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Circa 1.260 nieuwe arbeidsplaatsen in Oost-Nederland door
bedrijfsvestiging en -uitbreiding in 2017
Oost-Nederland krijgt er de komende drie jaar circa 1.260 nieuwe banen (directe arbeidsplaatsen) bij, op
basis van zo’n € 165 miljoen aan bedrijfsinvesteringen. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op de
bedrijven die in 2017 besloten hebben om zich te vestigen in Gelderland en Overijssel, en reeds
gevestigde bedrijven die in 2017 besloten om uit te breiden, met betrokkenheid van Oost NL. Het aantal
indirecte arbeidsplaatsen dat hierdoor gegenereerd wordt, is een veelvoud van het aantal directe
arbeidsplaatsen.

De 1.260 arbeidsplaatsen en € 165 miljoen investeringen zijn de prognoses die de bedrijven zelf
geven voor de komende drie jaren. Deze bedrijven zijn hoofdzakelijk actief in de sectoren Agro-Food,
Life Sciences & Health, High Tech, Energie & Milieutechnologie, Maakindustrie en Logistiek.
De cijfers worden in belangrijke mate beïnvloed door Unilever. In 2017 besloot Unilever om haar R&D
activiteiten – nu nog verspreid over Vlaardingen, Heilbronn (Groot Brittannië) en Poznań (Polen) – te
concentreren op de Wageningen campus. Dat betekent dat er ongeveer 550 medewerkers naar
Wageningen komen. Andere belangrijke vestigingslocaties in Oost-Nederland zijn ondermeer
omgeving Arnhem-Nijmegen en Twente.
De regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is betrokken geweest bij de bedrijfsvestigingen door
het leveren van informatie, samenstellen van bid-books, organiseren van bedrijfsbezoeken, etc. Voor
de vestiging van buitenlandse bedrijven in Gelderland en Overijssel werkt Oost NL intensief samen
met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).
“Oost NL voorziet in 2018 goede perspectieven om bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk te laten
landen in Oost-Nederland. Vestigingen vanuit de Verenigde Staten zullen vermoedelijk verminderen
als gevolg van de fiscale politiek in de VS”, aldus Marius Prins, directeur van Oost NL.
Invest in Holland - landelijke resultaten
Invest in Holland is het samenwerkingsverband waarin Oost NL en andere Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen, het ministerie van EZK en enkele grote steden met elkaar
samenwerken om op nationaal niveau buitenlandse investeerders aan te trekken. Onder de vlag
‘Invest in Holland’ haalden de netwerkpartners in 2017 meer dan 220 buitenlandse
investeringsprojecten binnen die gezamenlijk goed zijn voor 12.686 banen en € 1,67 miljard aan
investeringen.
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Oost NL
Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische
zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door te
investeren in ondernemers in Oost-Nederland. We laten ondernemers innoveren, investeren en

internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis
en kunde beschikbaar aan ondernemers in Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health, High Tech
en Maakindustrie. Onze business unit International biedt (internationaal opererende) bedrijven een ‘zachte
landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we
organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot
onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

