Meer impact voor
Oost-Nederland,
met elkaar
Meerjarenplan Oost NL 22-25
DEFINITIEVE VERSIE

Voorwoord
We leven in een dynamische tijd van grote
maatschappelijke transities. Als regionale ont
wikkelingsmaatschappij zijn we te midden van
een complex stakeholderveld steeds gericht op
voorwaartse samenwerking om innovatief en
duurzaam ondernemerschap in de regio aan te
jagen en te versterken. Bij onze koers voor de
komende jaren is de visie van onze aandeel
houders ons kompas. De thema's, vanuit de
Kracht van Oost en de RIS, gezamenlijk gedragen
door de provincies Overijssel en Gelderland zijn
verwoord in de Strategische Innovatie en Investe
ringsagenda, kortweg SIIA, en vormen een stevig
fundament voor ons handelen.

doen we door innovatieve bedrijven te helpen bij hun ont-

investeren en internationaliseren inzetten voor de ontwikke-

wikkeling, daarin te investeren en de regio te verbinden met

ling van de innovatief ondernemende ecosystemen waarin de

nationale en internationale spelers. We trekken hierin samen

regio Oost-Nederland zo sterk is.

op met de andere ROMs waarmee we inmiddels een landelijk
dekkende infrastructuur vormen.

Oost NL zelf is sterk uit de Corona periode gekomen. Op alle
niveaus is de basis verstevigd met nieuwe fantastische colle-

Het nieuwe meerjarenplan dat voorligt is onze richting voor

ga’s. Professionals, bewust van onze opdracht, en gericht op

de komende vier jaar. De plannen daarin bouwen voort op

samenwerking met onze partners in de regio en daarbuiten.

het fundament van onze activiteiten van de afgelopen jaren.

Ook onze financiële slagkracht is versterkt, zodat we een

We gaan slagvaardig daarmee voort. Want we zijn met de

hoog ambitieniveau kunnen hebben, gericht op impact voor

goede dingen bezig. Op twee manieren zetten we een nieuw

Oost-Nederland. Want dat is hoe we het willen doen: samen,

accent in dit meerjarenplan. We richten ons expliciet op het

en met ruimte voor elkaar, nog meer bereiken.

realiseren van maatschappelijke impact naast het realiseren
van direct economische impact. In voorgaande jaren werkten

Onze ambitie is hoog en tegelijk zijn we realistisch.

we al met maatschappelijke indicatoren. Met de gezamen-

Achter de horizon verschijnt altijd weer een nieuwe horizon.

lijke ROMs werken we aan gemeenschappelijke meetbare

De maatschappelijke transities zullen ons blijven uitdagen,

Er zijn grote uitdagingen in de samenleving, denk aan

impact indicatoren. Het andere nieuwe accent is dat we met

de Oost-Nederlandse economie is nooit af. Maar dat maakt

klimaatverandering, stikstofproblematiek, uitdagingen in

een samenhangende aanpak onze mensen en middelen

het juist ook interessant. We streven naar blijvende impact,

gezondheidszorg en voedselvoorziening, de transitie in de

gerichter gaan inzetten om de innovatie ondernemers-

steeds opnieuw, met elkaar.

energie en in de digitale wereld. Vanuit de kern van onze

ecosystemen in Oost-Nederland te versterken. Met de Kracht

werkzaamheden als regionale ontwikkelingsmaatschappij

van Oost, RIS3 en het beleid van de subsidienten als basis,

Wendy de Jong

dragen we bij aan oplossingen voor deze uitdagingen. Dat

gaan we nog gerichter onze kerncompetenties innoveren,

Algemeen Directeur

2

Meer impact voor Oost-Nederland, met elkaar Meerjarenplan Oost NL 22-25

Inhoudsopgave

Directieteam Oost NL
V.l.n.r. Chimwemwe de Gaay Fortman, Fons de Zeeuw, Wendy de Jong,
Theo Föllings, Wieteke Numan

“

Door in te zetten op versterking
van onze regionale economie,
langs de lijnen van innovatie,
dragen we expliciet bij aan
maatschappelijke transities.

1. De kern van de zaak: meer impact voor Oost-Nederland
		
Onze ambitie
		 Onze waardepropositie
		 Onze werkwijze in ecosystemen
		 Verbinden met regio's, accountmanagement
		 Beoogde resultaten

4
4
6
10
11
11

2. Een nieuwe tijd met bestaande en nieuwe inzichten
		
Inspelen op een veranderende context
		 Kracht en kwaliteit van Oost NL vormen een stevig fundament
		 De visie van onze aandeelhouders vormt ons kompas

24
24
26
26

3. Betekenis voor onze organisatie

28

4. Financiële doorkijk

32

Bijlagen

35

3

1.

De kern van de zaak:
meer impact voor
Oost-Nederland

Onze ambitie
Oost NL is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van
het landsdeel Oost-Nederland. Wie Oost NL zegt, zegt
Oost-Nederland. Oost NL ís Oost-Nederland. En OostNederland staat voor ruimte. Zowel fysiek als mentaal.
Ruimte om te ondernemen, te leven, te ontspannen en
op te laden. Maar ook is er volop ruimte om te vernieu
wen, te ontwikkelen en duurzaam te groeien.
Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de noodzakelijke
transities voor een duurzame en gezonde toekomst en aan een
brede welvaart. En dat doen we dan ook. Ons werk is erop gericht
om daar een blijvende positieve impact op te hebben. We doen dit
door, samen met partners, heel gericht te werken aan de versterking
van die innovatiethema’s waar ondernemend Oost-Nederland
krachtig in is.

Oost NL kiest daarom voor een consistente en
samenhangende versterking van de ecosystemen
binnen de vijf SIIA-thema’s.
De samenleving staat gesteld voor majeure en veelal onderling
samenhangende maatschappelijke uitdagingen, denk aan gezond
ouder worden, gezond en veilig voedsel, klimaatverandering en
-adaptatie, de digitalisering van onze wereld, de energietransitie
of de stikstofproblematiek. Deze thema’s zijn via de ‘Kracht van
Oost’ onderzoeken goed in beeld gebracht en later uitgewerkt in de
Strategische Innovatie Investeringsagenda’s voor Oost-Nederland.
De bedrijven in Oost-Nederland kunnen bijdragen aan oplossingen
voor deze maatschappelijke uitdagingen door gerichte innovaties.
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Die innovaties komen tot stand binnen thematische ecosystemen waar bedrijven, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten
en overheden doelgericht samenwerken.

We richten ons op toegevoegde waarde en
complementariteit in een complex stakeholdersveld.
In Oost-Nederland werken innovatieve bedrijven, kennis

“

De bedrijven in Oost-Nederland kunnen bijdragen aan
oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen
door gerichte innovaties.

Ecosysteem

instellingen en overheden aan verschillende initiatieven

Wij versterken de ondernemers-ecosystemen in Oost-Nederland

die leiden tot een beter klimaat om te ondernemen en

door specifieke zwakke plekken in overigens sterke regionale

te innoveren. Het landschap van actoren dat werkt aan

ecosystemen gericht te verbeteren. Door erin te investeren, door

structuurversterking is drukbezet en daarmee is deze inzet
versnipperd. Denk aan de regionale economische boards,
thematische valleys, ondernemersloketten, hubs, cluster
organisaties en op specifieke thema’s gerichte intermediaire
organisaties. Maar ook aan ons als Oost NL. De effectiviteit

Maatschappelijke
impact

innovatie aan te jagen en door internationale connecties te
ontwikkelen. Dat doen we samen met andere spelers in het veld.

Direct economische
impact

Onze impact

daarvan kan nog hoger. In dat speelveld zijn wij door onze
opdracht, onze kerncompetenties, ons instrumentarium, ons
(inter)nationale netwerk en onze omvang uniek. We zijn in
staat veel waarde toe te voegen; we ontwikkelen, verbinden
(boven)regionaal, schalen op (landelijk en internationaal),

Duurzame
versterking

We streven naar impact voor Oost-Nederland:
>

Wij richten ons expliciet op het realiseren van
maatschappelijke impact. Door het versterken van

acquireren en financieren. We willen dit alles inzetten voor

innovatieve ondernemers-ecosystemen dragen we bij aan

het grotere belang; innovatieve oplossingen voor maatschap-

dringende maatschappelijke transities en verhoging van de

pelijke vraagstukken.

brede welvaart.
In 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

>

We dragen bij aan directe economische impact door

Het afgelopen decennium is in het kader van structuur

met het begrip ecosystemen handen en voeten gegeven aan

behoud van en groei in kwaliteit van de werkgelegenheid in

versterking stevig ingezet op clustervorming. Soms was die

het samenhangend complex van kennis, economie en overheid

Oost-Nederland. We willen dat in Oost-Nederland start-ups

clustervorming meer geografisch gericht en soms was er f ocus

dat benodigd is voor maatschappelijke impact rond een thema.

ontstaan en bestaande bedrijven verder groeien zodat meer

op thematische clusters. Oost NL stond samen met andere

Vanuit onze neutrale ontwikkelfunctie zijn we als ROM in staat

waarde wordt gecreëerd en het verdienvermogen verbetert.

stakeholders aan de basis van verschillende clusters in 

om ecosystemen in beeld te brengen en samen met partners

We richten ons graag ook op hoogwaardige werkgelegenheid,

Oost-Nederland, denk aan Health Valley, Foodvalley NL en Boost.

verder in te richten, met elkaar te verbinden en te versterken.

zoals het aantrekken van R&D.
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Onze waardepropositie
Wij realiseren onze impact vanuit onze
kerncompetenties: innoveren, investeren en
internationaliseren.
Hierbij hebben wij onze partners het volgende te bieden:

I.

IV.

Toevoegen van een internationaliseringsstrategie,

Onze rol in het ecosysteem

bestaande uit strategische acquisitie (bijvoorbeeld

Onze inzet is per ecosysteem verschillend en hangt af van de

gericht op het versterken van ecosystemen) en het aanhaken

volwassenheid van het systeem en de samenstelling van het

van actoren in Oost-Nederland op internationale netwerken

stakeholderveld. Wij doen mee op basis van complementariteit

en markten (ter bevordering van onder meer de export en

en wanneer wij het verschil kunnen maken. Vanzelfsprekend

internationale kennisuitwisseling).

moet dit passen binnen onze opdracht, onze focus en

		 Ontwikkelkracht ten aanzien van samenwerking,

aansluiten bij onze kerncompetenties. In de tijd kunnen onze

		 programma’s, projecten en business cases.

rollen en posities in ecosystemen verschuiven. De toegevoegde

We signaleren verbeterkansen en voegen ontwikkelkracht en
organiserend vermogen toe om onderdelen van ecosystemen
te versterken.

II.

V.

		Ecosysteemondersteunende dienstverlening.

waarde leveren wij in integrale teams, samengesteld op basis

		Wij hebben veel kennis en data van de ecosyste-

van de vraag of de opgave die voorligt.

men van Oost-Nederland in huis. We zetten deze kennis in
om samen met andere stakeholders in Oost-Nederland tot

Met de ecosysteemaanpak gooien we het roer niet om.

een goede analyse van kansen en bedreigingen te komen als

We bouwen voort op wat we al doen. We gaan met een

Leggen van verbindingen over regio-, landsdeel- en

vertrekpunt voor dialoog en gecoördineerde verbeterslagen

samenhangende aanpak onze mensen en middelen gerichter

landsgrenzen heen. Stakeholders zoeken vaak naar

in de ecosystemen. We kunnen bovendien programma’s

inzetten om de ecosystemen te versterken. De focus ligt op

oplossingen voor economische vraagstukken binnen hun

opzetten of coördineren zoals we hebben gedaan bij de

de versterking van de thematische ecosystemen vanuit onze

eigen regiogrenzen. Oost NL opereert proactief in grens

totstandkoming van de SIIA’s. Daarmee dragen wij bij aan

kerncompetenties innoveren, investeren en internationalise-

overstijgende netwerken zoals het landsdekkend ROM-

synergie tussen investeringsprojecten en het bewaken van de

ren. Tegelijkertijd blijven wij ook andere kansen verzilveren

netwerk en Trade & Innovate NL / Invest in Holland. Daarmee

lange termijn doelen en perspectieven.

die zich voor Oost-Nederland onverwacht aandienen.

zijn we in staat landelijke aanpakken regionaal uit te rollen
en regionale aanpakken bovenregionaal op te schalen en te
verbinden.

III.

Financiering. Daarbij kan het gaan om financiering
uit onze eigen fondsen of de fondsen die wij onder

management hebben. Maar ook om het investeringsgereed
maken van business cases voor derden en het helpen vinden
van financiering en vormgeven van financieringsarrangementen incl. gelden vanuit EU, Invest NL en Invest International.
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“

Met de ecosysteemaanpak gaan we
het roer niet helemaal omgooien.
We bouwen voort op wat we al doen.

Innoveren
We ondersteunen groepen van ondernemers (en
kennisinstellingen) bij het ontwikkelen, realiseren
en naar de markt brengen van innovaties. Tegelijk
helpen wij bij het creëren van de juiste omgeving
waarin bedrijven kunnen excelleren.

ondernemers-ondersteuning. Wij willen ervoor zorgen dat
ondernemers altijd hun weg vinden en dat wij met onze
activiteiten complementair zijn op de dienstverlening van
anderen. Hierbij vormen eerstelijns organisaties een belangrijk
fijnmazig netwerk waarin ondernemers elkaar op inhoud en
netwerk vinden. De eerstelijns organisaties kunnen de

Daarvoor zetten we onze kennis, ervaring en netwerk in en

ondernemers doorverwijzen naar alle mogelijkheden die we

smeden allianties van bedrijven, kennisinstellingen,

vanuit Oost NL kunnen bieden om door te groeien.

overheden en maatschappelijke organisaties. We helpen
bedrijven bij het vinden van kansen voor innovatie en groei

Andere voorbeelden zijn de incubators als Startlife, Briskr

door economische trends te volgen, gericht op oplossingen

en Orion. Ze zijn ingericht als startersloketten, dicht tegen

voor maatschappelijke uitdagingen. Vervolgens ontwikkelen

de kennisinstellingen aan. Daarin wordt goed samenge-

we programma’s, projecten en business cases. In de

werkt met partners en worden de kansrijke bedrijven verder

afgelopen jaren hebben wij samen met anderen gebouwd

door Oost NL heeft hiervoor bijvoorbeeld een vroegefase

aan diverse clusters, valleys en open innovatiecentra en

fonds ingericht. Maar ook met het succesvolle programma

hebben wij een groot aantal interregprojecten en program-

de Groeiversneller, het Market Readiness en Investor

Met de grote hoeveelheid middelen die vrijkomt vanuit

ma’s ontwikkeld en uitgevoerd. Daarmee hebben wij

Readiness programma geven we een boost aan innovatief

Europa en ook de Groeifondsaanvragen kan Oost-Nederland

specifieke functies in de Oost-Nederlandse ecosystemen

ondernemerschap.

een schaalsprong maken. Willen we de kansen die deze

toegevoegd en bijgedragen aan een wezenlijke versterking

fondsen bieden verzilveren, dan zullen we heel gericht

ervan. Recentelijk hebben wij bijvoorbeeld samen met

We willen met de ROMs ook Business Intelligence verder

gezamenlijk extra ontwikkelkracht daarop moeten inzetten.

anderen, de AI-hub Oost-Nederland opgericht. En hebben we

ontwikkelen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld meer

Ook een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Daarom

meegewerkt aan meerdere succesvolle Groeifondsaanvragen.

datagedreven de richting bepalen waarin we innovatie

werken we samen met partners aan het duurzaam

Wij zien dat in Oost-Nederland veel partijen gericht zijn op

binnen het ecosysteem bevorderen.

herontwikkelen van bedrijventerreinen.
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Investeren
In essentie draait het bij investeren om het
financieren van kansrijke startende en (snel)
groeiende innovatieve mkb-ondernemingen
met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)
fondsen. We investeren altijd complementair
aan de private markt en spelen daarbij een rol
als aanjager.

structuur en het versnellen van de maatschappelijke transities.
Beide provincies hebben daarnaast eigen fondsen, zoals het
Topfonds Gelderland en Innovatiefonds Overijssel, terwijl onze
aandeelhouder Regio Twente het Innovatiefonds Twente heeft.
We verzorgen het management van deze (innovatie)fondsen.
We zien een groeiende behoefte aan grotere investerings
bedragen en de mogelijkheid om ook vervolg rondes te

Die financieringen vullen wij aan met onze kennis, toegang tot

blijven financieren. De toenemende fondsomvang en het met

netwerken en contacten met kennisinstellingen, overheden en

publiek geld marktconform financieren van ondernemingen

collega-bedrijven. We toetsen onze investeringsbeslissingen

stelt ons in staat hierop in te spelen en onze impact te

aan financiële criteria en de maatschappelijke relevantie.

vergroten en bij te dragen aan herstel. Waarbij wij nog

Daarnaast kijken we naar de financiële haalbaarheid van de

dringender willen aansluiten bij en inzetten op de grote

business case en de kwaliteit van de ondernemer en het team.

transities. We zijn zichtbaar in de markt, werken integraal,

Alle bedrijven in onze portefeuille, inclusief de COL bedrijven,

en sluiten aan op de SIIA's. Zo dragen we bij aan het gericht

beheren wij met dezelfde mate van toewijding. Onze groot-

versterken van de ecosystemen.

aandeelhouders, het ministerie van EZK en de twee oostelijke

Actief portfolio management en strategisch risico manage-

provincies, hebben recent fors geïnvesteerd in het Participatie-

ment helpt daarin met het zorgvuldig uitvoeren van onze

fonds Oost NL. Met deze extra impuls van € 47 miljoen is onze

kerntaken; pro actieve acquisitie, beheer en het realiseren

liquiditeitspositie verder versterkt en kunnen wij een nog gro-

van exits.

tere bijdrage leveren aan de versterking van de economische
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Internationaliseren
Internationaal gaat het om twee hoofdactiviteiten:
acquisitie en internationale handel.

Internationale handel stimuleren wij in samenwerking met

tussen Oost-Nederlandse bedrijven in high-tech en

publieke en private regionale partners met name vanuit het

agrifood, en bedrijven in onder meer Noordrijn-Westfalen.

GO4EXPORT-programma voor Gelderland en Overijssel.

Verder richten we ons op de VS, Canada, Japan en het VK.

Acquisitie betreft het aantrekken van (internationale)

Landelijk werken wij samen met RVO en de andere ROMs

En ook op China en in toenemende mate Zuid Afrika.

bedrijven en het ondersteunen bij vestiging, behoud en

in het kader van Trade & Innovate NL. Wij informeren

uitbreiding in de regio. Bedrijven die toegevoegde waarde

Oost-Nederlandse mkb-ondernemingen over internationaal

De samenwerking met de andere ROMs, NFIA en RVO werpt

leveren aan ecosystemen in de regionale economie.

zakendoen en faciliteren voor hen grensoverschrijdende

haar vruchten af en de focus op doellanden vergroot onze

zakelijke contacten. Ook organiseren wij handelstafels,

impact. Dat zijn zaken om te koesteren en de komende

informatie- en netwerkbijeenkomsten en handelsmissies.

jaren verder op in te zetten. We zien mogelijkheden onze

Daarbij werken we intensief samen met de Netherlands
Foreign Investment Agency (NFIA) en met de andere ROMs

bijdrage aan de structuurversterking te vergroten door

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

Duitsland is, voor onze activiteiten op internationale

meer ecosysteem-versterkend te acquireren en internatio-

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

handel, een belangrijk land. We leggen actief contacten

nale handel te bevorderen.

vijf landen: de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Afrika
en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen onderhouden we
intensieve contacten met alle relevante organisaties, zoals
ambassades, export- en investeringsagentschappen. In de
afgelopen periode zijn we ook gaan werken met maatwerk
acquisitie voor regio’s. Zo is er dedicated capaciteit ingezet
voor de regio’s Zwolle en Twente.

“

We ontwikkelen, verbinden, schalen op
(landelijk en internationaal), acquireren en
financieren. Alles voor het grotere belang:
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken.

9

Onze werkwijze
in ecosystemen
Als Oost NL werken wij aan de versterking
van de innovatieve ondernemers-ecosystemen
rond de thema's waar Oost-Nederland sterk in is.
Als Oost NL werken wij aan de versterking van de thematische

Ons perspectief op ecosystemen
>

>

We definiëren de basiselementen van het ecosysteem.

tussen ecosysteemelementen.

Dat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien.
>
>
>

ecosystemen. In deze ecosystemen staan tal van functies

Er is een samenhangende aanpak nodig: er is interactie

>

Er is geen one-size-fits-all aanpak. De lokale context is juist

sluiten aan op reeds aanwezige economische activiteit.

>

We moeten beseffen waar we wel en geen invloed op hebben.

We pakken een rol als ecosysteemversterker en eventueel

De aanpak van ecosysteemverbetering is nog volop in ontwik-

ombouwer; niet als ecosysteembouwer.

keling. Het is een praktisch hulpmiddel dat we de komende

We dragen bij aan de versterking op basis van

jaren verder aanscherpen op basis van voortschrijdend inzicht.

complementariteit.

Hierbij werken we samen met de andere ROMs.

Een ecosysteem bouwen we niet op vanaf de grond. We

belangrijk.

centraal die allemaal bijdragen aan het laten floreren van
ondernemerschap en waarmee vervolgens economische
en maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Een veld van

Ecosysteem basiselementen

actoren waaronder bedrijven, kennisinstellingen, overheden en
Financiering

intermediaire partijen is verantwoordelijk voor de invullingen

Netwerken

van deze functies en de verbindingen daartussen. Al die spelers; ondernemers en kennisinstellingen maar ook organisaties
die ondersteunend zijn in de ecosystemen zoals de valleys,

Fysieke infra

Project

Kennis

Actie

de innovatieloketten, en open innovatiecentra zijn nodig om

Actie

ecosystemen op een hoger niveau te krijgen. Ieder vanuit haar

€

Project

of zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.
Pilot

Als vertrekpunt voor onze ecosysteem aanpak maken we aan

Actie

Formele
instituties

Hardware
Actie

de hand van een ‘praatplaat’ een nulmeting met de partners in

Actie

dat ecosysteem. Dit zijn in de eerste plaats de ondernemers en

Actie
Project

de kennisinstellingen, maar ook intermediaire organisaties en

Pilot

overheden. We benoemen gezamenlijk de verbeterpunten en
maken afspraken over de concrete acties.

Cultuur

Vervolgens bespreken we samen met de partners in het

Actie

Leiderschap

Project

Pilot
Actie

ecosysteem de mogelijke verbeterpunten en gaan daarmee
weer aan de slag. In bijlage 1 is het model verder toegelicht.

Internationaal

Talent
Intermediaire
diensten
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Verbinden met de
regio’s door middel van
accountmanagement
We zetten ons niet alleen in voor de versterking
van de thematische ecosystemen maar willen
ook werken aan de versterking van de regionale
(dus meer geografisch georiënteerde) economieën
en hun samenwerkingsverbanden.

Beoogde resultaten
Onze beoogde resultaten zijn tweeledig, gericht op
maatschappelijke impact en direct economische
impact. De beoogde resultaten zijn een optelsom
van hetgeen we de komende vier jaar in de innova
tieve ondernemers-ecosystemen willen bereiken.
De beoogde resultaten zijn in alle gevallen gericht op het
duurzaam versterken van een aantal gericht gedefinieerde
innovatieve ondernemers-ecosystemen die samenvallen met

Oost-Nederland telt een aantal regio’s met een eigen

de thema's van de SIIA's.

economische agenda, governance structuur en regionale
ecosystemen. Oost NL helpt de regionale economieën te

Met onze ecosysteemaanpak bouwen we voort op de

versterken door verbindingen tussen regio’s te leggen en

activiteiten die we al doen. We richten ons daarbij op de vier

(daarmee) projecten, initiatieven en ontwikkelingen zoals

sectoren Food, Health, Tech en Energy/Circular waarin wij

verzameld in de Strategische Innovatie en Investerings

onze teams hebben georganiseerd. De gericht gedefinieerde

agenda Oost-Nederland, op te schalen.

innovatieve ondernemers-ecosystemen met hun specifieke
subthema's passen in deze vier sectoren.

Wat betreft de versterking van de regionale economieën zijn

Per sector (innovatief-ondernemers ecosysteem) met daarin

de regio's ook vooral zelf aan zet. Zij voorzien daar momenteel

de diverse subthema's, hebben we op basis van een eerste

in via hun economische agenda's en boardstructuren. Oost

assessment bepaald waar we onze rol best kunnen spelen en

NL kan als bovenregionale speler en met het landelijke ROM

welke resultaten daarbij mogen horen.

netwerk hier veel toevoegen. Oost NL wil voor de regionale
ecosystemen goed zichtbaar zijn om mee te helpen als het

Onze inzet en de concrete resultaten die we daarmee willen

gaat om verbinden en opschalen, over regiogrenzen heen.

bereiken, bepalen we samen met de stakeholders en onze
aandeelhouders. In onze jaarlijkse activiteitenplannen leggen

De regio's hebben aangegeven daar een belangrijke rol voor

wij die inzet en de te behalen resultaten vast.

Oost NL te zien. En hoewel we deze rol al spelen willen we
dat nog meer expliciet oppakken en inrichten. We zullen met

In de hierna volgende overzichten zetten we uiteen wat we

het inrichten van accountmanagement nog beter zichtbaar

beogen voor de komende vier jaar te behalen. Ingericht langs

en toegankelijk zijn. Zo kunnen we over en weer nog beter

de lijnen Food, Health, Tech, Energy/Circular, met kwalita-

investeren in de relatie en meer voor elkaar betekenen.

tief de maatschappelijke impact. En meer kwantitatief de
beoogde direct economische impact.
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Food

2025

2024
2023
2022

Ambitie

Kwalitatief hoogwaardig,
gezond en duurzaam
voedsel met de nieuwste
technologieën en innovatieve
businessmodellen.
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Oost NL heeft bij food de volgende focus:
a)	Agritech en Foodtech, kunstmatige intelligentie, hardware
en software om de transitie naar circulaire landbouw en

Wanneer we ons richten op de kennisposities van
de WUR en de UT staat ons de volgende inzet voor
ogen die we graag bespreken met de partners in
het ecosysteem:

vermindering van voedselverspilling te ondersteunen.
We gaan met de partners in het ecosysteem programma’s en
b)	 Eiwittransitie, waaronder hergebruik van reststromen en
nieuwe bronnen van eiwitten voor food en feed.

projecten inrichten die bijdragen aan het meer data-driven
maken van de voedselketen. De samenwerking tussen
de WUR en de UT kan sterker op het snijvlak van food en

c)	Voeding en gezondheid, waaronder hoogwaardige
functionele en/of gepersonaliseerde voedingsingrediënten.

tech. We willen de relatie tussen de WUR en het mkb graag
versterken. We gaan onze internationale acquisitie richten
op het binnenhalen van bedrijven die qua kennis, productie

d)	We kijken vanuit een breder perspectief (en niet

en markt gericht zijn op bovenstaande focusgebieden.

case-by-case) naar de ontwikkeling van het ecosysteem.
De aanwezigheid van een goede infrastructuur in

Internationaal competitief ondernemerschap: Versterking

gebouwen, laboratoria, kennisinstellingen en talent

kennis en competenties bij start-ups en scale-ups

maakt een regio en of campus aantrekkelijk.

waaronder via de informatiesessies, matchmaking en

Waarbij er regionale economische ontwikkeling

handelsmissies in het GO4Export-programma. De bestaande

ontstaat met een multipliereffect.

‘readiness programma's’ worden aangevuld met de
introductie van een internationaal perspectief.
De Nederlandse foodsector is immers van wereldklasse.
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Health

2025

2024
2023
2022

Ambitie

Betaalbare gezondheidszorg
door technologie voor de
gezonde of revaliderende
mens, met een verhoging van
de levenskwaliteit. Versterken
van biotech en drugsdiscovery
en development.
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We onderscheiden op voorhand drie ecosystemen
en een strategisch project:

Medtech
Cluster
Twente
Digital Health
(Nijmegen-Twente)

We zien ons werk als een bouwstrategie. Het gaat niet om

d)	De health sector is kapitaalintensief en het behouden

losstaande case-ontwikkeling maar om het bredere

van snelle groeiers (voor Nederland) vraagt om het

perspectief van de ontwikkeling van het ecosysteem.

meegroeien qua financiering (grotere tickets), vestigings-

Goede infrastructuur in gebouwen zoals laboratoria,

klimaat en beschikbaarheid van talent. We willen hier in

kennisinstellingen en talent zijn daarbij cruciaal.

de randvoorwaarden meegroeien en zo een kansrijke groei
en expansie binnen Nederland niet in de weg staan. Op dit

Vanuit deze ecosysteembenadering komen
we tot de volgende voorzet voor een meer
programmatische aanpak die we graag bespreken
met onze partners in het ecosysteem:

moment wordt als gezamenlijke ROMs gewerkt aan een
Med Tech voorstel voor het Groeifonds. Ook de verbinding
tussen perspectieffonds Gelderland en het Groeifonds
(bijvoorbeeld voor de realisatie van het World Centre for
personalized orthopedics is hiervoor een kansrijke route).

a)	Internationaal competitief ondernemerschap:

Drug Discovery
& Development
(Oss-Nijmegen)

Oneplanet
Research Centre
(Wageningen-Nijmegen)

Versterking kennis en competenties bij start-ups.

e)	Campusontwikkeling. Echte verbindingen tussen

Het gaat dan naast de continuering van de bestaande

bedrijven onderling en met kennisinstellingen geeft een

‘readiness programma's’ om de introductie van een

lange termijn voorsprong. Een campus biedt daarvoor een

internationaal perspectief. Bedrijven in de health opereren

unieke infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan het delen

immers op een globale markt.

van schaarse labruimte. Deze medtech labruimte geeft
het ecosysteem in Twente een boost. En tegelijkertijd is

b)	Acquisitie van bedrijven en kennisinstellingen die
het ecosysteem daadwerkelijk versterken.

labruimte hard nodig in Nijmegen om de drug discovery
& development cluster te versterken. Wij denken ook dat
de juiste verbinding tussen de farma bedrijven in Oss en

c)	Oriëntatie op de internationale co-investeerders ook

de kennis van de Radboud (Universiteit en UMC) bijdraagt

met het oog op een juist portfoliobeheer en de juiste

aan een enorme versterking van het ecosysteem.

exitstrategie.

Dit vraagt om grensontkennend samenwerken tussen
ROMs, provincies en financiers.
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Tech

2025

2024
2023
2022

Ambitie:

Versnellen van de digitalisering
van de industrie, voorbeeld
regio voor digitalisering van
het mkb in de maakindustrie
en vernieuwende business
modellen op het snijvlak van
productie en dienstverlening.
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We onderscheiden als Oost NL op voorhand vijf
(veelal volwassen) ecosystemen met factoren die
bijdragen aan ondernemerschap en een actorenveld
dat daarvoor verantwoordelijk is of er gebruik
van maakt. Het gaat om de deels overlappende
systemen voor:

Elk ecosysteem heeft zijn eigen aandachtpunten.
Over het geheel bezien is extra inzet nodig om nieuwe veelal
complexe multistakeholderprojecten en Business cases te
ontwikkelen en open innovatie omgevingen aan kracht en
impact te laten winnen. Aan hands-on ontwikkel- en
executiekracht ontbreekt het veelal in het systeem.
Daarnaast zetten we in op versterking/doorontwikkeling
van netwerken. Zowel regionaal, denk aan de AI-hub

Digital (Smart)
Industries

Oost-Nederland, als het verbeteren van de aansluiting bij de
diverse landelijke en Europese netwerken.
Verder zien wij kansen om het ecosysteem te versterken

Artificial
Intelligence

door middel van proactieve en gerichte acquisitie (met een
focus op OEM’s, profielen worden vanuit het ecosysteem
opgesteld) en door het vraaggestuurd organiseren van

Advanced
Materials &
Manufacturing

(deelname aan) beurzen en handelsreizen.

Nanotechnologie
Robotica

17

2025

Energy
& Circular

2024
2023
2022
Ambitie

Voor het thema Energy &
Circular is een tweeledige
doelstelling geformuleerd
>

Smart Energy. Oost-Nederland als living lab
voor de decentrale opwek en opslag van energie
en oplossingen voor de energietransitie.

>

Clean & Circular. Aantonen dat een circulaire
economische ontwikkeling gepaard gaat met een
positieve impact op welzijn, de menselijke maat
en brede welvaart.
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De ecosystemen voor Energy & Circular dienen nog
nader te worden uitgesplitst naar thema’s.
Zo maken we binnen het thema Clean & Circulair
onderscheid in:

Over het geheel bezien is extra inzet nodig om nieuwe veelal
complexe multistakeholderprojecten en business cases te
ontwikkelen. Denk daarbij aan het aanjagen en ontwikkelen
van Smart Energy Hubs als living labs, het bevorderen van
ketensamenwerking gericht op materiaalreductie, het ontwikkelen van CE INTERREG-projecten voor de maakindustrie.

Kunststof
Aan hands-on ontwikkel- en executiekracht ontbreekt het
veelal in het systeem. Daarnaast zetten we in op verster-

Bouw

king/doorontwikkeling van netwerken van bedrijven, regio’s

Textiel

en overige organisaties. Zowel regionaal als landelijk en
Europees. Deze netwerken bevinden zich veelal nog in de
opbouwfase. Verder zien wij kansen het ecosysteem te

Maakindustrie

versterken door middel van proactieve en gerichte acquisitie
en wij spelen een rol op specifieke onderwerpen die landelijk
aangepakt moeten worden zoals bijvoorbeeld op batterijtechnologie en waterstof.

Voor Energy hanteren we:

Smart grid

Wij gaan aan de slag met het programmatisch en vraaggestuurd organiseren van (deelname aan) beurzen en handelsreizen. In het huidige financieringslandschap missen wij nog
een regionaal financieringsinstrument voor de financiering

Warmtenetten

van nieuwe ketens zowel voor innovaties als bij bestaande
technologie. Dit laatste instrument zou binnen de be-

Infra

staande fondsen ontwikkeld kunnen worden. Tevens blijven

Opslag

we met onze bestaande fondsen inzetten op (portfolio’s
van) gerichte directe investeringen en zoeken daarbij meer

Opwek

financieringsruimte voor circulaire business cases.
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Directe economische impact
Vanzelfsprekend leidt onze inzet tot een directe economische impact.
Voor de komende vier jaar zetten wij hierbij in totaal op1:
1

 enoemde aantallen zijn afhankelijk van de opdrachten
G
die de komende jaren bij Oost NL worden belegd.

500

KPI’s Innoveren:

2.000
€250

additionele directe
(hoogwaardige) arbeidsplaatsen
als gevolg van deze
innovatie-investeringen

mln.

aan uitgelokte
innovatie-investeringen

gerealiseerde cases

250
consortia

“

Innovaties komen tot stand binnen
ecosystemen waar bedrijven,
kennisinstellingen, onderzoeks
instituten en overheden samenwerken.
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“

KPI’s Investeren:

€110

€250

mln.

aan investeringen uit
Participatiefonds Oost NL

€230

Het behouden van bedrijfsactiviteiten
(en werkgelegenheid) blijft ook in de
komende jaren een belangrijke
doelstelling voor ons. In het verleden
hebben we bewezen hier een belangrijke
bijdrage te leveren. Deze doelstelling is
echter niet in een KPI vertaald.

mln.

aan investeringen uit de andere
fondsen onder beheer

mln.

aan uitgelokte investeringen als
gevolg van deze investeringen

€560

mln.

aan uitgelokte investeringen als
gevolg van deze investeringen

KPI’s Internationaliseren:

200

nieuwe bedrijfsvestigingen
of complexe
bedrijfsuitbreidingen

€500

mln.

aan bedrijfsinvesteringen in
vestigingen (en uitbreidingen)

4.500

1.200

ondernemers bereikt en
ondersteund met internationale
handel via informatieverstrekking,
seminar, handelsmissie, etc.

additionele directe
arbeidsplaatsen als gevolg
van vestigingen
(en uitbreidingen)
21

Maatschappelijke
impact
De ‘klassieke’ indicatoren zoals genoemd onder
direct economische impact zijn zeer relevant.
Want ze zeggen iets over omvang en complexiteit
van projecten en over economische impact.
Op de volgende pagina een samenvattend overzicht hoe we
van ecosysteem benadering komen tot maatschappelijke
impact en direct economische impact.

Beëindig honger en promoot
duurzame landbouw.

Dring ongelijkheid in en tussen
landen terug.

Verzeker een goede gezondheid
en promoot welvaart voor alle
leeftijden.

Maak steden en menselijke
nederzettingen inclusief, veilig,
veerkrachtig en duurzaam.

Bereik gendergelijkheid en
empowerment voor alle vrouwen
en meisjes.

Verzeker duurzame consumptieen productiepatronen.

Verzeker toegang tot duurzaam
beheer van water en sanitatie voor
iedereen.

Neem dringend actie om
klimaatverandering en haar
impact te bestrijden.

Verzeker toegang tot betaalbare,
betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen.

Behoud en maak duurzaam
gebruik van de oceanen, de zeeën
en de maritieme hulpbronnen.

Bouw veerkrachtige infrastructuur,
bevorder inclusieve en duurzame
industrialisering en stimuleer innovatie.

Bevorder vreedzame en inclusieve
samenlevingen met het oog op
duurzame ontwikkeling, verzeker
toegang tot justitie voor iedereen
en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open
instellingen.

We hanteren als Oost NL al enige tijd acht maatschappelijke uitdagingen in relatie tot de SDG's. Samen met de
ROMs en andere partners zoals Invest in Holland werken we
aan impact reporting die iets zegt over het versterken van
ecosystemen en de maatschappelijke impact. We nemen
daarbij de SDG's als basis.
We beschrijven ieder project in termen van maatschappelijke
doelstellingen. Deze projectbeschrijvingen zijn te vinden
in de 'kubus' van de elektronische versie van de kwartaal
rapportages van Oost NL.
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Input voor ecosystemen

Direct economische impact

Maatschappelijke impact
SDG's

Menselijk kapitaal
> Medewerkers/
talent (man & vrouw)

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

Innoveren
> Innovatie-investeringen
> Ontwikkeling van consortia
van samenwerkende bedrijven
> Arbeidsplaatsen

Integer

Intellectueel kapitaal

> Business cases en innovatieprojecten

Vindingrijk

> Verstrekte financieringen

Oost NL

€

> Exit opbrengsten

FOOD

2.000
500

2

Gezond duurzaam
14
geproduceerd voedsel

arbeidsplaatsen

gerealiseerde cases

Concepts
for a healthy
life

€ 110
€ 250
€ 790

3

Effectieve,
betaalbare zorg

mln. investeringen uit
participatiefonds
mln. investeringen uit
andere fondsen

mln. uitgelokte investeringen

Internationaliseren
Aquisitie

> Nieuwe bedrijven

Ondernemer

> Complexe bedrijfsuitbreidingen
> Beperken negatieve impact
reorganisaties

Watermanagement en
aanpassing aan
13
klimaatverandering

TECH

6

Circulaire economie,
maximalisatie circulair
gebruik grondstoffen 12

200
€ 500
4.500

bedrijfsvestigingen 0f
-uitbreidingen

mln. bedrijfsinvestering

Schoon, veilig efficiënt
vervoer & transport

arbeidsplaatsen

Investeren

ENERGY

Internationale handel

> Exportevents

Sociaal rendement
> Klanttevredenheid

Natuurlijk kapitaal

7

consortia

Internationaliseren

Innoveren

Duurzame energie en
CO2 reductie

HEALTH

Financieel kapitaal
> Europese, nationale en
provinciale fondsen/middelen

mln. uitgelokte investeringen

Investeren

> Uitgelokte investeringen

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

€ 250
250

Betrokken

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

Sociaal kapitaal

2022-’25

11

1.200

mkb- deelnemers

9

16

De veilige
samenleving

Smart &
Sustainable
industries

5

> Opleidingen
/trainingen medewerkers

Inclusieve, innovatieve
samenleving

Natuurlijk rendement

Sustainable Development Goals

> Energieverbruik

11

10 9

> Elektra

Onze financieringen
> Basisactiviteiten
> Additionele opdrachten

> Gas
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2.

Een nieuwe tijd
met bestaande en
nieuwe inzichten

Inspelen op een
veranderende context
Als ontwikkelingsmaatschappij met de kernopgave
het duurzaam versterken van de economische
structuur in Oost-Nederland spelen wij in op nieuwe
economische ontwikkelingen. Het feit dat we ons in
de voorhoede van de economische ontwikkeling van
Oost-Nederland bevinden maakt dat wij trends en
ontwikkelingen in de economie, in de samenleving,
in ons stakeholderveld en - niet in de laatste plaats in het beleid van onze aandeelhouders scherp in de
gaten houden. Deze hebben bijna per definitie grote
gevolgen voor het werk dat we doen, met wie we
samenwerken en de impact die we moeten hebben.
Veranderingen in de economie
De economie is altijd in beweging en ontwikkelingen gaan
steeds sneller. De circulaire economie is nu echt aan haar
opmars begonnen en de digitalisering van de economie is in een
stroomversnelling gekomen. Technologische ontwikkelingen
bieden kansen voor bedrijven of vormen een bedreiging. Kans of
bedreiging wordt bepaald door de manier waarop er met nieuwe
businessmodellen en nieuwe productieprocessen op wordt ingespeeld. Het zijn de grote tendensen die wij in Oost-Nederland
niet zelf bepalen, het zijn internationale bewegingen.
Wij bepalen in Oost-Nederland wel hoe en in welk tempo
wij daarop willen inspelen, gegeven de kwaliteiten en eigenschappen die Oost-Nederland als landsdeel heeft.
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Maatschappelijke vraagstukken vragen oplossingen

operationalisering daarvan in de Strategische Innovatie

in het speelveld bieden goede kansen voor afstemming en

In de afgelopen jaren is ook duidelijk geworden dat steeds

Investerings Agenda’s, goed zicht is ontstaan op de

prioritering, voor opschaling van regionale initiatieven en

meer maatschappelijke vraagstukken niet alleen door de

economische kansen voor het landsdeel Oost-Nederland.

voor geografische uitrol en doorvertaling van landelijk beleid

vrijemarkteconomie kunnen worden opgelost. Dit zoge-

Het is daarmee duidelijk waar we ons op moeten focussen.

en succesvolle initiatieven van elders.

naamde marktfalen zien we op tal van terreinen terug en

Het geeft ons inhoudelijk en organisatorisch richting.

Verandering in de arbeidsmarkt

vraagt om een ondernemende overheid en dito bedrijfsleven
om deze maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Veranderingen in het stakeholderveld

Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is er

Onderwerpen van deze maatschappelijke vraagstukken

Wij werken bij alles wat wij doen samen met anderen.

de noodzaak om talent vast te houden en aan te trekken.

hebben betrekking op de energietransitie eiwittransitie,

Het speelveld om ons heen is continu in beweging.

Dit geldt voor Oost NL zelf evenzeer als voor de bedrijven in

digitalisering, vergrijzing, gezondheidszorg, water en bio

De regionale Economic Boards zijn sterker georganiseerd

de regio. We zien geen majeure rol voor Oost NL in het

diversiteit, kloof arm-rijk en dergelijke. Het is ook niet ver-

en werken vanuit agenda’s aan de versterking van hun regio.

faciliteren van de ‘human capital’ agenda in de regio, omdat

wonderlijk dat Oost NL handelt vanuit het willen bijdragen

In het ThinkEast platform hebben de partijen zich verenigd

hier niet onze kracht ligt en we geen track record hebben.

aan oplossingen van deze vraagstukken en daarbij oog houdt

en voor Oost-Nederland duidelijke keuzes gemaakt richting

In de arbeidsregio’s zijn reeds partijen actief om dit

voor de economische kansen die hiermee gepaard gaan.

Europa. Landelijk is er nu voor het eerst een volledig

onderwerp bij de kop te pakken. Daar waar we het gesprek

dekkend ROM-netwerk ontstaan. Deze en andere (nieuwe)

hierover in deze regio’s kunnen faciliteren, zijn we graag

bewegingen

bereid om hieraan bij te dragen.

Strategische keuzes van onze aandeelhouders
Welke rol wij spelen en hoe wij onze kennis, competenties,
instrumenten en netwerken inzetten, wordt bepaald door het
beleid van onze grote aandeelhouders. De provincies
Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat maken strategische beleidskeuzes die het
kader vormen waar binnen wij werken. De provincies hebben
in het afgelopen jaar hun beleid vastgesteld en landelijk zal
het economische beleid afhangen van de inzet van een nieuw
kabinet. Wij geven daar invulling aan in de uitvoering.
Bij dit alles is zeer behulpzaam dat recentelijk door de Kracht

“

Welke rol wij spelen en hoe wij onze kennis,
competenties, instrumenten en netwerken
inzetten, wordt bepaald door het beleid van
onze grote aandeelhouders.

van Oost 2 (analyse), de RIS3 (visie en strategie) en de
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Kracht en kwaliteit
van Oost NL vormen
een stevig fundament

Wij zijn trots dat we talentvolle mensen aan ons weten te
binden. We zijn een aantrekkelijke werkgever gebleken die
interessant en betekenisvol werk biedt en waar mensen graag
voor werken. Ons ziekteverzuim is laag. Ons verloopcijfer ook.

De visie van onze
aandeelhouders
vormt ons kompas

Ook al is groei geen doel voor Oost NL, zijn we als organisatie

Wij boeken resultaat

in aantallen medewerkers gestegen. Die toename hebben we

In 2020 hebben onze aandeelhouders een profiel
voor Oost NL opgesteld. Als Oost NL onderschrijven
wij deze visie die op hoofdlijnen bestaat uit de
volgende elementen:

We zijn trots op de economische performance van het

weten te realiseren door de werving van mensen met diverse

landsdeel Oost-Nederland en de veerkracht die de onder

achtergronden en bijzondere profielen. Mensen komen en

nemers in Oost-Nederland de afgelopen jaren, en zeker in

blijven bij ons vanuit een sterke intrinsieke gemotiveerdheid.

de turbulente coronatijd, hebben getoond. Voor de eco-

Het zijn signalen dat we op de goede weg zitten. We richten

nomische crisis was de werkgelegenheid historisch groot

ons nadrukkelijker op gestructureerd en structureel talent- en

en de werkloosheid nog nooit eerder zo laag. Dat heeft

leiderschapsontwikkeling. Hiermee ontwikkelt de organisatie

Rond de vijf thema’s bieden wij integrale activiteiten aan

er onder meer toe bijgedragen dat het landsdeel er goed

van Oost NL zich ook in kwaliteit.

vanuit onze drie kerncompetenties in een vroege fase van

Ontwikkeling in een vroege fase

ontwikkeling, daar waar sprake is van marktfalen. Door de

voorstaat als het gaat om de brede welvaart.
Wij krijgen veel voor elkaar. Is alles wat we wilden bereiken ook

fase waarin wij opereren sorteren onze activiteiten door-

De ROMs worden in opdracht van het ministere van EZK

daadwerkelijk gelukt en bereikt? Nee, dat niet. We opereren

gaans vooral effect op de langere termijn.

geëvalueerd. Bij het afronden van ons meerjarenplan is nog

in een ‘markt’ waar lang niet alles lukt. Het is goed om dat af

niet bekend wat deze evaluatie ons aan inzichten biedt.

en toe te benadrukken, ook in ons nieuwe meerjarenplan. Er

Wij kijken uit naar de resultaten van deze evaluatie en

zijn helaas bedrijven waarin we hebben geïnvesteerd die zijn

Wij zijn en blijven een ontwikkelingsbedrijf, gericht op

zullen bezien wat wij ervan kunnen leren.

gefailleerd, er zijn clusterprojecten waar we hard aan hebben

het aantrekken van bedrijven naar Oost-Nederland, het

gewerkt en die uiteindelijk toch geen succes werden en er zijn

financieren en opschalen van bedrijven en het ontwikkelen

Klanten tevreden en medewerkers betrokken

De kern van onze activiteiten

bedrijven die, ondanks een mooie propositie, toch niet hebben

van veelal complexe projecten en programma’s voor

Wij namen met genoegen kennis van de uitkomsten van het

gekozen voor vestiging in Oost-Nederland. Dat is ‘all in the

clusters en consortia van innovatieve bedrijven (zowel

laatste klanttevredenheidsonderzoek dat onder alle ROMs in

game’, het hoort bij de vroege fase van ontwikkelingen waarin

mkb als grootbedrijf) al dan niet in combinatie met

Nederland is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat (ruim) driekwart

we actief zijn. Als organisatie hadden we verder nog de vereen-

kennisinstellingen. De uitvoering van deze projecten en

van de ondernemers, overheden en overige relaties een

voudiging van het fondsenlandschap op de verlanglijst staan

programma’s wordt indien mogelijk elders belegd.

(zeer) gunstig beeld heeft van Oost NL. Ze beoordelen onze

en dat is (nog) niet tot stand gebracht. En wat betreft onze

dienstverlening gemiddeld met het rapportcijfer “goed”. Het

business intelligence hebben we wel stappen gezet, maar nog

geeft ook een goed zicht op onze verbeterpunten, die we in

niet ver genoeg. We hadden de wens nog meer samenhang in

ons meerjarenplan adresseren. Dat we op goede weg zijn

eigen activiteiten en meer samenwerking rond gezamenlijke

Wij zijn een gefocusseerde, wendbare, slagvaardige, creatieve

bewijst ook het feit dat onze subsidiënten hun vertrouwen in

ambitie/vraagstukken aan te brengen. Daar hebben we goede

en ondernemende organisatie. Wij onderkennen tendensen

ons stellen en een groot aantal opdrachten bij ons beleggen

stappen in gezet door krachten te bundelen rond specifieke

in de markt (sterke antenne) en zijn gretig en snel als het

waar wij met veel plezier en toewijding aan werken.

thema’s of opgaven, maar dat kan nog beter.

gaat om het nemen van nieuw initiatief. Wij opereren met
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De aard van onze organisatie en onze
toegevoegde waarde

trots, zelfbewust en vanuit eigen kracht, werken vanuit die
houding uitstekend samen binnen netwerken en schakelen
moeiteloos tussen verschillende rollen en qua rolinvulling.
Ons wervings- en ontwikkelbeleid van medewerkers is erop
gericht om deze houding en dit gedrag in de organisatie te
verankeren. Alles gebaseerd op onze kernwaarden Integer,
Vindingrijk en Betrokken.
Wij werken nauw samen met kennisinstellingen en andere
intermediaire organisaties in ecosystemen en stemmen onze
activiteiten actief en wederkerig af met deze partijen. Daarmee dragen wij bij aan de duurzame versterking van deze
systemen én aan integrale activiteiten voor het bedrijfsleven.

De geografische scope en relevantie
Wij opereren op de schaal en in het belang van Oost-Nederland en zijn daarbij relevant op de diverse geografische
schaalniveaus (regio’s, provincies, het landsdeel, Nederland
en het buitenland). Wij werken samen over regio- en
lands(deel)grenzen heen en zorgen voor de voor de OostNederlandse economie relevante (inter)nationale verbinding.
Wij leggen verbinding horizontaal (tussen regio’s onderling)
en verticaal (tussen de verschillende schaalniveaus).
De goede samenwerking met de andere ROMs in Nederland
helpt ons hierbij. Ook werken we goed samen met Invest-NL
en Invest International.
samenwerken, ze van advies te kunnen voorzien, zonder

De verhouding tot onze opdrachtgevers
Wij zijn een politiek sensitieve organisatie met kennis van

hierbij de ondernemende werkwijze van Oost NL uit het oog
te verliezen.

en gevoel voor de overheden (ministerie en provincies) als
klantorganisaties en de daarmee samenhangende open

Wij schrijven deze visie in de tegenwoordige tijd, maar hier-

informatievoorziening. Dit is een randvoorwaarde om als

achter gaat nog wel een ontwikkelopgave schuil. Deze komt

preferred partner effectief met de subsidiënten te kunnen

in hoofdstuk drie van ons meerjarenplan aan de orde.

27

3.

Betekenis voor
onze organisatie
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De ambities zoals we die in dit meerjarenplan ver
woorden gaan we waarmaken. Dit stelt hoge eisen aan
ons als organisatie. We hebben daarom besloten om
het Meerjarenplan ook te vertalen naar een Roadmap.
In deze Roadmap concentreren wij ons op concrete acties die
we in de komende 1,5 jaar nemen om de ambities van dit
Meerjarenplan waar te kunnen maken. Na deze 1,5 jaar zullen
we de Roadmap herijken.

Meerjarenplan 22-25

Roadmap 22-25

Externe oriëntatie

Interne condities

1. Positionering

3. Strategisch
Personeelsbeleid

2. Ecosysteem benadering

4. Finance, Risk en
Operations

1. Positionering
Omdat we complementair willen samenwerken
is het cruciaal dat we laten zien waar Oost NL voor
staat. Wij hanteren daarbij drie doelen:

>

Het zichtbaar maken en actiever inzetten van onze kennis
en ervaring. Vanuit onze ambitie om gezamenlijk met
partners op te trekken, werken wij aan de vitaliteit van
onze ecosystemen en streven naar een zeker ‘thought-

1.

Oost NL staat bekend als de verbindende partij in Oost-

leadership’. Bijvoorbeeld via deelname aan een langjarig

Nederland die vanuit maatschappelijke missies onderne-

onderzoekstraject ecosystemen en via kennis- en

mers helpt innovaties te ontwikkelen naar een volgende

methodologieontwikkeling in het ROM-netwerk.

fase. Naar een volgende doorbraak op het gebied van

Wij gaan deze kennis ook actief uitdragen en delen met

Food, Health, Tech en Energy. In alle uitingen naar buiten

onze partners.

toe straalt Oost NL uit waar ze voor staat.

>

2. Medewerkers zijn onze merkambassadeurs: Onze collega’s
zijn trots op Oost NL en Oost-Nederland en dragen de

Als Oost NL een actieve, en waar nodig leidende rol te
vervullen in het versterken van het landelijk ROM-netwerk.

>

positionering extern uit.

‘Grensontkennend samenwerken’ met andere regio’s,
landsdelen en (Europese) landen. Kansrijke initiatieven

3. Structureel bouwen aan het verhaal van Oost NL én

vragen dikwijls om opschaling. Dit lijkt, op het eerste

Oost-Nederland. Met een proactieve kalender en nieuwe

gezicht, op gespannen voet te staan met onze primaire

inspirerende middelen.

opdracht: economische structuurversterking in OostNederland. Wij denken dat dit goed samen kan gaan en

Deze positionering vraagt om:
>

Vernieuwing van ons communicatiebeleid, strategisch

willen dan ook bewijslast opbouwen rondom dit onderwerp.
>

en operationeel.

management in de regio (zichtbaarheid, account

•		Boodschap herijken. We ontlenen onze identiteit aan de
specifieke karakteristieken van ons landsdeel, werken
vanuit kernwaarden.
•		Betere storytelling, ondernemer en Oost NL’er aan het
woord, ‘doorbraken mogelijk maken’, zowel thema’s als

Verder ontwikkelen en versterken van ons stakeholder
management etc).

>

Investeren in de goede en transparante relatie met onze
aandeelhouders op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau.
We gaan hierbij steeds op zoek naar de juiste vormen van
onderlinge informatieoverdracht en gedachtewisseling.

regio’s belichten.
•		Gebruik van meerdere kanalen, social media beter
benutten.
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2.Ecosysteem
benadering

aandacht krijgen. Dit is in lijn met de nieuwe Invest in
Holland strategie 2020 – 2025.
>	We doen als fondsmanager aan actief portefeuille

Het bevorderen van innovatie is ons vak.
Dat betekent natuurlijk ook dat we moeten
blijven werken aan de vernieuwing van onze
eigen aanpak. Innovatie gebeurt vanuit nieuwe
inzichten en opgaven die op ons afkomen.

management voor onze investeringen. Hierdoor kunnen
we beter, zowel op het niveau van de fondsen als op die
van de individuele deelneming, plannen formuleren en
keuzes maken om goed aan te sluiten op de thema's
zoals verwoord in de SIIA. Een verdere verdiepingsslag
in strategische risicomanagement is hier ook onderdeel

>	Wij gaan meer werken vanuit het perspectief van eco

van, zoals risicobereidheidsrichtlijnen per fonds.

systemen. Wij willen ons ecosysteem-dialoogmodel

Dit ondersteunt ons bij proactieve acquisitie, beheer

hiervoor door ontwikkelen, zodat we met de relevante

en exits.

3. Strategisch
Personeelsbeleid
Oost NL heeft sinds 2021 een stevige groei ingezet.
In kwaliteit en kwantiteit wordt de organisatie
versterkt. De forse investeringsopgave plus groei
in ontwikkelactiviteiten in de markt vragen
hierom. Om dit goed te doen hebben we ons
strategisch personeelsbeleid grondig vernieuwd.
We zijn er van overtuigd dat we daarmee de juiste
mensen aantrekken en behouden.
Het zijn onze mensen die het verschil maken. Met de

partijen tot de juiste inzichten en interventies komen.
Naast het doorzetten van onze bestaande activiteiten

verhoogde ambitie, fors hogere investeringsopgave en

van integraal samenspel van innoveren, investeren en

rond innoveren, investeren en internationaliseren, gaan

toenemende complexiteit groeit de organisate van Oost NL.

internationaliseren. Onderdeel hiervan is het adequaat

we gerichter inzetten op het versterken van de belangrijke

Er zal een groter appèl worden gedaan op onze organisatie,

en langjarig in beeld hebben van de programma’s en

ecosystemen in Oost-Nederland (met de thema's uit de SIIA ).

talenten en leiderschap. We bouwen de organisatie op onze

>	Wij zien binnen onze kerncompetenties het belang

projecten en de impact hiervan.
>	Producten als de Groeiversneller (of andere voucher
regelingen) zijn zeer relevant als we ze blijven inzetten

kernwaarden Integer, Vindingrijk en Betrokken. Herkenbaar
in onze organisatiecultuur, het gedrag van onze mensen.
Een sterke basis voor ons doen en laten.

en het instrument optimaal toegankelijk is voor de
doelgroepen. Samenwerkingspartners willen we daarbij

Onze managers en medewerkers werken aan nieuwe

in hun kracht zetten.

uitdagingen. Leiderschaps-, Talent- en Competentie

>	Internationale acquisitie van bedrijven en kennisinstel-

ontwikkeling staat daarom hoog op de agenda. Ons imago

lingen is ecosysteemversterkend. Nog meer dan tot op

als werkgever wordt nog belangrijker nu de arbeidsmarkt

heden zetten we daarom in op strategische, pro-actieve

weer krapper wordt.

acquisitie. Re-actieve acquisitie zal daarmee beperkter
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Wij willen ook in de toekomst blijven beschikken over de

Het maatschappelijke karakter van Oost NL, haar positie

juiste kennis en competenties om de impact te realiseren

in de samenleving en die van haar stakeholders maakt dat

die wij en onze aandeelhouders ambiëren en om onze

de organisatie aandacht heeft op verantwoorde wijze om te

werkzaamheden uit te blijven voeren volgens de spelregels

gaan met het inschatten en beheersen van haar risico’s.

van good governance. Daarom zullen we investeren in

Niet alleen op gebied van financiële risico’s, maar ook

talent- en leiderschapontwikkelprogramma’s. Daarmee

op gebied IT, wet- en regelgeving en reputatierisico.

kunnen we nieuwe vraagstukken aan, nieuwe grote fondsen

De komende jaren zal integraal risicomanagement sterker

managen etc.

in de organisatie worden verankerd.

4.Finance, Risk
en Operations

Verder is het van belang dat we blijven investeren in het

De komende jaren maakt Oost NL door de groei in
kapitaalsbasis en het aantrekken van nieuwe
fondsen, een schaalsprong om haar maatschap
pelijke ambities te verwezenlijken. Bij deze
schaalsprong neemt de organisatie in omvang toe
en zal ook de bedrijfsvoering verder moeten mee
ontwikkelen met deze ambitie. Wanneer de
hoofdactiviteiten van de onderneming in omvang
toenemen, is het noodzakelijk dat de ondersteu
nende afdelingen meegroeien en professionalise
ren om deze groei te faciliteren. Daarom zijn we
begonnen met het versterken van de functies
finance, risk en operations. Dit heeft zich ook
vertaald naar een verstevigde verankering van
deze aandachtsgebieden op management niveau.

doorontwikkelen en versterken van onze ICT infrastructuur.
Het hybride werken vraagt hierom, cyber security vraagt
hierom en kennis van nieuwe technologie en systemen kan
ons nog slagvaardiger maken.
Ook willen wij onze keuzes, besluitvorming en verantwoording baseren op goede informatievoorziening die aansluit
bij de behoeften van onze stakeholders. Dit vraagt om
doorontwikkeling van onze business intelligence functie en
de hoogwaardige inzet van ICT ten behoeve van het maken
van inhoudelijke strategische keuzes en onze eigen planning en control functie.
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4.

Financiële doorkijk

Oost NL is een gezond bedrijf en heeft een solide
uitgangspositie om zich verder te ontwikkelen en
haar maatschappelijke ambities waar te maken.
De financiële resultaten worden sterk gedreven door de
kernactiviteit Investeren, ook wel de business unit Capital. De
andere twee kernactiviteiten Innoveren en Internationaliseren
in de respectievelijke business units Business Development
en International groeien ook, maar worden financieel afgedekt
met boekjaarsubsidie en aanvullende opdrachten van aandeelhouders.

Toename investeringsopgave komende jaren
– Oost NL groeit
Met de kapitaalsuitbreiding in 2021 van € 47 miljoen en de
succesvolle exit van HyGear eind 2020, is de investeringsopdracht voor Oost NL sterk toegenomen. Daarnaast brengen
de aandeelhouders meer fondsen onder het beheer van Oost
NL, zoals het nieuwe Perspectieffonds Gelderland van € 200
miljoen. Maar ook andere fondsen als het Vroegefasefonds (en
SFG), ION +.
Met de activiteiten zoals genoemd in dit meerjarenplan langs
de lijnen van ecosysteemversterking, zijn we in staat om
op een goede manier de investeringsambitie te realiseren
waarmee we de liquiditeiten in de komende 4 jaar weer goed
in de regio aan het werk kunnen zetten.
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Deze investeringsopgave is een forse uitdaging die we op

Doorkijk komende jaren

verschillende manieren adresseren:

Binnen Oost NL zijn drie business units actief. Het Ontwik-

>	We zijn in 2021 al begonnen met het uitbreiden en

kelbedrijf, bestaande uit de business units Business Develop-

versterken van de business unit Capital. We zetten dit

ment en International, wordt gefinancierd op jaarlijkse basis

de komende periode door. Zo kunnen we meer aantallen

uit de boekjaarsubsidie en aanvullende opdrachten voor de

investeringen doen, deels ook grotere tickets. Ook zullen

aandeelhouders. Deze financiering moet de exploitatiekosten

we in staat zijn met portefeuillebedrijven langer in hun

van het Ontwikkelbedrijf dekken. De andere business unit

ontwikkeling mee te gaan door in meer vervolgrondes

Capital wordt gefinancierd uit de beheerfee van de diverse

mee te doen.

fondsen onder beheer en de fictieve beheerfee (betaald uit

>	Tussen de kernactiviteiten zal nog meer integraal worden

“

Naar onze inschatting
zijn er voldoende
investeringskansen in
de markt aanwezig.

exitopbrengsten) van het Participatiefonds Oost NL. Al deze

gewerkt. Met Innoveren en Internationaliseren kun-

fondsen maken rendement door middel van exits, met als

nen we goede business cases opwerken waarin we ook

doel om revolverend middelen te kunnen blijven inzetten

kunnen investeren. We zien dat nu in de praktijk ook al

om jonge innovatieve bedrijven in de regio te kunnen blijven

gebeuren. Vandaar ook dat we zien dat Business Deve-

ondersteunen.

lopment (innoveren) en International ook als activiteit

Naast het eigen Participatiefonds Oost NL, zijn er een aantal

groeien.

fondsen onder beheer die in separate vennootschappen zijn
gestructureerd (zoals Topfonds Gelderland en Innovatiefonds

Kortom, deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Oost NL

Overijssel).

een schaalsprong maakt om de ambities voor de regionale
economie te helpen verwezenlijken. De groei in activiteiten is
geen doel op zich en moet altijd aansluiten bij onze missie.

Grotere investeringsambitie

Maar de organisatie groeit mee met deze ambitie, in omvang

De resultaten van Oost NL worden sterk bepaald door de

(aantallen fte) en in professionalisering (finance, risk en

activiteiten van Capital. De beschikbare liquiditeit (de inves-

operations). De groei is beheerst, met een goede inschatting

teringsopgave) zal de komende 4 jaar wordt ingezet om onze

van risico’s en is reeds in 2021 ingezet en zet zich in komende

maatschappelijke ambities verder te verwezenlijken. Naar

jaren door.

onze inschatting zijn er voldoende investeringskansen
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Financiering structurele exploitatie deels
met niet- structurele middelen

(aantallen) in de markt aanwezig en is ook de kwaliteit
van de onderliggende business cases van voldoende niveau
om de investeringen verantwoord te kunnen doen. Bij de

Een aandachtspunt in onze financiële huishouding is het

beoordeling van de investeringsambities hebben we gekeken

feit dat een deel van de structurele exploitatiekosten van

naar het investeringsniveau uit het verleden, aangevuld met

Oost NL wordt gedekt met niet- structurele middelen. Bij het

de ambitie om grotere tickets en vervolg investeringen te

Ontwikkelbedrijf omdat een deel van de inkomsten jaarlijks

realiseren.

opnieuw met aanvullende opdrachten wordt toegekend. Bij
Capital omdat een deel van de exploitatiekosten wordt ge-

De financiële doorkijk naar de vervolgjaren kent door

dekt met fictieve beheerfee die wordt betaald met opbreng-

inschattingen van exits en voorzieningen een onzeker en vo-

sten uit exits.

latiel karakter, wat aansluit bij het risicoprofiel behorende bij
het investeren in innovatie. Door een voorzichtige inschatting van exits en aannames voor voorzieningen gaan we nu
in 2022 uit van een verlies. Bij het indienen van de begroting
2022 zullen we hier concreter over zijn.

Organisatiekosten
De organisatie groeit en deels gaan kosten voor de baten uit.
Om de schaalsprong te realiseren, investeert Oost NL in 2022
én 2023 verder in de uitbreiding van haar personele bezetting. De kwaliteitsslag en groei in personeel die in 2021 in
gang is gezet, zet zich verder door. Een deel van de groei van
de organisatie wordt gefinancierd uit de fictieve beheerfee,
die moet worden terugverdiend met toekomstige exits.
Daarnaast is in de stijging van de beheerskosten rekening gehouden met verdere professionalisering en kwaliteitsverbeteringen op gebied van IT, informatie- en kennismanagement.
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Bijlagen
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Bijlage 1. Dialoogmodel voor ecosystemen
Ecosysteem basiselementen
Netwerken

Leiderschap

Financiering

Talent

Kennis

Intermediaire
diensten

Hardware

Internationaal

Vraag

Formele
Cultuur
instituties

Output: productief
ondernemerschap

Fysieke
infra

Outcome

Innovatieve
start-ups

Waardecreatie /
inkomen

(snel)groeiende
bedrijven

Werk

Uitgelokte
investeringen

Maatschappelijke
transities

Brede welvaart

PP projecten /
businesscases

En vier randvoorwaarden voor een effectief
ondernemersecosysteem:
a)	
Vraag: mate waarin er sprake is van een markt (consumen-

Randvoorwaarden
In een ecosysteem onderscheiden wij op dit
moment acht basiselementen:
1.	Netwerken: mate waarin bedrijven in innovaties samen-

tenmarkt en/of B2B).
5.	Kennis: mate waarin geïnvesteerd wordt in nieuwe kennis en in ontwikkeling (R&D)
6.	Intermediaire diensten: mate waarin aanbod (en kwaliteit)

b)	Formele instituties: mate waarin sprake is van knellende
of bevorderende wet- en regelgeving in relatie tot het
specifieke thema en het ondernemen (starten, ontwikkelen,

werken en mate waarin formele en informele netwerken

van intermediaire diensten gericht op bevordering van

groeien) in brede zin. Aanwezigheid van een betrouwbare

aanwezig zijn van waaruit deze samenwerking ontstaat.

innovatie en ondernemerschap aanwezig en toegankelijk is.

overheid.

2.	Leiderschap: mate waarin actoren zijn die een leidende

7.	Hardware: mate waarin fysieke voorzieningen en omgec) Fysieke infrastructuur: aanwezigheid en kwaliteit van

rol vervullen in het ecosysteem en/of een trekkersrol ver-

vingen voor ondernemerschap en innovatie aanwezig

vullen in grotere innovatieprojecten en –programma’s.

zijn: bijvoorbeeld campussen, gebouwen, (shared)

aanwezige infrastructuur voor diverse modaliteiten (land,

facilities, livinglabs, fieldlabs, etc.

lucht, water) en voor verschillende stromen: personen,

3.	Financiering: mate waarin publiek/privaat, formal/informal)
venture capital en bancaire financiering beschikbaar is.

8.	Internationale oriëntatie en connectie: mate waarin

4.	Talent: mate waarin menselijk kapitaal aanwezig is een

goederen, data, energie.

buitenlandse investeerders, kennisinstellingen en kend) Cultuur: mate waarin sprake is van een waardering voor

hoog opleidingsniveau en voor de economie relevante

niswerkers, op het buitenland georiënteerde en in het

vaardigheden (technisch, creatief, innovatief, digitaal) en

buitenland acterende ondernemers en kennisinstellin-

ondernemerschap, aanwezigheid van ondernemingszin,

mate waarin sprake is van een leven-lang-ontwikkelen.

gen, actief in internationale netwerken, aanwezig zijn.

vernieuwingszin, vertrouwen en samenwerkingsbereidheid.
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Bijlage 2. Proces totstandkoming meerjarenplan Oost NL
Intern
RvC
18-2
MT

08-3
Teamman

Februari

Maart

Concept presentatie medewerkers

MT

MT

April

Mei

Deskresearch
Gesprekken subsidiënten

Teamleiders

Juni

RvC

MT

Juli

Augustus

September

Oktober

Gesprekken
subsidiënten
Sessies subsidiënten

Extern

Gesprekken stakeholders

Think East platform
Overleg Boards

Producten

Plan van
aanpak

Outline
meerjaren plan

Contouren
roadmap

Concept
meerjaren plan

Eerste versie
roadmap

Eindconcept
meerjaren plan

Eindconcept
roadmap

Meerjaren plan

Roadmap

37

Bijlage 3. Lijst van gesprekspartners
Organisatie

Gesprekspartners

Provincie Overijssel

Alfred Peterson
Sander Karnebeek
Frank Schepers
Rose-Marie Eissen
Jos Israël
Mirjam Visscher
Edwin Ouwejan
Paul Schilderink
Roebi Rocco
Assia Balaazani
Sigrid Helbig (Anhem-Nijmegen)
Gerrit Marskamp (Veluwezoom)
Huug Derksen (Rivierenland)
Janko Lolkema (Regio Zwolle)
Jasper Kerkwijk (Twente)
Saar Veneman (Achterhoek)
Arko van Brakel (Cleantech Regio)
Anka Mulder (Saxion Hogeschool)
Erik Stam (Universiteit Utrecht)
Jaap Beernink (UT)
Bertine Lahuis (Radboud)
Mirjam Bult (UT)
Rens Buchwald (WUR)
Hendrik Haaksema (Novel-T)
Netty Wakker (Kennispoort Regio Zwolle)
Dieter de Vroomen (Cleantech Regio)
Marjolein Brasz (Foodvalley NL)
Chris Doomernik (Health Valley)
Luc Kikkert (Kiemt)
Theo Lammers (RCT Gelderland)
Sina Salim (RCT Gelderland)
Hilde van der Meer (NFIA)
Marcel Hielkema (VNO NCW)
Henk Tappel (Bronkhorst High-Tech BV)
Lucas Noldus (Noldus Information Technology)
Arjan Ester (Aebi Schmidt, voorzitter Boost)
Gijsbert Koren (We Are Stewards)

Provincie Gelderland
Ministerie EZK

Economic Boards / Regio’s

Kennisinstellingen

Middenstructuur

Bedrijven en bedrijfsvertegenwoordigers
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Bijlage 4. Geraadpleegde documenten
>

Aandeelhouders Oost NL, Profiel Oost NL, 2020

>

AWTI, Samen de lat hoog leggen

>

Invest in Holland, Strategie 2020-2025

>

Motivaction, Klanttevredenheidsonderzoek Oost NL 2020

>

Oost NL, HRD-plan

>

Oost NL, Jaarverslagen 2018-2020

>

Oost NL, Meerjarenplan 2018-2022

>

Oost NL, Positionering en branding story

>

Provincie Gelderland, Een economie voor de toekomst

>

Provincie Overijssel, Investeringsprogramma Mkb 2020-2023

>

Strategische Innovatie Investeringsagenda (SIIA) Oost-Nederland

>

VNO-NCW, Ondernemen voor de brede welvaart
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