikkeling (van talent en 

leiderschap) van onze mensen, risicomanagement en IT hoog 

op onze interne agenda staan. Dit past bij een professionele, 

groeiende organisatie als Oost NL. Vorig najaar hebben 

we voor risicomanagement nieuwe kaders geformuleerd, 

die we in 2022 verder doorontwikkelen. Daarnaast steken 

we veel energie in communicatie en samenwerking met 

onze stakeholders. In 2022 geven we dat een verdere 

impuls door de boodschap van Oost NL te verrijken, de 

communicatiekracht van onze medewerkers te versterken en 

het stakeholdermanagement nog beter invulling te geven.

Voor 2022 ligt onze focus op nieuwe en ook grotere 

investeringen. Met de liquiditeit van Oost NL en de fondsen 

onder beheer hebben we een mooie opgave om dat geld aan 

het werk te zetten. De volatiliteit van het Participatiefonds 

Oost NL is terug te zien in de resultaten van Oost NL. De 

afgelopen jaren behaalden we een mooi resultaat dankzij 

meerdere grote exits uit onze portefeuille. Nu houden we 

rekening met minder inkomsten uit exits en gaan we vooral 

aan de slag met het kapitaal dat we ter beschikking hebben. 

Met het nieuwe Perspectieffonds Gelderland (PFG) dat 

Oost NL onder beheer heeft, verwachten we in 2022 grotere 

investeringsdeals te sluiten. De focus van het PFG ligt geheel 

op het ‘maatschappelijk marktfalen’: het onvoldoende 

beschikbaar komen van privaat kapitaal voor investeringen 

in (de opschaling van) innovaties die bijdragen aan de 

noodzakelijke maatschappelijke transities. Daar ligt onze 

maatschappelijke opdracht: die innovaties én het daarvoor 

benodigde ondernemerschap stimuleren en faciliteren.

Begin 2022 staat natuurlijk ook in het teken van 

de ontwikkelingen in Oekraïne. Uiteraard heeft dit 

zoals eerder is vermeld in dit verslag, impact op het 

geopolitieke speelveld en daarmee ook op het economisch 

en maatschappelijk klimaat in Europa. Qua directe 

betrokkenheid heeft Oost NL op dit moment geen 

rechtstreekse belangen in Rusland en Oekraïne.

Vooruitblik 2022
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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 strategisch  
personeelsbeleid. Het verslagjaar stond in het 
teken van investeren in groei en ontwikkeling  
van de organisatie en van daarbij behorend  
nieuw strategisch personeelsbeleid.

Oost NL is in omvang en complexiteit gegroeid. Dat vloeit 

voort uit de opdracht bij te dragen aan oplossingen voor 

de grote maatschappelijke uitdagingen en de bijbehorende 

grotere financiële armslag. Er is sprake van een schaalsprong, 

met een uitbreiding van de personele bezetting over 

meerdere jaren, die we vanuit ons personeelsbeleid in goede 

banen willen leiden. Onder alle omstandigheden zijn onze 

medewerkers ons belangrijkste ‘kapitaal’; des te meer nu  

de arbeidsmarkt aanhoudend krap blijft. We koesteren  

onze mensen en bieden hun de ruimte om al hun kwaliteiten 

naar boven te halen en verder te ontwikkelen. Tegelijk  

mogen we daar eisen aan verbinden die passen bij de 

professionele organisatie die we vanuit onze opdracht 

moeten en willen zijn. Met ons managementteam willen  

we daarin het voortouw nemen.

Organisatieontwikkeling
Voor een ontwikkelingsmaatschappij als Oost NL is 

ontwikkeling het kernthema en dat geldt natuurlijk ook voor 

de interne organisatie. Daarom hebben we in het verslagjaar 

onze inzet op organisatieontwikkeling en strategisch 

personeelsbeleid versterkt en hanteren we daarvoor vier 

speerpunten. We focussen op de cultuurontwikkeling 

van Oost NL als een ambitieuze, professionele en lerende 

organisatie met herkenbaar uitgedragen kernwaarden. 

Verder werken we aan professionalisering van werving 

& selectie, versterking van de arbeidsmarktpositie van 

Oost NL als aantrekkelijke werkgever, en leiderschaps-, 

talent- en competentieontwikkeling. Rode draad in de 

organisatieontwikkeling is het verder doorvoeren van 

integraal werken. Dat betreft niet alleen de kerntaken 

Innoveren, Investeren en Internationaliseren, maar ook  

de interne functies, zoals personeelszaken, inclusief 

opleiding, en marketing & communicatie. 

Concreet hebben we vanuit personeelszaken meegedacht 

over en bijgedragen aan het samenstellen van het team 

voor beheer van het nieuwe, omvangrijke Perspectieffonds 

Gelderland. Verder is vanuit strategisch personeelsbeleid 

bijgedragen aan de invulling van diverse andere functies, 

waaronder ook in het management van Oost NL.

Hybride werken
Uiteraard had Covid-19 ook in 2021 invloed op de dagelijkse 

gang van zaken bij Oost NL, zowel op de interne organisatie 

als in de communicatie met ondernemers en andere 

stakeholders. Met z’n allen zijn we inmiddels goed gewend 

aan het online werken. Fysiek contact blijft echter belangrijk, 

zeker voor een kennisgedreven en dienstverlenende 

organisatie als Oost NL. Het zorgt voor inspiratie en maakt 

bijvoorbeeld brainstormen productiever dan in een online 

setting. Eens te meer is gebleken dat we de reuring en 

dynamiek op kantoor nodig hebben en waarderen. 

Het in de praktijk gegroeide hybride werken is inmiddels de 

nieuwe standaard bij Oost NL geworden. We streven ernaar 

minstens 40% van de tijd fysiek op kantoor, met collega’s  

en relaties, te zijn en de resterende tijd vanuit huis te werken. 

Online werken vanuit huis is structureel onderdeel van ons 

werk geworden. Mede daarom hebben we in 2021 nog meer 

aandacht besteed aan de veiligheid van onze IT-omgeving  

en werken we ook aan een goede inrichting van  

de thuiswerkplek. 

Kernwaarden
In september organiseerden we de ‘Werken@OostNL-week’, 

waaraan nagenoeg iedere medewerker deelnam. Onze 

bestaande en nieuwe collega’s konden elkaar weer ontmoeten 

na een intensieve Covid-19-periode die zich voornamelijk 

thuis had afgespeeld. We gingen met elkaar in gesprek over 

integraal werken, (nieuwe) manieren van samenwerken, 

cybersecurity en onze kernwaarden en gedragscode. We 

willen werken voor een organisatie die er maatschappelijk 

toe doet en wordt gedragen door gezamenlijke kernwaarden. 

Bij Oost NL betrekken we de kernwaarden – ‘integer’, 

‘betrokken’ en ‘vindingrijk’ – niet alleen op onze eigen 

medewerkers maar ook op de stakeholders, de partijen waarin 

we investeren. Aan het internaliseren en uitdragen van deze 

kernwaarden besteden we nadrukkelijk aandacht tijdens 

onze introductiedagen voor nieuwe medewerkers, die in 2021 

weer live doorgang konden vinden. Ook in bredere zin staken 

we veel energie in de interne communicatie. Van de digitale 

koffie-updates en gesprekken van de directie met jonge 

collega’s (‘De Jong met jong’) tot sessies met teammanagers 

over strategie, leiderschap en integrale samenwerking. In 

dialoog wordt ook stilgestaan bij bedrijfscultuur, houding 

Onze organisatie 
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en gedrag. Naast de formele codes en procedures rondom 

integriteit en grensoverschrijdend gedrag, is het met elkaar in 

gesprek gaan over hoe we binnen Oost NL met elkaar omgaan 

heel belangrijk.

Digitalisering, duurzaamheid, diversiteit
Binnen Oost NL zijn we ook met elkaar in gesprek over 

onderwerpen zoals digitalisering, duurzaamheid en diversiteit 

& inclusiviteit. Dat gebeurt in projectgroepen die de directie 

gevraagd en ongevraagd adviseren. In het verslagjaar 

bespraken zij weer uiteenlopende onderwerpen. Voor 2022 

is het streven meer van inspiratie tot concretisering te komen.

Bij digitalisering gaat het onder meer over het hybride 

werken, bij duurzaamheid over onze eigen footprint. Oost NL 

zet zich actief in op het verbeteren van haar eigen footprint. 

Om enkele voorbeelden te noemen is het wagenpark 

elektrisch of hybride, vermijden we vliegreizen binnen Europa 

en buiten Europa zorgen we voor CO2-compensatie. Verder is 

ons inkoopbeleid gericht op lokale of fair trade leveranciers 

en wordt het kantoor schoongemaakt met ecovriendelijke 

schoonmaakproducten. Het thema diversiteit & inclusiviteit 

wordt heel breed beschouwd: van genderbalans en 

leeftijdsverdeling tot culturele achtergrond, van opleiding  

en werkervaring tot (achterstands)positie op de arbeidsmarkt. 

Aanleiding is een rapport hierover van de gezamenlijke 

ROM’s. De sterke groei van de organisatie biedt veel ruimte 

om het onderwerp actief op te pakken. Voor een evenwichtige 

man-vrouwverhouding zijn in het verslagjaar weer stappen 

gezet in de gehele organisatie. Oost NL betrekt dit 

onderwerp ook op bedrijven waarin het investeert 

(zie de bijlage ‘Materialiteitsanalyse’). 

Groeiend, gezond medewerkersbestand
In 2021 is Oost NL sterk gegroeid, met netto 17 medewerkers 

(15,8 fte), ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is in lijn 

met de groei van de activiteiten van Oost NL, waaronder de 

schaalsprong van fondsen onder beheer. In totaal werden 33 

vacatures vervuld. Het ziekteverzuim lag in het verslagjaar, 

ondanks Covid-19, wederom erg laag, op iets minder dan 2,5%. 

Het verloop in ons medewerkersbestand nam licht toe,  

tot ongeveer 9%. Dat is een passend niveau voor een gezonde 

balans tussen continuïteit en vernieuwing. In vergelijking  

met andere dienstverleners is het verloop bij ons laag te 

noemen; medewerkers die al 20 jaar of langer in dienst zijn, 

blijven met veel energie en vernieuwingszin actief voor  

Oost NL. De gemiddelde arbeidsduur steeg van 7,3 naar  

7,8 jaar. De man-vrouwverhouding werd iets evenwichtiger; 

het aandeel vrouwen steeg van 44,2% naar 45,7%.

 

Aantal medewerkers:

Aantal fte:

Aantal mannen / vrouwen:

Aantal vaste / tijdelijke contracten:

Gemiddelde leeftijd:

Gemiddelde arbeidsduur:

Ziekteverzuim:

Vacatures: 

164
144,3
89 / 75
131 / 33
44,4
7,8

33

2,46% excl. zwangerschap 
3,59% incl. zwangerschap

waarvan 13 vervanging en 20 uitbreiding

jaar

jaar

HR-kentallen 2021 
Voor een compleet overzicht van de HR-kentallen voor 2021 (en 2020), zie de bijlage op pagina 75.
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De directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van Oost 

NL hechten veel waarde aan ‘goed ondernemingsbestuur’. 

Zij stellen daarin transparantie, betrouwbaarheid en 

zorgvuldigheid centraal. Daartoe past Oost NL 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 uitgebreidere vorm 

– in het Verantwoordingsdocument Corporate Governance 

Code op onze website beschrijven wij de naleving van de 

Code. In het Verantwoordingsdocument geven we aan op 

welke wijze Oost NL voldoet aan de bepalingen van de Code. 

Tevens zetten we gemotiveerd uiteen van welke bepalingen 

Oost NL afwijkt.

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

Committee Directe Investeringen en het Investment 

Committee Fonds in Fonds Investeringen adviseren de 

directie over voorstellen van de business unit Capital 

(Investeren). Dit betreft investeringen in respectievelijk 

ondernemingen en 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 72 staat  

de samenstelling van de investment committees vermeld, 

met per lid een uitgebreid profiel. 

Met ingang van 2022 is een vereenvoudiging van de struc-

tuur van de investment committees gerealiseerd. Vanaf het 

nieuwe jaar vindt advisering over investeringsvoorstellen 

voor zowel directe investeringen als fondsinvesteringen 

boven de drempel van € 250.000 plaats door één (breed) 

Investment Committee waarvan de leden worden benoemd 

door de RvC. Dit nieuwe Investment Committee beschikt 

over een vaste kern van vier leden en een poule van meerdere 

expertleden op diverse expertisegebieden. De leden van de 

vaste kern dekken een volwaardige besluitvorming af waarin 

tevens een belangrijk deel van de expertise en kundigheid op 

de meest voorkomende expertisegebieden zitting heeft. In de 

expertpoule nemen experts plaats voor verdere specialisaties 

waarin wordt geïnvesteerd door Oost NL en de door Oost NL  

beheerde fondsen. Aan de hand van de te behandelen  

investeringsvoorstellen wordt voor iedere vergadering van 

het Investment Committee bepaald welke expertleden 

deelnemen aan de betreffende vergadering.

Corporate Governance
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Het risicobeleid van Oost NL is erop gericht risico’s 

inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of 

te spreiden. De toepassing van risicomanagement komt 

regelmatig aan de orde in het directieoverleg, bij de Audit- 

en Risicocommissie en in de Raad van Commissarissen. 

Daarnaast toetst de accountant de opzet en effectieve 

werking van ons interne controlesysteem.

Onze risicobereidheid
Oost NL heeft het karakter van een hoogrisico-financier.  

Veel van de ondernemingen die wij financieren zijn  

startups: technologiegedreven 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. We zijn bereid een 

risicoprofiel te accepteren dat marktpartijen, zoals banken  

of andere investeerders, niet accepteren. Centraal staat de 

mate van revolverendheid van het fonds, oftewel de mate 

waarin het initiële fondsvermogen in stand wordt gehouden, 

en niet het resultaat. Het is daarom reëel om rekening te 

houden met een minimaal rendement of zelfs afboekingen 

op de investeringen.

Financiële risico’s willen we zoveel mogelijk beheersen,  

onder meer met interne processen en beoordelingen bij  

het aangaan van een financiering en daarna bij de 

monitoring van de risico’s. We maken een afweging 

tussen het risico en de maatschappelijke doelstellingen 

die kunnen worden bereikt. Dit speelt vooral voor het 

aangaan van participaties en leningen. Voor het uitvoeren 

van (gesubsidieerde) projecten nemen we waar nodig 

aanvullende beheersmaatregelen, zoals het samen  

optrekken met meerdere partijen, waardoor we het risico 

kunnen delen. Daarnaast nemen we ontwikkelprojecten 

alleen aan wanneer we deze kostendekkend kunnen 

uitvoeren. Operationele risico’s, waaronder IT-risico’s,  

willen we zoveel mogelijk mitigeren.

De onderkende risico’s 
In 2021 heeft de directie een risicoanalyse uitgevoerd.  

We hebben onze risico’s in vier categorieën onderverdeeld: 

Risicomanagement 



30 Jaarverslag Oost NL 2021

De indeling van de risico’s, op basis van kans en impact, hebben we in de navolgende 

‘heatmap’ weergegeven, waarbij de prioriteit voor risicomanagement loopt van 

rechtsboven (hoog) naar linksonder (laag).

Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog

Zeer 

waarschijnlijk

Waarschijnlijk 2c 3a

Mogelijk 1b, 3b
1a, 1d, 

2b, 4b
1c, 4a 

Onwaarschijnlijk 3c 2a, 3d

Zeer 

onwaarschijnlijk
2d

Impact >>

Ka
ns

 >
>

4. Integriteit
a. Niet voldoen aan wet- en regelgeving.

b. Juridische fouten/omissies in procesgang en 

contracten. 

3. Operationeel
a. Informatiebeveiliging.

b. Onvoldoende kwaliteit stuurinformatie.

c. Kwetsbaarheid op sleutelposities. 

d. Onvoldoende in staat om goede  

mensen aan te trekken.

2. Financieel
a. Exploitatiebijdragen zijn niet kostendekkend 

voor zowel de ontwikkel- als de 

investeringsactiviteiten.

b. Te veel kortetermijnfinanciering in het 

ontwikkelbedrijf, terwijl onze activiteiten 

duurzaam en op lange termijn zijn ingericht. 

c. Kredietrisico in de investeringsportefeuille.

d. Liquiditeitsrisico.

1. Strategisch
a. Volatiliteit in politieke omgeving.

b. Onvoldoende strategische executiekracht op 

uitvoering meerjarenplan.

c. Reputatie- of imagoschade.

d. Stakeholdermanagement niet op orde.
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Strategische risico’s 
Oost NL is zich bewust van haar 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 door ons 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.

Ten aanzien van de uitvoering van de strategie, is het 

Meerjarenplan 2022-2025 doorvertaald in een strategische 

roadmap met thema’s en bijbehorende doelstellingen. 

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, waarin we de voortgang 

op de strategie volgen en indien nodig bijsturen. Verder 

opereert Oost NL in een governance-omgeving waar 

verschillende bedrijfsonderdelen en fondsen om een aparte 

governancestructuur vragen. Binnen Oost NL is de kennis 

en capaciteit aanwezig om dit in goede banen te leiden. 

De start van een nieuw project of fonds vraagt om een 

goede afweging over de wijze waarop het bijdraagt aan het 

Meerjarenplan 2022-2025 en over een zo efficiënt mogelijke 

manier om het binnen de organisatie te integreren en 

implementeren.

Aandacht voor een duidelijke en heldere profilering tezamen 

met effectieve uitvoering van onze strategische doelen, 

draagt bij aan onze positionering en het voorkomen van 

reputatie- of imagoschade. Daarnaast is het van belang 

om onze processen, interne beheersingssystemen en 

checks & balances op orde te hebben. Verder monitoren we 

nauwlettend de externe berichtgeving en het sentiment over 

Oost NL in de buitenwereld. 

Financiële risico’s
Het financieel risico dat Oost NL loopt in relatie tot 

investeringen in participaties 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. Gezien de maatschappelijke opdracht van de 

aandeelhouders zijn de verhoogde risico’s inherent aan onze 

activiteiten. Dit vergt goede afstemming en communicatie 

over de risicobereidheid per fonds. Verder vindt er monitoring 

van de portefeuille plaats in 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 workflowsysteem (Ventureplan), waarbij we 

verschillende classificaties toekennen aan participaties en 

leningen, zodat sneller inzichtelijk is welke investeringen we 

als meer risicovol kunnen beoordelen.

Tevens reserveert Oost NL 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 treasury-functie met 

betrekking tot de liquide middelen, neemt Oost NL het 

bepaalde in de Wet financiering decentrale overheden (Wet 

Fido) in acht. In de praktijk maken we alleen gebruik van 

deposito’s. De risico’s zijn vrijwel nihil. 

Voor haar activiteiten in het ontwikkelbedrijf maakt 

Oost NL bij aanvang van een project een transparante en 

zorgvuldige projectrisicoanalyse, inclusief business case. De 

verantwoording van de gemaakte uren en overige kosten 

worden gevolgd in een projectregistratiesysteem. Op deze 

wijze beheersen wij het risico dat de exploitatiebijdragen de 

door Oost NL gemaakte kosten niet volledig afdekken.

Operationele risico’s
Op het gebied van stuurinformatie heeft Oost NL in 2021 

belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van 

de kwaliteit en integratie van het CRM-systeem van het 

ontwikkelbedrijf en Capital. Daarnaast hebben we met inzet 

van Power BI (business intelligence tooling) een integraal 

dashboardsysteem opgezet, met actuele stuurinformatie 

voor alle bedrijfsonderdelen. 

Daarnaast neemt Oost NL de noodzakelijke technische 

en organisatorische maatregelen om de continuïteit van 

bedrijfskritische processen te garanderen. In 2021 zijn er 

Toelichting op de risico’s en belangrijkste beheersmaatregelen
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opnieuw belangrijke stappen gezet in het verder verbeteren 

van de General IT controls (beheersmaatregelen voor 

betrouwbaarheid en integriteit van IT-systemen). Daarnaast 

voeren we regelmatig kwetsbaarheidsscans (onder meer een 

cybersecurityscan) uit.

Een ander operationeel risico betreft het kunnen blijven 

aantrekken van goed personeel op de krappe arbeidsmarkt en 

de afhankelijkheid van sleutelfuncties binnen de organisatie. 

Oost NL positioneert zich als aantrekkelijke werkgever op de 

arbeidsmarkt, biedt een goede ‘employee journey’ voor haar 

medewerkers, inventariseert tevens haar sleutelposities op 

regelmatige basis en implementeert beheersmaatregelen om 

goede achtervang te waarborgen.

Integriteitsrisico’s 
Oost NL beschikt over een uitstekend team juristen die 

de organisatie ondersteunen bij het voldoen aan wet- en 

regelgeving en het beheersen van het juridische risico bij het 

aangaan van contractuele verplichtingen. Daarnaast richten 

we ons als Oost NL op de beweging waarbij het voldoen aan 

wet- en regelgeving uiteraard als een basis dient, maar we met 

name ook verder willen kijken hoe wij ons als organisatie op 

de lange termijn duurzaam en verantwoord inzetten voor de 

maatschappij. Compliance-risico gaat dus verder dan alleen 

het voldoen aan wet- en regelgeving; het is onderdeel van 

duurzaam en verantwoord ondernemen (MVO). 

Het integriteitsbeleid van Oost NL en de uitvoering ervan 

liggen in het verlengde van corporate governance. Oost NL 

besteedt veel aandacht aan de integriteit van medewerkers, 

stakeholders en andere belanghebbenden. We hechten veel 

belang aan integriteit van de bedrijven en organisaties waar we 

activiteiten voor uitvoeren of in participeren. Ten aanzien van 

de medewerkers werkt Oost NL met een gedragscode, inclusief 

klokkenluidersregeling en een ‘conflicts of interest’ policy, 

voor zowel medewerkers als commissarissen en leden van de 

investment committees. 

Tijdens de eerste gesprekken met organisaties, die mogelijk tot 

een deelneming van of een samenwerking met Oost NL leiden, 

maken we duidelijk dat wij en onze stakeholders veel waarde 

hechten aan integer handelen en 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 

het 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.

Verantwoording 
Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad 

van Commissarissen over de werking van het 

risicomanagementsysteem binnen de organisatie en  

de kwaliteit van de interne beheersing. 

Ten aanzien van het verslaggevingsjaar 2021  

verklaart het bestuur dat:

i. de uitvoering van de risicobeoordeling de voornaamste 

risico’s beschrijft waarvoor de vennootschap zich geplaatst 

ziet in relatie tot haar risicobereidheid;

ii. het interne beheersingssysteem een redelijke mate van 

zekerheid geeft dat de financiële verslaggeving geen 

onjuistheden van materieel belang bevat;

iii. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd  

is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op  

‘going concern’-basis;

iv. dat 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.
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Oost NL rapporteert volgens de richtlijnen van de Global 

Reporting Initiative, de GRI Standards, optie Core (kernach-

tig). In de bijlage ‘Index Global Reporting Initiative’ hebben 

we een tabel opgenomen met alle relevante indicatoren en 

verwijzingen. Het jaarverslag en de jaarrekening hebben be-

trekking 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, Innovatie-

fonds 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 dan wel desinvestering.

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

gebaseerd op de materialiteitsanalyse die we in het verslag-

jaar hebben herijkt. Daarmee hebben we een inventarisatie 

gemaakt van maatschappelijke aspecten die van belang zijn 

voor Oost NL en haar stakeholders. De rangschikking van 

deze aspecten hebben we vervolgens gevisualiseerd in de 

materialiteitsmatrix (zie de betreffende bijlage).

Voor het rapporteren over maatschappelijke impact gebrui-

ken wij het rapportagekader dat we samen met onze collega-

ROM’s hebben ontwikkeld. Dit zorgt voor herkenbaarheid en 

vergelijkbaarheid door maatschappelijke impact te relateren 

aan de algemeen erkende Sustainable Development Goals 

(SDG’s) van de VN. De rapportage is gebaseerd op  

prestatie-indicatoren; zie de bijlage ‘Toelichting /  

begrippen prestatie-indicatoren’. De business units  

verzamelen daarvoor de gegevens. 

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 maken we 

gebruik van de beschikbare data die de 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 onze 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.

Zo blijft het onze ambitie om onze dienstverlening en de ver-

slaggeving daarover verder te verbeteren. Dat doen we door 

nog sterker in te zetten op samenwerking. Die intensieve 

samenwerking betreft in het bijzonder de grootaandeelhou-

ders, de collega-ROM’s en al onze stakeholders in de regio 

Oost-Nederland. Als belangrijkste uitkomst daarvan kunnen 

wij bijdragen aan positieve maatschappelijke impact en 

daarover met dit jaarverslag helder verantwoording afleggen.

Apeldoorn, 22 april 2022

Wendy de Jong 

Algemeen directeur

Over dit verslag
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Verslag van 
de Raad van 
Commissarissen

2.
Het verslagjaar 2021 was voor Oost NL een goed 
jaar. Natuurlijk was Covid-19 nog steeds onder 
ons, met alle impact van dien op ons dagelijks 
leven, de economie en de maatschappij. Maar de 
organisatie ging hier goed mee om. Er werden 
voldoende ruimte en faciliteiten gecreëerd om te 
werken op 1,5 meter, alsook voor hybride werken 
en thuiswerken. Met gericht organisatiebeleid is 
gewerkt aan de onderlinge teamspirit, het Oost 
NL-gevoel en het in stand houden van de Oost 
NL-kernwaarden. Vooral de lange lockdown vroeg 
veel van iedereen. De directie heeft hierover met 
de RvC gereflecteerd, waarbij we van onze kant de 
kennis en ervaring met werken ‘in tijden van 
corona’ vanuit andere organisaties konden 
inbrengen. 

Intussen was er bij Oost NL sprake van sterke groei en 

ontwikkeling. Oost NL ontving een forse kapitaalversterking 

in het Participatiefonds en tevens nieuwe fondsmiddelen 

bij fondsen onder beheer. Een groot blijk van vertrouwen 

van aandeelhouders en fondsverstrekkers in de kwaliteit 

en toegevoegde waarde van Oost NL. De organisatie is op 

diverse fronten uitgebreid met nieuwe medewerkers, om 

te kunnen werken aan de opgave voor de komende jaren. 

Er is een strategisch HRD-adviseur aangetrokken om zo 

verdere invulling te kunnen geven aan gezonde groei van de 

organisatie en talent- en leiderschapsontwikkeling. Tevens 

is het management verder versterkt, dit keer voor Finance, 

Risk & Operations. Met het instellen van deze verzwaarde 

functie in het management geeft Oost NL invulling 

aan verdere intensivering van het risicomanagement. 
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Dit met de volledige instemming van de RvC, want 

risicomanagement is voor ons als toezichthouder een 

van de belangrijke aandachtsgebieden. Wij hechten eraan 

dat Oost NL met name op het gebied van de financiën 

en de IT de risico’s goed in kaart heeft en werkt aan het 

continu verbeteren van de interne beheersing. In 2021 heeft 

Oost NL in gezamenlijkheid met stakeholders een nieuw 

meerjarenplan geschreven voor de komende vier jaar, 

waarbij het streven naar maatschappelijke impact expliciet 

is gemaakt en Oost NL zich duidelijk richt op de innovatieve 

ondernemersecosystemen waar Oost-Nederland sterk in is. 

Ook is binnen Oost NL ingezet op een vereenvoudiging van 

de structuur van de investment committees. Met ingang van 

2022 is één investment committee ingesteld dat over zowel 

directe investeringen als fondsinvesteringen adviseert. Via 

een flexibel in te zetten expertpoule is een beter passende 

inrichting tot stand gebracht, zonder dat het committee 

meteen al te groot wordt.

Covid-19 en het vergrote bewustzijn over 

klimaatverandering heeft activiteiten van de regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) – stimuleren en 

aantrekken van innovatief ondernemerschap gericht op 

de maatschappelijke uitdagingen – hoger op de politiek-

bestuurlijke agenda gebracht. Dit heeft zijn impact op 

de ROM’s niet gemist. Het ingrijpen van overheden en 

het beschikbaar komen van omvangrijke middelen voor 

ondersteuning begon al in 2020 met de uitvoering van de 

Corona-OverbruggingsLening (COL), waaraan Oost NL voor 

Oost-Nederland sterk heeft bijgedragen. In 2021 kwamen 

nog meer grootschalige middelen beschikbaar. Denk aan het 

Groeifonds en het Europese herstelprogramma REACT-EU. 

Maar ook de eerder genoemde kapitaalversterking van de 

ROM’s. Wij danken dan ook onze grootaandeelhouders, het 

Ministerie van EZK en de provincies Gelderland en Overijssel, 

voor hun financiële commitment en het vertrouwen 

in de organisatie. Verder heeft Oost NL het nieuwe 

Perspectieffonds Gelderland in beheer gekregen, voor het 

investeren in grote maatschappelijke transities. 

 

Oost NL heeft zich in 2021 goed ontwikkeld. De inhoudelijke 

positie is verder versterkt door een aanscherping van de 

strategie; de RvC was daar nauw bij betrokken. De focus ligt 

nu nog meer op het bijdragen aan maatschappelijke impact 

en het richten op de innovatieve ondernemersecosystemen 

waar Oost-Nederland sterk in is. Deze strategie sluit aan 

bij de Strategische Innovatie- en Investeringsagenda voor 

Oost-Nederland. Begin 2021 kwam die breed gedragen 

agenda tot stand met grote inbreng van Oost NL. 

Uitgangspunt is dat Oost-Nederland vanuit haar sterktes 

oplossingen kan ontwikkelen voor de grote maatschappelijke 

uitdagingen, met ondersteuning vanuit partijen als Oost 

NL en samenwerkende partners. Deze visie is, met onze 

nadrukkelijke instemming, vastgelegd in het Meerjarenplan 

2022-2025. Onder de titel ‘Meer impact voor Oost-Nederland, 

met elkaar’ is dit meerjarenplan eind 2021 door de 

aandeelhouders van Oost NL goedgekeurd. 

 

Het verslagjaar was voor de algemeen directeur het eerste 

volledige jaar in dienst van Oost NL. De RvC heeft veelvuldig 

met haar overlegd over hoe de organisatie zich onder impuls 

van de voortgaande financiële en inhoudelijke groei verder 

ontwikkelt en professionaliseert. Uiteraard hebben wij ook 

haar functioneren geëvalueerd. We zijn uiterst tevreden over 

het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee de directeur 

leiding geeft aan de organisatie en Oost NL voortvarend 

verder ontwikkelt gericht op de toekomstige opgaven. 

Met genoegen zien we dat in ons land de ROM’s inmiddels 

landelijk dekkend actief zijn. Het helpt om de vertaling 

van het landelijke overheidsbeleid naar de verschillende 

regio’s beter te laten plaatsvinden. De samenwerking 

tussen de ROM’s is goed en intensiveert steeds verder – 

een ontwikkeling die inmiddels enkele jaren gaande is. De 

uitvoering van de COL door de ROM’s fungeerde hierbij als 

een belangrijke katalysator, vanwege de vereiste landelijke 

afstemming over de criteria voor toekenning van de COL. In 

2022 willen de RvC’s van de ROM’s ook meer met elkaar in 

gesprek gaan. Wij vinden het belangrijk dat we als RvC’s de 

samenwerking tussen de ROM’s verder kunnen stimuleren, 

zeker waar het provincie-overstijgende activiteiten betreft. 

De RvC ziet in het behaalde jaarresultaat weerspiegeld 

dat Covid-19 nog een belangrijke rol heeft gespeeld in het 

verslagjaar. Het investeringsbedrijf heeft een goed jaar gehad 

met mooie nieuwe investeringen en enkele succesvolle 

exits. Ook werd het instrumentarium verder uitgebreid 

met enerzijds het nieuwe Perspectieffonds Gelderland en 

anderzijds de ontwikkeling van vroegefasefondsen. Helaas 

was er ook sprake van een verlies in de effectenportefeuille, 

gerelateerd aan één positie. Dit heeft geleid tot een verlies in 

dit boekjaar. De kerntaken Innoveren en Internationaliseren 

hebben dit jaar eveneens bijzonder mooie resultaten 

laten zien. Denk aan het begeleiden van Groeifonds- en 

REACT-EU-aanvragen, de uitvoering van programma’s en 

projecten, de handelsbevordering voor het mkb in Oost-

Nederland en het aantrekken van buitenlandse vestigers. In 

de huidige uitdagende tijden is het goed dat Oost NL toont 

dat ze innovatieve ondernemers helpt verder te groeien en 

innovaties in de markt laat doorbreken. 
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Wij zijn trots op de concrete highlights in dit jaarverslag  

in termen van maatschappelijke impact en op de  

resultaten in termen van werkgelegenheid en economische 

groei. Deze resultaten zijn natuurlijk niet alleen aan  

Oost NL toe te schrijven, maar de RvC is ervan overtuigd  

dat Oost NL hier positieve invloed op heeft gehad. Gelukkig 

zien we dat mensen graag bij Oost NL werken. Het 

verloop ligt op een gezond niveau en in de huidige krappe 

arbeidsmarkt weet Oost NL voldoende goed gekwalificeerde 

mensen aan te trekken. 

 

De RvC spreekt haar dank uit aan de medewerkers, het 

managementteam en de algemeen directeur voor de in 2021 

onder wederom bijzondere omstandigheden en met veel 

enthousiasme geleverde inspanningen en complimenteert 

hen met de bereikte resultaten. 

Apeldoorn, 22 april 2022

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

De samenstelling van de RvC onderging in 2021  
geen wijzigingen. Alle commissarissen zijn onaf-
hankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate 
Governance Code. De RvC kwam in het verslagjaar 
zeven keer bijeen, waarvan zes keer online. Bij  
één vergadering was een lid afwezig, zodat het  
aanwezigheidspercentage uitkomt op 97%. Bij 
de commissievergaderingen (zie hieronder) was  
dat 100%. Met inachtneming van de corona-richt-
lijnen, zijn er dit jaar bedrijfsbezoeken afgelegd. 
Ditmaal in de regio Zwolle. 

 

In het verslagjaar bespraken we onder meer het 

Activiteitenplan 2022 en reflecteerden we met de directie 

intensief over het nieuwe Meerjarenplan 2022-2025. Ook de 

impact van Covid-19 op Oost NL was een vast agendapunt. 

Belangrijk aandachtspunt in onze vergaderingen was de 

verdere professionalisering van de organisatie van Oost NL. Die 

vloeit voort uit de gestage groei en de komst van grote nieuwe 

taken, zoals het beheer van het Perspectieffonds Gelderland. 

Daarmee samenhangend kwam het integraal werken tussen 

de drie kerntaken van Oost NL regelmatig aan de orde; de 

RvC wil dat met nadruk stimuleren. Tevens bespraken we 

het risicomanagement en de IT-inrichting. Verder vonden we 

diversiteit en inclusiviteit een belangrijk thema. Ook zijn we 

zeer tevreden met de aanstelling van een nieuw lid in het 

managementteam, verantwoordelijk voor Finance, Risk & 

Operations, en een strategisch HRD-adviseur. 

 

Een belangrijk onderdeel van de toezichthoudende 

rol van de RvC is het benoemen van de leden van de 

investment committees. Met de vereenvoudiging van de 

governancestructuur rond de investment committees is er met 

ingang van 2022 één overkoepelend investment committee 

ingesteld, waarvan de RvC de leden heeft benoemd. 

 

De Audit- en Risicocommissie (ARC) heeft in 2021 vier keer 

vergaderd. De belangrijkste vaste onderwerpen waren de 

bespreking van het auditplan, het accountantsverslag, de 

jaarcijfers, de begroting en de financiële doorkijk van het 

meerjarenplan. Daarnaast kwamen onder meer aan de orde 

de impact van de Covid-19-crisis en risicomanagement 

en -beheersing, met name de IT-risico’s en de evaluatie 

van significante afwaarderingen. Het risico op dergelijke 

afwaarderingen is overigens inherent aan het karakter van de 

investeringen die een regionale ontwikkelingsmaatschappij 

doet. Aangezien Oost NL werkt met revolverende fondsen, is in 

feite de mate van revolverendheid van de fondsen ten opzichte 

van de doelstelling meer van belang dan de afwaardering of 

meerwaarde in enig jaar. Het is daarom goed dat Oost NL het 

risicoprofiel van de portefeuille goed in kaart heeft en hierop 

steeds beter weet te monitoren. 

 

De ARC ziet toe op de relatie met de externe accountant, waar-

onder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging 

en eventuele niet-controlewerkzaamheden, alsook op de 

naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen 

van de externe accountant. De ARC zal na afronding van de 

werkzaamheden van de externe accountant over 2021 conform 

het reglement de externe accountant evalueren. De RvC krijgt 

inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe 

accountant en het bestuur aan de hand van de concept-

managementletter. De externe accountant is aanwezig in de 

vergadering waarin de RvC het accountantsverslag bespreekt. 

Het functioneren van de RvC
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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 2021 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 2021 twee keer vergaderd. De belangrijkste onder-

werpen waren het functioneren van de algemeen directeur, de 

voornemens voor het jaar en de realisatie daarvan, en de gang 

van zaken binnen het managementteam. Verder bereidde de 

SBR de zelfevaluatie van de RvC voor. Die zelfevaluatie betrof 

de toezichthoudende rol en de werkgeversrol van de RvC en de 

samenwerking en effectiviteit binnen de RvC en de commissies. 

Wat betreft de samenstelling van de RvC en de commissies 

hebben we vastgesteld dat die voldoet en dat de leden 

gezamenlijk voldoende competent zijn. Tevens hebben  

we geconcludeerd dat de SBR vaker bijeen zal komen,  

vanwege de vernieuwing van het strategische 

personeelsbeleid. De SBR wil het integrale HRD-beleid 

zorgvuldig kunnen volgen en bespreken. 

 

De RvC is in samenspraak met de Ondernemingsraad aan 

het werven voor de vacature die in 2022 in de RvC optreedt, 

wanneer mevrouw Habes aan het eind van haar laatste termijn 

volgens het rooster van aftreden afscheid neemt. 

Samenstelling RvC en rooster van aftreden

Lid Ingangsdatum benoeming  
(eerste termijn) en eventuele 
herbenoeming (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,
22 april 2021

2025

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)

5 september 2019 2023

37
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Jaarrekening

3.
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Balans per 31 december 2021
(bedragen x € 1.000, voor voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa 397 308 

2 Financiële vaste activa 38.134 39.161 

38.531 39.469

Vlottende activa

3 Vorderingen/ overlopende activa 6.742 21.078 

4 Effecten 4.553 22.700 

5 Liquide middelen 104.475 34.175 

115.770 77.953 

154.301 117.422

31 december 2021 31 december 2020

Passiva

Groepsvermogen

6 Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal 94.612 59.987 

Agio reserve 25.071 12.596 

Overige reserve 35.985 9.014 

Onverdeeld resultaat boekjaar -8.504 26.971 

147.164 108.568 

7 Voorzieningen 135 120

8 Kortlopende schulden 7.002 8.734

154.301 117.422
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Winst- en verliesrekening over 2021

(bedragen x € 1.000) 2021  2020

Ontwikkelings-
activiteiten

Participatie-
activiteiten

Totaal 2021 Ontwikkelings-
activiteiten

Participatie-
activiteiten

Totaal 2020

Opbrengsten

9 Opbrengsten ontwikkelingsactiviteiten 11.530 11.530 10.910 10.910

10 Opbrengsten participatieactiviteiten

- Transactieresultaat 8.509 37.868 

- Rentebaten participaties 1.226 1.291 

- Opbrengsten beheervergoedingen 4.645 4.159 

- Resultaat effecten -15.695 

- Overige opbrengsten 2 0 

Totaal opbrengsten participatie activiteiten -1.313 -1.313 43.318 43.318

Totaal opbrengsten 11.530 -1.313 10.217 10.910 43.318 54.228 

Bedrijfskosten

11 Personeelskosten 9.621 5.531 15.152 8.982 5.274 14.256 

12 Overige kosten

- Dotatie aan de voorziening participaties 1.688 10.452 

- Vrijval voorziening desinvesteringen en faillissementen -1.828 -529 

- Overige kosten 1.888 1.486 1.781 1.107 

Totaal overige kosten 1.888 1.346 3.234 1.781 11.030 12.811 

Afschrijvingskosten 50 55 105 59 40 99 

Totaal bedrijfskosten 11.559 6.932 18.491 10.822 16.344 27.166 

Bedrijfsresultaat -29 -8.245 -8.274 88 26.974 27.062 

Financiële baten en lasten liquide middelen -230 -230 0 -91 -91 

Resultaat vóór belastingen -29 -8.475 -8.504 88 26.883 26.971 

13 Belastingen 0 0

Resultaat na belastingen -29 -8.475 -8.504 88 26.883 26.971 
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Kasstroomoverzicht over 2021

(bedragen x € 1.000) 2021 2020
Bedrijfsresultaat -8.274 27.062

Aanpassingen voor

 - Afschrijvingen en waardeverminderingen 105 99  

 - Mutatie overige voorzieningen 15 16  

 - Mutatie voorziening participaties en terugboekingen op faillissementen -5.724 5.097  

 - Dividenduitkeringen 0 0 

 - Aanpassingen voor non-cash elementen effecten 15.695

 - Aanpassingen voor non-cash elementen participaties en leningen -3.243 -16.811 

Saldo aanpassingen 6.848 -11.599 

Veranderingen in werkkapitaal

 - Mutatie debiteuren -147 402 

 - Mutatie overige vorderingen 14.483 -16.632 

 - Mutatie crediteuren 21 -435 

 - Vooruitontvangen subsidiegelden -1.361 1.061 

 - Mutatie overige schulden -392 -5 

12.604 -15.609 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.178 -146 

Ontvangen/ betaalde interest liquide middelen -230 -91 

Ontvangen dividenden 0 0 

-230 -91 

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.948 -237 

Investeringen in materiële vaste activa -194 -93 

Verwerving participaties en uitgifte leningen -5.251 -9.496  

Effecten 2.452 0 

Desinvesteringen en aflossingen 15.245 1.752 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 12.252 -7.837 

Uitgifte aandelen en agio storting 47.100

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 47.100 0 

Totaal kasstroom 70.300 -8.074 

Stand per 1 januari 34.175 42.249 

Kasstroom 70.300 -8.074 

Stand per 31 december 104.475 34.175 
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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 -12-2021
Verdeling van de aandelen:

Staat der Nederlanden 50.063.695 (52,9%)

Provincie Gelderland 29.896.960 (31,6%)

Provincie Overijssel 13.220.345 (14,0%)

Universiteit Twente  1.431.401 (1,5%)

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 € 22,5 miljoen (2020: € 6,2 miljoen) aan 

verliezen die voor voorwaartse verliescompensatie 

in aanmerking komen, zijn niet in de latente 

belastingvorderingen opgenomen omdat naar verwachting 

deze niet gerealiseerd kunnen gaan worden.

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 
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de herwaarderingsreserve direct in het eigen vermogen 

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 Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor 

Jaarverslaggeving. 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 gewaardeerd 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 2021 de gevolgen van 

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

waarde van de investeringen in de portfoliobedrijven. De 

bestuurder heeft de gevolgen van de Covid-19 ciris onderkend 

en de vennootschap heeft tijdig maatregelen genomen om 

deze crisis 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 portfoliobedrijven.

De recente ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 

crisis hebben géén nadelige invloed op de liquiditeitspositie 

van Oost NL. Er is enerzijds sprake van een goede 

liquiditeitspositie, anderzijds is sprake van continuering 

van opdrachten inzake het ontwikkelbedrijf. De boekjaar-

subsidies worden grotendeels bevoorschot en de 

opbrengsten uit overige opdrachten worden gedurende het 

jaar gefactureerd.

De ontwikkelingen in 2021 en de verwachtingen voor 

2022 zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op 

duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. 

Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van 

continuïteitsveronderstelling.

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 schattings-

wijziging 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 verlies-

rekening 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 

dar 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.
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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 

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 voorgande 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 met 

aandelenbelang van 20% of meer, per 31-12-2021'.

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 

waardeverminderingen, 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 teruggenomen, indien de afname van de 

waardevermindering 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 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 die waardering op kostprijs 

niet rechtvaardigen.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste waardering verwerkt 

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

toerekenbare 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. Waardeveranderingen 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 winst- en verliesrekening 

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.
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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. 

 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 vigerende 

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 van 

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 die niet in de consolidatie zijn 

betrokken. 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.

Kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het 

bedrijfsonderdeel waar deze betrekking op hebben. Voor 

algemene kosten wordt ( op enkele uitzonderingen na) de 

volgende verdeelsleutel toegepast: 1/3 van de kosten worden 

toegerekend aan Capital, 2/3 aan het ontwikkelingsbedrijf, 

basis daarvoor is de omvang van het bedrijfsonderdeel.

 

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 

commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente 

belastingverplichting opgenomen. 



47

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 belastingvorderingen 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 

door de groep, 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 groep 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.

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 

kasstroomoverzicht 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 kastransacties.

 

Risicomanagement
Voor toelichting zie pagina 29.
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Toelichting op de balans

(bedragen x € 1.000) Huisvesting Inventaris Automatiserig Totaal

1 Materiële vaste activa

Afschrijvingspercentage 10,0% 10,0% 20% - 33%

Aanschafwaarde 376 548 1.758 2.682 

Cumulatieve afschrijving -272 -433 -1.669 -2.374 

Stand per 31 december 2020 104 115 89 308 

Investeringen 2021 65 63 66 194 

Afschrijving 2021 -28 -26 -51 -105 

 

Boekwaarde per 31 december 2021 141 152 104 397 

Totale aanschafwaarde 441 611 1.824 2.876 

Cumulatieve afschrijving -300 -459 -1.720 -2.479 

Stand per 31 december 2021 141 152 104 397 

(bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

2 Financiële vaste activa

Participaties en leningen 48.923 55.674 

Af: voorzieningen participaties -10.799 -16.523 

Overige financiële vaste activa 10 10 

38.134 39.161 
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(bedragen x € 1.000) Participaties Leningen Totaal

Participaties en leningen

Aanschafwaarde 31 december 2019 36.003 17.816 53.819 

Bij:

 - Investeringen 736 1.345 2.081 

 - Uitbreidingen 2.855 4.705 7.560 

 - Rente bijschrijving 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 

Bij:

 - Investeringen 2.301 500 2.801 

 - Uitbreidingen 2.007 464 2.471 

 - Rente bijschrijving 0 478 478 

Af:

 - Desinvesteringen/aflossingen 4.344 5.941 10.285 

 - Faillissementen/liquidatie 900 1.316 2.216 

 - Omzetting 2.597 -2.597 0 

Aanschafwaarde 31 december 2021 36.178 12.745 48.923 

 

Voorziening 7.973 2.826 10.799 

Balanswaarde per 31 december 2021 28.205 9.919 38.124 

De meerwaarde op basis van de fair market value van de 

participaties ten opzichte van de boekwaarde bedraagt 

per 31 december 2021 € 16,6 miljoen. Ultimo 2020 bedroeg 

deze meerwaarde eveneens € 16,6 miljoen.

De verstrekte leningen (veelal achtergesteld) met een 

looptijd tot 1 jaar bedraagt € 209.000 met een gemiddeld 

rentepercentage van 5,09%. De verstrekte leningen met een 

looptijd tussen 1 jaar en 5 jaar bedraagt € 9.265.000 met 

een gemiddeld rentepercentage van 6,48%. De verstrekte 

leningen met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt  

€ 3.271.000 met een gemiddeld rentepercentage van 7,61%.

Non cashelementen in het kasstroomoverzicht
In de investeringen en uitbreidingen is een bedrag van  

€ 21.000 en in de desinvesteringen is een bedrag van 

€ 2.744.000 aan non-cashelementen opgenomen. Daarbij 

dient rentebijschrijvingen ad € 478.000 te worden opgeteld. 

In het bedrag van € 12.745.000 is aan vorderingen op 

participaties een bedrag van € 2.706.000 opgenomen.
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Voorzieningen participaties en leningen

(bedragen x € 1.000)2021

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 

Onttrekkingen als gevolg van:  

Gerealiseerde exits 3.481 

Faillissementen 2.103 

5.584 

Wijziging voorzieningen participaties en leningen:  

Dotatie voorziening 1.688 

Vrijval voorziening -1.828 

-140 

Stand per 31 december 2021 10.799 

Onder de grondslagen voor waardering activa en passiva is de wijze 

waarop de voorzieningen worden bepaald opgenomen.
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(bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Topfonds Gelderland B.V. 10 10

Totaal 10 10

Overige financiële vaste activa

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 

fondsmiddelen 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. 

Oost NL voert het fondsbeheer van Start Up Fonds 

Gelderland. Dit fonds, groot € 7,75 miljoen, is gefinancierd  

door de provincie Gelderland en door inbreng bestaande 

vroege fase fondsen uit Gelderland. De financieringen  

worden verstrekt in de vorm van (converteerbare)  

leningen aan startups.

(bedragen x € 1.000)

Participaties 1.672 

Uitstaande leningen 1.978 

Beschikbare liquide middelen 566 

Nog te betalen posten -11 

Totaal fondsvermogen 4.205 

Herinvesteringsverplichting 4.205 

Totaal 0 

Toelichting op ION + fonds
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(bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 428 281 

Subsidiënten 3.053 2.284 

Overige vorderingen 3.261 18.513 

6.742 21.078 

3. Vorderingen en overlopende activa

Op de debiteuren is in mindering gebracht een voorziening voor dubieuze debiteuren van € 244.000  

(2020: € 518.000). 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 € 1.337.000 (2020: € 1.110.000) 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.

Deze post is als volgt samengesteld:
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(bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Saldo 31-12-2020  22.700 

Non cash aanpassing  -15.695 

(Des)investering  -2.452  22.700 

Saldo 31-12-2021  4.553  22.700 

4. Effecten

Effecten betreffen investeringen in eigen vermogeninstrumenten. Deze zijn verkregen naar aanleiding van een 

verkooptransactie van een participatie. Een deel van deze effecten staan niet ter vrije beschikking totdat de lock 

up periode is geëindigd.

(bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Kasmiddelen 0 0 

Bankrekeningen 2.622 34.175 

Schatkistbankieren 101.853 

104.475 34.175 

5. Liquide middelen

De liquide middelen zijn intern voor een deel gereserveerd voor gemandateerde investeringen (€ 12,8 miljoen). 

Daarnaast is er een bankgarantie van € 101.000 verstrekt jegens de verhuurder van het pand in Laan van Malkenschoten 40 

te Apeldoorn. Per 8 juli 2021 neemt Oost NL deel aan het Schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. 
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6. Eigen Vermogen

(bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Geplaatst en gestort kapitaal 94.612 59.987 

Agio reserve 25.071 12.596 

Overige reserve 35.985 9.014 

Onverdeeld resultaat boekjaar -8.504 26.971 

Eigen vermogen 147.164 108.568 

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 94.612.401 van elk € 1. 

De specificatie van het eigen vermogen is:

(bedragen x € 1.000) 31-12-2021

Stand per 1 januari 2021 12.596 

Mutatie 2021 12.475 

Saldo per 31 december 2021 25.071 

Agio reserve
Het agio is het meerdere wat is gestort bij de aandelen uitgifte naar aanleiding van de 

stortingen door aandeelhouders in 2010, 2013, 2021 en de fusie per 1 januari 2017. 

Het verloop in 2021 is als volgt.

(bedragen x € 1.000) 31-12-2021

Stand per 1 januari 2021 9.014 

Bij: verdeling resultaat 2020 26.971 

Saldo per 31 december 2021 35.985 

Overige reserves
Het verloop in 2021 is als volgt.
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(bedragen x € 1.000) 31-12-2021

Stand per 1 januari 2021 26.971 

Af: toevoeging aan de overige reserve -26.971 

Bij: onverdeeld resultaat 2021 -8.504 

Saldo per 31 december 2021 -8.504

Onverdeeld resultaat boekjaar

In de algemene vergadering van aandeelhouders is op 22 april 2021 de jaarrekening 

2020 vastgesteld. Overeenkomstig het daarin opgenomen voorstel tot bestemming 

van de winst is het resultaat toegevoegd aan de overige reserves. 

(bedragen x € 1.000)31-12-2020

Stand per 1 januari 2021  120 

 - Dotatie 19 

- Onttrekking -4 15 

Stand per 31 december 2021 135

7. Voorzieningen

De voorziening betreft een jubileumvoorziening. Naar verwachting 

zal er voor € 4.000 binnen een jaar worden afgewikkeld.

Het verloop in 2021 is als volgt:

Het verloop in 2021 is als volgt.
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(bedragen x € 1.000) 2021 2020

periode <= 1 jaar  83  86 

1 jaar < periode <= 5 jaar  178 227 

periode > 5 jaar 0 0

Totaal 261 313 

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: 

De overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van vijf jaar waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is. 

(bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 522 501 

Vooruitontvangen (subsidie) gelden 4.849 6.210 

Belastingen en sociale lasten 768 704 

Kortlopende schulden 322 723 

Overlopende passiva 541 596 

7.002 8.734

8. Kortlopende schulden

De vooruitontvangen (subsidie) gelden hebben voornamelijk te 

maken met ontvangen en nog niet uitgekeerde subsidies voor 

voucherregelingen en Europese projecten.

Deze post is als volgt samengesteld:
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(bedragen x € 1.000) 2021 2020

periode <= 1 jaar  292  289 

1 jaar < periode <= 5 jaar  614 832 

periode > 5 jaar  -  - 

Totaal 906 1.121 

Huurverplichtingen
Oost NL heeft een huurverplichting voor onroerend goed voor de locatie in Apeldoorn. 

De toekomstige minimale huurbetalingen zijn als volgt te specificeren:

De huurtermijnen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van 'CPI alle huishoudens' (2006 =100).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Toegezegde bedragen

Aan bedrijven is ultimo 2021 reeds een toezegging gedaan tot participatie door Oost NL en tot 

het verstrekken van leningen voor een € 12,8 miljoen.

Fiscale eenheid omzetbelasting

De vennootschap vormt met Topfonds Gelderland, Innovatie en Energiefonds Gelderland, MKB 

Kredietfaciliteit Gelderland, Ontwikkelings en Herstructureringsmaatschappij Gelderland Finan-

cieringen en Perspectieffonds Gelderland 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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(bedragen x € 1.000) 2021 2020

9 Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten:

Opbrengsten overige opdrachten 6.720 6.145 

Boekjaarsubsidies:

 - Staat der Nederlanden 1.100 1.100 

 - Provincie Overijssel 1.982 1.982 

 - Provincie Gelderland 1.728 1.683 

Totaal Opbrengsten uit ontwikkelingsactiviteiten: 11.530 10.910

10 Opbrengsten uit participatieactiviteiten:

Verkoopresultaat participaties 8.582 38.338 

Waardeverminderingen en faillissementen 73 470 

Transactieresultaat 8.509 37.868 

Rentebaten uit participaties 1.226 1.291 

Waardeveranderingen effecten -15.695 

Opbrengsten beheervergoeding 4.645 4.159 

Overig 2 0 

Totaal Opbrengsten uit participatieactiviteiten: -1.313 43.318

Totaal Opbrengsten 10.217 54.228

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Omzet in 2021 is ten opzichte van 2020 sterk gedaald en is voornamelijk verzoorzaakt door verkoopresultaat participaties in 2020.
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11a. Personeelskosten ontwikkelingsactiviteiten

(bedragen x € 1.000) 2021 2020

Lonen en salarissen 6.868 6.455 

Pensioenlasten 1.196 1.039 

Sociale lasten 1.099 1.052 

Inhuur personeel 458 436 

9.621 8.982 

Personeelsbestand
Per einde verslagjaar waren er 105 personen werkzaam (2020: 95), dit is exclusief ingehuurd personeel.

Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 87,3 (2020: 83,1).

11. Personeelskosten 

(bedragen x € 1.000) 2021 2020

Lonen en salarissen 10.938 10.056 

Pensioenlasten 1.908 1.614 

Sociale lasten 1.701 1.609 

Inhuur personeel 605 977 

15.152 14.256 

Personeelsbestand
Per einde verslagjaar waren er 164 personen werkzaam (2020: 147), dit is exclusief ingehuurd personeel.

Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 136,8 (2020: 127).
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11b. Personeelskosten Participatieactiviteiten

(bedragen x € 1.000) 2021 2020

Lonen en salarissen 4.070 3.601 

Pensioenlasten 712 575 

Sociale lasten 602 557 

Inhuur personeel 147 541 

5.531 5.274 

Personeelsbestand
Per einde verslagjaar waren er 59 personen werkzaam (2020: 52), dit is exclusief ingehuurd personeel.

Gemiddeld aantal fte exclusief ingehuurd personeel: 49,5 (2020: 43,9).

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 personeels-

kosten 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 

2021 is 110,2%. 

 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 € 14.550. 

 > Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 112.189. 

 > 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  

uitvoeringsovereenkomst 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 

(bedragen x € 1.000) 2021 2020

Directe participatiekosten:

 - Dotatie aan de voorziening participaties 1.688 10.452 

 - Vrijval voorziening desinvesteringen en faillissementen -1.828 -529 

 - Overige kosten 1.486 153 

1.346 10.076

Directe ontwikkelingskosten 142 246 

Algemene kosten 1.746 2.489 

3.234 12.811 

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 personeelskosten, 

huisvestings-, kantoor-, inventaris-, en automatiseringskosten.         
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(bedragen x € 1.000) 2021 2020

Directe ontwikkelingskosten 142 246 

Algemene kosten 1.746 1.535 

1.888 1.781

12a. Overige kosten ontwikkelingsactiviteiten

12b. Overige kosten participatieactiviteiten

(bedragen x € 1.000) 2021 2020

Directe participatiekosten:

 - Dotatie aan de voorziening participaties 1.688 10.452 

 - Vrijval voorziening desinvesteringen en faillissementen -1.828 -529 

 - Overige kosten 208 153 

68 10.076 

Algemene kosten 1.278 954 

1.346 11.030 
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Vergoedingen aan bestuurder en commissarissen

De bezoldiging van de bestuurder bedroeg: 

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) 2021 2020

Salarissen 146.321 147.598 

Pensioenen 22.199 22.146 

Sociale lasten 1.956 1.610 

De directie bestond in 2021 uit W.E.M. de Jong. 

De bezoldiging van commissarissen bedroeg € 59.000 

(2020: € 59.000). Oost NL heeft geen pensioenverplichtingen 

naar haar commissarissen en heeft gedurende het jaar 

geen bedragen verleend in de vorm van voorschotten, 

presentiegelden of kredieten. 

Voorstel bestemming resultaat 2021
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt 

voorgesteld het gerealiseerde negatieve resultaat ad  

€ 8.503.951 in mindering te brengen op de 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.

Apeldoorn, 25 maart 2022

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 

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.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van 

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 

2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming 

met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (BW).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;

2. de winst- en verliesrekening over 2021; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

rondslagen 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 2021 van participaties met 

aandelenbelang van 20% of meer;

 > Corporate governance verslag 2021 d.d. 25 maart 2022 

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 
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realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in 

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 raad van commissarissen 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, 25 maart 2022

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

J.C. Lankhuijzen RA
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Belang deelneming Statutaire zetel

Bloomville Beheer B.V. 37,03% Nijkerk 

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

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

Lead Pharma Holding B.V. 25,84% Nijmegen 

Micronit Microfluidics B.V. 21,68% Enschede 

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

Panthera Group B.V. 24,35% Enschede 

Solmates B.V. 28,52% Enschede 

Tractus 3D B.V. 32,80% Ammerzoden 

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

Overzicht participaties met aandelenbelang 
van 20% of meer, per 31 december 2021
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Geslacht:  Vrouw
Geboortedatum:  14-4-1966
Nationaliteit:  Nederlands

 > Lid Raad van Toezicht AFM

 > Lid Raad van Commissarissen Ambulance Amsterdam

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

In functie: 1 juli 2020

Directie
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Raad van Commissarissen

Benoemingstermijn:  tweede termijn van vier jaar,  
 per 25 april 2019 
Geslacht:  Man
Geboortedatum:  9-8-1955
Nationaliteit:  Nederlands

 > Voorzitter Raad van Toezicht AWVN

 > Voorzitter Stichting Continuïteit Ahold Delhaize 

 > Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW

 > Lid Sociaal-Economische Raad

 > Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg

 > Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders bij 

Woningcorporaties

 > Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim

 > Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen

 > Voorzitter Bestuur Stichting Reizigerstegoeden Translink

 > Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands  

Genootschap voor Fysiotherapie

 > Voorzitter Raad van Commissarissen Bouwmaat BV

 > Voorzitter Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep (9292)

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

In functie: 18 mei 2015

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

In functie: 1 juni 2017

Benoemingstermijn:  tweede termijn van vier jaar,  
 per 22 april 2021
Geslacht:  Man
Geboortedatum:  11-10-1961
Nationaliteit:  Nederlands

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

 > Algemeen secretaris Bestuur Coöperatie TVM U.A.

 > Voorzitter Raad van Commissarissen RENDO Holding N.V.

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

In functie: 8 mei 2014

Benoemingstermijn:  tweede termijn van vier jaar, 
 per 17 mei 2018
Geslacht:  Vrouw
Geboortedatum:  19-3-1965
Nationaliteit:  Nederlands

 > Chief People Officer Aegon Asset Management

 > Bestuurslid Aegon Asset Management 
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Benoemingstermijn:  eerste termijn van vier jaar
Geslacht:  Vrouw
Geboortedatum:  4-1-1966
Nationaliteit:  Nederlands

 > Interim- en advieswerk

 > Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep

 >  Lid Raad van Commissarissen HuisartsenOrganisatie 

Oost-Gelderland B.V. (HOOG), tot 1-4-2021

 >  Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en 

Congrescentrum Orpheus N.V.

 >  Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland

 >  Lid Raad van Toezicht Bijen Educatie Stichting Nederland 

(“Bijenstichting ‘Educatie & Advies’”)

 > Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente

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

In functie: 17 mei 2018

dhr. ir. G.J. Edelijn
(lid RvC, lid Audit- en  
Risicocommissie)

In functie: 5 september 2019

Benoemingstermijn:  eerste termijn van vier jaar
Geslacht:  Man
Geboortedatum:  20-11-1965
Nationaliteit:  Nederlands

 >  Chief Executive Officer Thales Nederland & Senior Vice 

President Business line Above Water Systems (AWS), 

Thales Group

 >  Lid Raad van Toezicht Technologisch  

kennisinstituut HTSM

 >  Bestuurslid Nederlands Maritiem Cluster (NMC)

 >  Lid Rijkscommissie Financiën
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 > Bestuurslid (non-executive) Van Loon Group

 > Lid Raad van Commissarissen Advanced  

Safety Technologies

 > Voorzitter Raad van Commissarissen Mentaal Beter 

 > Lid Raad van Commissarissen Arts en Zorg 

 > Voorzitter Raad van Commissarissen Credit Linked Beheer 

 > Bestuurslid NOTS Solar Lamps BV

 > Voorzitter Raad van Toezicht Amref Flying Doctors

 > Lid investment committee DOB Equity 

 > Bestuurslid Stone Partners BV en UA

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

In functie: 17 mei 2018

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

In functie: 17 mei 2018

 > Adviseur College van Bestuur Saxion Hogeschool 

 > Adviseur MESA+ Institute, Universiteit Twente, 2019-2023

 > Lid kernteam sleuteltechnologieën nationale  

Kennis- en Innovatieagenda 

 > Voorzitter Adviesraad NWO-instituut ARCNL 

 > Voorzitter evaluatie- en adviescommissie QuTech,  

TU Delft 

 > Lid evaluatiecommissie Basic Research NTT, Tokyo, Japan 

 > Managing partner Chrysalix Venture Capital

 > Directeur Clean Tech Delta en Board International  

Cleantech Network

 > Lid Raad van Toezicht Holland Circular Hotspot

 > Extern commissielid Raad voor de Leefomgeving en  

Infrastructuur voor waterstof-advies 

 > Expert reviewer EU Innovation Fund 

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

In functie: 17 mei 2018

Investment Committee Directe Investeringen 
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 > Medeoprichter en directie van Buurtboer B.V.  

(verkocht aan Albron in 2021) 

 > Voormalig medeoprichter John Altman B.V. 

 > Lid Entrepreneurs’ Organization 

 > Mentor NLgroeit 

mw. drs. C. van der Lande 
(lid)

In functie: 16 mei 2019

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

In functie: 16 mei 2019

 > Chief Business Officer BiosanaPharma B.V.

 > Partner bij Ginward Ltd

 > Lid Wageningen Ambassadors

 > Lid Investment Advisory Committee Shift Invest
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 > Advocaat te Amsterdam en partner  

advocatenkantoor Van Doorne 

 > Voorzitter Stichtingsbestuur Tilburg University 

 > Bestuurslid Stichting Continuïteit AMG 

 > Onderzoeker in enquêteprocedure  

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 

 > Lid commissie Legal & Regulatory van de Nederlandse  

Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) 

 > Lid ZonMW gebruikerscommissie inzake 'Development of  

next-generation corneal crosslinking with artificial  

intelligence and biomechanical modelling’ 

 > Lid begeleidingscommissie voor de persoonlijke leerstoel  

Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie aan  

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 

 > Lid 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 

 > Voormalig managing partner (bestuursvoorzitter) Van Doorne 

dhr. mr. H. Reumkens 
(voorzitter)

In functie: 19 maart 2019

mw. drs. Q. Langeveld 
(lid)

In functie: 16 mei 2019

 > Bestuurslid Fondation Custodia

 > Founding partner Annonna Advisors 

 > Voormalig voorzitter en voormalig lid Participatiefonds  

Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH)

 > Lid Investment Committee van InnovationQuarter

 > Directeur investeringsmaatschappij

 > Lid 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 lid Board of Directors van Parvest

 > CFO en vice-voorzitter Raad van Bestuur UMC Groningen,  

vanuit deze rol: 

o Voorzitter bestuur Stichting Triade 

o Voorzitter bestuur Stichting Business  

    Generator  Groningen 

o Bestuurslid Campus Groningen 

o Bestuurslid Campus Community Fund 

 > Lid Raad van Commissarissen  

Investeringsfonds Groningen

 > 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 curatorium opleiding Executive Finance Master  

of Control (EFMC), Rijksuniversiteit Groningen

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

In functie: 1 januari 2020

Investment Committee Fonds-in-Fonds Investeringen
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2021 2020

Medewerkers (peildatum 31-12) 164 (144,3 fte) 147 (128,5)

In / uit dienst 32 / 15 18 / 9

Mannen 89 (83,3 fte) 82 (78,7 fte)

Fulltime: 60 Fulltime: 58

Parttime: 29 Parttime: 24

Vast: 77 Vast: 72

Tijdelijk: 12 Tijdelijk: 10

Gem. fte: 0,94 Gem. fte: 0,94

Vrouwen 75 (61 fte) 65 (49,8 fte)

Fulltime: 23 Fulltime: 14

Parttime: 52 Parttime: 51

Vast: 54 Vast: 49

Tijdelijk: 21 Tijdelijk: 16

Gem. fte: 0,8 Gem. fte: 0,78

Omvang dienstverband Fulltime: 83 fte 72 fte

Parttime: 61,3 fte 75 fte

Ziekteverzuim Excl. zwangerschap 2,46% 2,5%

Incl. zwangerschap 3,59% 2,8%

Contract Fulltime: 131 (115,6 fte) 121 (106 fte)

Parttime: 33 (28,7 fte) 26 (21,9 fte)

Gedetacheerden 2 (2,0 fte) 1 (0,8 fte)

Stagiairs 8 7

Gemiddelde leeftijd 44,4 jaar 44 jaar

Gemiddelde arbeidsduur 7,8 jaar 7,3 jaar

Vervulde vacatures 33 -

Ter vervanging 13 -

Nieuwe werkplaatsen 20 -

Zzp’ers 6 (2,5 fte) 10 (5,2 fte)

Nevenstaande gegevens komen uit het personeelsregistratie-

systeem en/of het administratiesysteem. Ieder kwartaal 

worden de HR-kentallen gedeeld met het DT en halfjaarlijks 

met de OR en de RvC.

Vacatures worden altijd eerst intern bekend gemaakt. 

Uitgangspunt is dat Oost NL nieuwe medewerkers  

aanneemt met een eerste tijdelijk aanstelling van één  

jaar. De inzet van zzp’ers trachten we zo beperkt mogelijk  

te houden. Een zzp’er geldt bij Oost NL als onderdeel van  

de externe flexibele schil. 

Overzicht HR-kentallen 
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Oost NL vult haar missiegedreven innovatiebeleid in aan 

de hand van de sterktes van Oost-Nederland wat betreft 

economische structuur en innovatiekracht. Daarvoor baseren 

wij ons onder meer op het onderzoek ‘Kracht van Oost 2’ 

van de Universiteit Utrecht, in opdracht van de provincies 

Gelderland en Overijssel. Nationale topsectoren die sterk in 

Oost-Nederland blijken vertegenwoordigd, zijn met name 

Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, High Tech 

Systemen & Materialen en Life Sciences & Health. 

Regionale sterktes
Elk van de genoemde topsectoren heeft een sterke 

regionale clustering en koppeling met (academische) 

kennisinstellingen in Oost-Nederland. Zo kennen we Food 

Valley rond Wageningen University & Research en Health 

Valley rond de Radboud Universiteit en Radboudumc in 

Nijmegen. De Universiteit Twente is een hotspot voor 

technologie en koppelt die aan de (hightech) maakindustrie 

van met name Twente, Achterhoek en Veluwe. Voor de 

energietransitie zet Oost-Nederland in op ‘smart energy 

hubs’; op dit gebied springen de regio’s Stedendriehoek, 

Twente en Arnhem-Nijmegen eruit. Zo zijn we uitgekomen op 

vier sectoren die als regionale sterktes zijn te karakteriseren: 

Food, Health, Tech en Energy (tegenwoordig aangevuld tot 

Energy & Circular). 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. 

Maatschappelijke uitdagingen (MU’s)
De vier sectoren verwijzen alleen al met hun naam naar 

actuele maatschappelijke opgaven. In totaal hebben we 

acht maatschappelijke uitdagingen (MU’s) gedefinieerd die 

tegemoetkomen aan de behoeftes én de sterktes van Oost-

Nederland, en passen in 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 houd-

bare landbouw- en voedselproductiesystemen, die voorzien 

in voldoende, gezond en maatschappelijk geaccepteerd 

voedsel voor iedereen.

3. Effectieve, betaalbare zorg: doelgerichte zorg die voor ieder-

een 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 verkeersdoorstro-

ming.

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 vernieu-

wing voor een veerkrachtige economie en samenleving.

Projectinzet op de MU’s
Voor alle acht MU’s hebben we in het verslagjaar projecten 

uitgevoerd. Bijgaande grafiek toont de procentuele verdeling 

over de verschillende MU’s. 

Procentuele verdeling van het aantal projecten in 2021 over 

de verschillende maatschappelijke uitdagingen. Deze MU’s 

geven richting aan ons werk in innovatie-ecosystemen, 

projecten en andere activiteiten.

Internationale uitdagingen en richtlijnen
Voor onze invulling van het nationaal en regionaal 

bepaalde missiegedreven innovatiebeleid laten wij ons ook 

internationaal inspireren. Denk aan de ‘societal challenges’ 

die de Europese Unie onder meer heeft geformuleerd in 

het Horizon Europe onderzoeksprogramma. We helpen 

Maatschappelijke uitdagingen en Sustainable Development Goals
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Oost-Nederland hierop aan te haken. Tevens volgen wij de 

Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 

Naties en het klimaatakkoord van Parijs.

Verder zijn er voor internationale ondernemingen de OESO-

richtlijnen. Deze weerspiegelen de opvattingen van de 

Nederlandse overheid over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen bij het internationaal zakendoen. Daarom 

beoordelen wij investeringsvoorstellen niet alleen op 

maatschappelijke relevantie en sociaal-economische impact, 

maar beschouwen we ook onderwerpen als mensenrechten, 

kinderarbeid, milieu en corruptie. We laten ons niet in met 

bedrijven die zich niet aan de OESO-richtlijnen houden. 

Koppeling MU’s en SDG’s
Met onze inzet beogen we, zoals gezegd, ook bij te 

dragen aan de SDG’s. Dat zijn ambitieuze en mondiale 

doelstellingen, in totaal zeventien, gericht op het 

oplossen van wereldwijde problemen, zoals armoede, 

honger, ongelijkheid en klimaatverandering, met 2030 als 

streefdatum. Om onze bijdrage inzichtelijk te maken, hebben 

we ‘onze’ maatschappelijke uitdagingen gekoppeld aan de 

SDG’s. Dit past in het gezamenlijke streven van de ROM’s 

naar een consistente impactrapportage, zoals beschreven in 

de paragraaf ‘Maatschappelijke impact’.

Naast de specifieke koppeling van MU’s aan SDG’s, zoals 

hiernaast weergegeven, zijn er algemene SDG’s die van 

toepassing zijn voor al onze MU’s:

2. Geen honger 

4. Kwaliteitsonderwijs

8. Eerlijk werk en economische groei

9. Industrie, innovatie en infrastructuur 

10. Ongelijkheid verminderen 

17. Partnerschap om doelen te bereiken

1. Duurzame energie en CO2-reductie

2. Gezond, duurzaam geproduceerd voedsel

3. Effectieve en betaalbare zorg

4. Watermanagement en aanpassing aan klimaatverandering

5. Circulaire economie

6. Schoon, veilig en efficiënt vervoer en transport

7. Veilige samenleving

8. Inclusieve, innovatieve samenleving

SDG’sMU's

Koppeling van de maatschappelijke uitdagingen (MU’s), zoals door Oost NL 
vastgesteld, aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.
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Wij streven niet alleen naar het kwantitatief inzichtelijk 

maken van de maatschappelijke impact van onze eigen inzet, 

maar kijken daarvoor ook naar onze portfoliobedrijven.

De onderstaande cijfers betreffen het verslagjaar 2021  

van de bedrijven waar Oost NL vanuit het Participatiefonds 

Oost-Nederland in deelneemt of een financiering aan  

heeft verstrekt.

Impact van portfoliobedrijven

Reductie CO2 (in kg): 

R&D-uitgaven:

Duurzame samenwerkingsverbanden met andere bedrijven:

Samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen en -netwerken: 

Aantal verleende octrooien:

Nominaties voor prijzen en awards: 

9.450.005

€ 59,0 miljoen

172

226

33

17
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In ons werk – en dus ook in onze verslaglegging – laten 

wij ons leiden door de maatschappelijke aspecten die 

van belang zijn voor Oost NL en haar stakeholders. Om 

die maatschappelijke aspecten te achterhalen, voeren 

wij sinds 2017 met enige regelmaat (elke twee jaar) een 

materialiteitsanalyse uit. Dit is conform de richtlijnen van 

het Global Reporting Initiative. We baseren ons op interne 

gesprekken, contacten met onze belangrijkste stakeholders 

en/of deskresearch. De onderwerpen die daaruit naar voren 

komen, gaan we vervolgens prioriteren. Per onderwerp zetten 

we de impact op onze stakeholders af tegen de impact op 

Oost NL; grafisch krijgt dit vorm in de materialiteitsmatrix.

De uitkomsten van de materialiteitsanalyse zijn 

richtinggevend voor de inrichting van ons beleid voor 

de komende jaren. In het meerjarenplan zorgen we voor 

continue sturing op de aldus bepaalde materiële thema’s. 

Ten behoeve van de vaststelling van het Meerjarenplan 

2022-2025 zijn in het verslagjaar gesprekken gevoerd 

met de diverse stakeholders. Op basis daarvan hebben 

wij de materialiteitsmatrix een update gegeven (zie de 

volgende pagina). De indicatoren waarmee we onze 

prestaties meten (zie ook ‘Realisatie prestatie-indicatoren’, 

pagina 23), bestrijken alle thema’s uit de resulterende 

materialiteitsanalyse.

Maatschappelijke impact, meestal gekoppeld aan 

noodzakelijke transities, heeft duidelijk aan belang 

gewonnen, zowel intern als extern. Daarom staat 

‘Maatschappelijke transitie/impact’ nu rechtsboven in 

de matrix gepositioneerd en is het van plaats verwisseld 

met ‘Directe economische impact’ (in de vorige versie nog 

aangeduid als ‘Indirecte economische waarde’). Tussen die 

twee thema’s is ‘Inclusieve innovatie’ op de tweede plek 

blijven staan. Ondersteunend aan deze drie belangrijkste 

thema’s is het nieuwe thema ‘Strategisch versterken van 

ecosystemen’ geïntroduceerd. In lijn hiermee is het nieuwe 

meerjarenplan doordrenkt van het ecosysteemdenken. 

Samenwerking en partnerships zijn daarin essentiële 

elementen, waaraan nu expliciet de noodzaak van 

complementariteit is toegevoegd: ‘Samenwerking en 

partnerships in complementariteit’. De overige thema’s die 

het meest materiaal worden bevonden, zijn ‘Bedrijfsvestiging’ 

en ‘Internationale handel’ gebleven.

Bij de ondersteunende thema’s (linksonder de gebogen lijn 

in de matrix) is ‘Duurzame inzetbaarheid & werkgelegenheid’ 

nieuw. Het is de samenvoeging van ‘Duurzame inzetbaarheid’ 

op die plek met ‘Duurzame werkgelegenheid’, dat als 

afzonderlijk thema is vervallen. De reden daarvoor is dat 

zowel Oost NL als de stakeholders werkgelegenheidscreatie 

steeds minder als doel op zich zien en meer als uitkomst 

van de inzet op maatschappelijke en economische impact. 

‘Risicomanagement’ is voor de aandeelhouders van  

Oost NL belangrijker geworden en is daarom in de matrix naar 

rechtsboven verschoven. Datzelfde geldt voor ‘Diversiteit’, 

omdat het thema voor Oost NL aan belang wint. Om impact 

te kunnen maken, doen we een beroep op de kracht van 

diversiteit en inclusiviteit zowel in onze interne organisatie 

als bij onze portfoliobedrijven. Reden waarom we bijvoorbeeld 

het Fundright manifest hebben ondertekend. Fundright is een 

platform van investeringsfondsen dat beoogt alle oprichters, 

ongeacht hun achtergrond of geslacht, een gelijkwaardige 

toegang tot financiering en kansen te geven. 

Stakeholders 
Wij zijn continu in dialoog met onze stakeholders. Zo 

kunnen we niet alleen onze materiële thema’s bepalen, maar 

krijgen we ook input voor onze strategie, meerjaren- en 

activiteitenplannen en verwachte prestaties. De belangrijkste 

stakeholders maken deel uit van onze (waarde)keten en 

staan in directe relatie met onze organisatie. Directie en 

managementteam zijn voortdurend met uiteenlopende 

groeperingen in gesprek. Dit betreft met name onze 

aandeelhouders, andere overheden, kennisinstellingen, 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en hun 

vertegenwoordigers, en natuurlijk onze medewerkers. De 

afgelopen jaren is vooral de relatie met de collega-ROM’s 

(regionale ontwikkelingsmaatschappijen) intensiever 

geworden. In bijgaande illustratie zijn de stakeholders van 

Oost NL visueel weergegeven.

Materialiteitsanalyse
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Begin 2021 zijn de resultaten gepubliceerd van het 

klanttevredenheidsonderzoek dat bij de stakeholders 

van de ROM’s is uitgevoerd. Van onze stakeholders 

(ondernemers, overheden, overige relaties) bleek 82% een 

gunstig tot zeer gunstig beeld te hebben van Oost NL en 

haar dienstverlening; in 2018 was dit 75%. De belangrijkste 

drivers voor klanttevredenheid waren klantgerichtheid, 

betrokkenheid, deskundigheid en integriteit. Wij hebben 

onze evaluatie van de uitkomsten voor Oost NL gebruikt 

bij het schrijven van het Meerjarenplan 2022-2025 en het 

aanscherpen van onze positionering. Zo weten we nu welke 

activiteiten we voor welke doelgroep nog beter zichtbaar 

en vindbaar moeten maken. Ook willen we onze ‘aftersales’ 

verder verbeteren.

Verantwoord investeringsbeleid Bedrijfsvestiging

Inclusieve innovatie

Maatschappelijke
transitie/impact

Samenwerking en partnerships in complementariteit
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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.
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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.

Arbeidsjaren / Arbeidsplaatsen

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 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.

Gerealiseerde cases

Aantal door Oost NL (in samenwerking met partners) in het 

verslagjaar gerealiseerde innovatieprojecten en business 

cases.

Consortia

Aantal door Oost NL (in samenwerking met partners) 

in het verslagjaar gerealiseerde consortia, namelijk 

samenwerkingsverbanden van bedrijven én van bedrijven 

met kennisinstellingen.

Capital
Verstrekte financieringen

De aan ondernemingen gecommitteerde bedragen van 

projecten die in het verslagjaar in beheer zijn gekomen.

Investeringen (cash-out) 

De in het verslagjaar aan bedrijven en marktfondsen 

uitgekeerde bedragen.

Uitgelokte investeringen

De door andere investeerders, financiers en banken in 

het verslagjaar verstrekte bedragen aan bedrijven in onze 

portefeuille, gemeten in commitment. 

Exit-opbrengsten

De opbrengsten die in het verslagjaar met de verkoop 

van participaties zijn gerealiseerd, in de vorm van de 

meerwaarde: het verschil tussen de waarde van de 

betreffende participaties, zoals berekend op basis van hun 

fair market value, en hun boekwaarde. De fair market value 

is de 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.

Arbeidsplaatsen (fte)

Actuele aantal fte in de bedrijven waar Oost NL in deelneemt 

of financiering aan heeft verstrekt.

Arbeidsplaatsen over 5 jaar (fte)i

Verwacht aantal fte over vijf jaar minus actuele aantal fte in 

de bedrijven waar Oost NL in deelneemt of financiering aan 

heeft verstrekt.

International
Afgeronde vestigings-, uitbreidings-, behoud- en 

outsourced logistics-projecten

Aantal in het verslagjaar afgeronde projecten voor vestiging, 

uitbreiding of continuering van een bedrijf dat zijn 

hoofdzetel buiten Oost-Nederland heeft, alsmede het aantal 

afgesloten contracten van buitenlandse bedrijven met een 

Oost-Nederlandse logistiek dienstverlener.

Nieuwe directe arbeidsplaatsen als gevolg van 

bedrijfsvestiging of -uitbreidingii

Aantal nieuwe directe arbeidsplaatsen te realiseren binnen 

drie jaar naar aanleiding van in het verslagjaar gerealiseerde 

bedrijfsvestiging of -uitbreiding in Oost-Nederland, zoals 

aangegeven door de betrokken bedrijven en bevestigd in 

een confirmation letter. Om dubbeltellingen te voorkomen, 

Toelichting / begrippen prestatie-indicatoren
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houden we hierbij rekening met de gemaakte afspraken met 

partners over wie rapporteert over deze bedrijven.

Investeringen als gevolg van bedrijfsvestiging of 

-uitbreidingii

Inschatting door ondernemer van investeringen in grond en 

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

de investering in machines, etc., in de komende drie jaar.

Investor Relations bezoeken

Aantal bezoeken in het verslagjaar aan bedrijven in Oost-

Nederland met een buitenlands moederbedrijf. Tijdens de 

bezoeken wordt er gesproken over strategie en het (Oost-)

Nederlandse vestigingsklimaat. Oost NL legt de bezoeken af.

Aantal events voor handelsbevordering

Aantal fysieke en online events voor handelsbevordering dat 

Oost NL in het verslagjaar, eventueel samen met partners, 

heeft georganiseerd.

Aantal deelnemers aan events voor handelsbevordering

Totaal aantal deelnemers aan bovengenoemde events, met 

afgesplitst het aantal deelnemers uit Oost-Nederland.

Trade Relations bezoeken 

Aantal bezoeken in het verslagjaar aan Oost-Nederlandse 

bedrijven die mogelijkerwijs ambities hebben richting 

internationale markten. Oost NL of GO4EXPORT-partners in 

opdracht van Oost NL leggen de bezoeken af.

Maatschappelijke indicatoren  
(portfoliobedrijven Oost NL)

Reductie CO2 (in kg) i

Totale besparing op CO2-emissie gedurende het verslagjaar 

bij de bedrijven waar Oost NL in deelneemt of financiering 

aan heeft verstrekt.

Kennis i

 > R&D-uitgaven 

Het totale aan R&D-uitgaven gedurende het verslagjaar 

van de bedrijven waar Oost NL in deelneemt of 

financiering aan heeft verstrekt.

 > Duurzame samenwerkingsverbanden 

Het totaal aantal duurzame samenwerkingsverbanden 

met andere bedrijven gedurende het verslagjaar.

 > Samenwerkingsverbanden 

Het totaal 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.

Mijlpalen i

 > Octrooien 

Het totaal 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 totaal aantal (nominaties voor) prijzen en awards dat 

is verleend aan de bedrijven waar Oost NL in deelneemt 

of financiering aan heeft verstrekt.

i 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 be-

drijven, eventueel in afstemming met hun contactpersoon 

bij Oost NL, invullen. Bij fondsinvesteringen maakt Oost NL 

gebruik van de (beperktere) gegevens die bij de marktfond-

sen beschikbaar 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.

ii Te verwachten in de komende drie jaar, conform  

de systematiek van de Netherlands Foreign  

Investment Agency (NFIA).
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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 ons 

land de meest aantrekkelijke regio zijn voor innovatieve 

bedrijven actief in Food, Health, Tech en Energy & Circular. 

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 (RvC). De RvC 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 van een deugdelijk en transparant stelsel van 

checks & balances. Directie en RvC 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 directie en RvC 

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 voor 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 relaties en stakeholders bestaat er een 

klachtenprocedure.

De drie grootaandeelhouders van Oost NL, te weten het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie 

Gelderland en de provincie Overijssel, hebben in 2021 

subsidies toegekend aan Oost NL. Bij deze transacties 

tussen Oost NL en haar grootaandeelhouders zijn de 

bepalingen nageleefd uit de Code over transacties tussen een 

vennootschap en rechtspersonen die ten minste 10% van de 

aandelen in de vennootschap houden.

Diversiteitsbeleid
Het diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de RvC is 

vastgelegd in de door de algemene vergadering vastgestelde 

profielschets van de RvC. De RvC streeft naar een gemengde 

Corporate Governance Code
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samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en 

leeftijd. Tevens streeft zij naar een evenwichtige verdeling 

van kennis, vaardigheden en ervaring. Dit betreft kennis over 

1)  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;

2)  alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-

profit-organisaties op het grensvlak van overheid en 

bedrijfsleven;

3)  het functioneren van overheidsorganisaties en onderwijs- 

en kennisinstellingen. Deze uitgangspunten gelden bij 

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

competentiematrix opgesteld, die zij onder meer 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.

In 2021 had Oost NL een vrouwelijke directeur, en twee 

vrouwelijke en drie mannelijke commissarissen. De 

verhouding vrouwen versus mannen in directie en RvC 

gezamenlijk was in 2021 steeds 50/50. 
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Index Global Reporting Initiative

GRI Code Indicator Verwijzing

GRI 102: Algemene indicatoren

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 Profiel
Realisatie prestatie-indicatoren
Onze organisatie

102-8 Samenstelling medewerkersbestand Onze organisatie

102-9 Omschrijving van de keten van de organisatie Profiel

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

102-11 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de 
verslaggevende organisatie

Maatschappelijke impact

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

Maatschappelijke impact
Corporate Governance Code

102-13 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)
nationale belangenorganisaties

Maatschappelijke impact
Corporate Governance Code

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 Code

4. Bestuursstructuur

102-18 De bestuursstructuur van de organisatie Corporate Governance Code
Verslag van de Raad van Commissarissen
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5. Overleg met belanghebbenden

102-40 Lijst van groepen belanghebbenden Maatschappelijke impact
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 impact
Materialiteitsanalyse

102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Maatschappelijke impact
Materialiteitsanalyse

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

Materialiteitsanalyse

6. Verslaggevingsprofiel

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

Jaarrekening

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 de wensen van onze stakeholders. Daarnaast vormen de 
richtlijnen voor het bestuursverslag die op Oost NL van toepassing zijn de 
kaders voor de inhoud van ons verslag.

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 jaarverslag 
wordt aangescherpt. Dit leidt tot herformulering van informatie ten 
opzichte 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 met betrekking tot de reikwijdte en afbakening van het 
jaarverslag.

102-50 Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 1 januari 2021 - 31 december 2021

102-51 Datum van het meest recente vorige verslag April 2021

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 Index Global Reporting Initiative

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. 
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GRI Code Indicator Verwijzing

GRI 203: Indirecte economische aarde (indirecte economische waarde, internationale handel, bedrijfsvestiging)

103-1/2/3 Managementaanpak Profiel
Maatschappelijke impact
Realisatie prestatie-indicatoren Risicomanagement
Materialiteitsanalyse

203-2 Significante indirecte economische impact, inclusief de grootte van de 
impact

Profiel
Realisatie prestatie-indicatoren

103-1/2/3 Managementaanpak Profiel
Maatschappelijke impact 
Materialiteitsanalyse

Oost NL 1 Aantal arbeidsplaatsen Realisatie prestatie-indicatoren

103-1/2/3 Managementaanpak Profiel
Maatschappelijke impact
Realisatie prestatie-indicatoren
Materialiteitsanalyse

Oost NL 2 Aantal projecten aangewend die ingaan op duurzame ontwikkeling Maatschappelijke impact
Realisatie prestatie-indicatoren

103-1/2/3 Managementaanpak Profiel
Maatschappelijke impact
Realisatie prestatie-indicatoren
Materialiteitsanalyse

Oost NL 3 Aantal uitgelokte investeringen Realisatie prestatie-indicatoren

103-1/2/3 Managementaanpak Profiel
Maatschappelijke impact 
Externe ontwikkelingen
Materialiteitsanalyse

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

Realisatie prestatie-indicatoren

103-1/2/3 Managementaanpak Profiel
Maatschappelijke impact
Realisatie prestatie-indicatoren
Materialiteitsanalyse

Oost NL 5 Investeringen als gevolg van bedrijfsvestiging Realisatie prestatie-indicatoren

103-1/2/3 Managementaanpak Profiel
Maatschappelijke impact
Realisatie prestatie-indicatoren Materialiteitsanalyse

Oost NL 6 Deelnemende ondernemers handelsbevorderingsactiviteiten Realisatie prestatie-indicatoren
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Afkortingen
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

AFIC  Australian Foundation  

 Investment Company

AI Artificial Intelligence

ARC  Audit- en Risicocommissie

AWTI Adviesraad voor wetenschap,  

 technologie en innovatie

BVCA  British Private Equity &  

 Venture Capital Association

BW Burgerlijk Wetboek

COL Corona-OverbruggingsLening 

CPI Consumentenprijsindex

EEN Europe Enterprise Network

EFRO Europees Fonds voor  

 Regionale Ontwikkeling

EU Europese Unie

EZK Economische Zaken en Klimaat

FDI Foreign direct investment

Fido Financiering decentrale overheden

Fte Full-time equivalent

GO4EXPORT Exportprogramma voor ondernemers uit  

 Gelderland en Overijssel

GRI  Global Reporting Initiative

GVI  Gelderland voor Innovaties

HRD Human Resource Development

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

LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MIT Midden- en kleinbedrijf In Topsectoren

Mkb Midden- en kleinbedrijf

MKG  MKB Kredietfaciliteit Gelderland

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 Herstructurerings- 

 maatschappij Gelderland

OP Oost Operationeel Programma van het  

 Europees Fonds voor Regionale  

 Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland

OR Ondernemingsraad

PFG Perspectieffonds Gelderland

RI&E Risico-evaluatie en -inventarisatie 

R&D Research & Development

RvC Raad van Commissarissen

REACT-EU Recovery Assistance for Cohesion and the  

 Territories of Europe – herstelprogramma van  

 de EU

RJ Raad voor de Jaarverslaggeving

ROM  Regionale ontwikkelingsmaatschappij

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SBR  Selectie-, Benoemings- en  

 Remuneratiecommissie 

SDG Sustainable Development Goal 

SIIA Strategische Innovatie- en 

 Investeringsagenda

SPV Hengelo Special Purpose Vehicle, ten behoeve van  

 de verhuur van een fabrieksgebouw aan  

 Stork Thermeq in Hengelo

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

WUR Wageningen University & Research

Zzp Zelfstandige zonder personeel
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Met het gebruik van woorden als ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ en ‘ons’ wordt verwezen naar Oost NL. Wij 

streven er continu naar om onze eigen maatschappelijke impact en onze verslaglegging te 

verbeteren. Daarom stellen we feedback, vragen en opmerkingen over ons jaarverslag zeer 

op prijs. Neem hiervoor contact op via info@oostnl.nl.



Laan van Malkenschoten 40

Postbus 1026

7301 BG Apeldoorn

088 667 01 00

info@oostnl.nl

www.oostnl.nl


