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Oost NL vergroot haar impact op de groei van de regionale economie 
en werkgelegenheid 

 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en haar participatiebedrijf PPM Oost gaan verder onder één 
nieuwe naam: Oost NL. Dit maakte Oost NV bekend tijdens de presentatie van haar jaarcijfers. De 
voorgenomen ingangsdatum van deze fusie is 1 juli 2017. De fusie ligt in het verlengde van de 
steeds meer geïntegreerde werkwijze van de organisatie en beoogt de impact te vergroten op de 
groei van de regionale economie en werkgelegenheid van Oost-Nederland. 
 
“Onze aandeelhouders en subsidienten vragen om betere zichtbaarheid van onze organisatie en van de 
impact van hun beleid die we als uitvoeringsorganisatie realiseren. Hieraan komen we tegemoet door 
onze geïntegreerde werkwijze verder te verankeren en met één nieuwe naam naar buiten te treden:  
Oost NL.” - aldus Marius Prins, die door de aandeelhouders per december 2016 is benoemd tot directeur 
Oost NV, vooruitlopend op de fusie. 
 
 “Vanuit één nieuwe naam naar buiten treden vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze 
organisatie ten opzichte van het verleden toen we twee verschillende merken hanteerden: Oost NV en 
PPM Oost. De nieuwe merknaam Oost NL getuigt onmiskenbaar van onze geïntegreerde werkwijze en 
betrokkenheid bij ons werkgebied Oost-Nederland.” – Karin van Willigen, directeur Oost NV 
 
Het economische beleid van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en 
Overijssel werpt zijn vruchten af. Gelderland en Overijssel zijn aantrekkelijk voor kennisintensieve, 
innovatieve bedrijven. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2016 van Oost NV. Nieuwe vestigingen en uitbreidingen 
van bedrijven in Oost-Nederland creëren volgens deze ondernemers de komende drie jaar 1.319 nieuwe 
directe arbeidsplaatsen en € 182 miljoen aan investeringen in onze regio.  
 
In 2016 zorgde Oost NV samen met haar partners voor € 125,9 miljoen aan uitgelokte investeringen (€ 
42,8 miljoen via business cases voor ontwikkeling en innovatie en € 83,1 miljoen in de vorm van de door 
PPM Oost geïnitieerde bancaire en private financieringen). Inclusief alle fondsen onder management 
investeerde PPM Oost € 18,7 miljoen en boekte € 14,8 miljoen aan exit-opbrengsten.  
 
De ontwikkeling van vijf business cases voor de revitalisering van bedrijventerreinen zorgt voor € 5 miljoen 
aan beoogde uitgelokte private en publieke investeringen. 
 
Oost NV sloot het jaar 2016 af met een verlies van € 1,1 miljoen door een negatief resultaat van PPM 
Oost. Echter, ultimo 2016 bedroeg de meerwaarde van het portfolio van PPM Oost € 24,8 miljoen op 
basis van fair market value (2015: € 23,6 miljoen).  
 
“De bijdrage van Oost NV aan de economische ontwikkelingen wordt door onze aandeelhouders 
nadrukkelijk gezien. Daar wordt dagelijks aan gewerkt en daar zijn we met elkaar trots op.” -  Guido van 
Woerkom, voorzitter Raad van Commissarissen Oost NV 
 
In 2017 verwachten wij de regionale economie en werkgelegenheid verder te versterken door 
ondernemers te laten groeien en door de ontwikkeling van omvangrijkere innovatieprojecten. We zetten in 
op schaalvergroting, zoals onze samenwerking met andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen en 
Invest-NL. Het accent leggen wij op waardecreatie, internationalisering en groeiversnelling van (mkb-
)bedrijven in onze regio, met speciale aandacht voor Smart Industry.  
 
 



“2016 is het jaar waarin de inzet van ons, als regionale groeiversnellers, eens te meer zijn meerwaarde 
bewijst bij het verkennen van kansrijke mogelijkheden voor innovatieve bedrijvigheid, het bij elkaar 
brengen van bedrijven en kennisinstellingen (cross-sectoraal) en het zoeken naar en verschaffen van 
kapitaal.” – Karin van Willigen, directeur Oost NV 
 
“Samen met onze partners blijven we bouwen aan de toekomst van een sterke, innovatieve en florerende 
economie in Oost-Nederland. Onze maatschappelijke impact op Oost-Nederland is daarbij van 
onmiskenbaar belang.” – Marius Prins, directeur Oost NV 

 
--------------------------------- einde persbericht --------------------------------  
 
Over Oost NV 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. 
Oost NV versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (mkb-)bedrijven, vernieuwt 
bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, participeert in 
innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. Met hart voor de kenniseconomie van Oost-
Nederland; sterk in Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Cleantech & Energie, Logistiek, de Creatieve 
en Maakindustrie. 
 
Het Jaarverslag 2016 van Oost NV kunt u downloaden op www.oostnv.nl/page/jaarverslagen  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Oost NV,  
Zoltan Laszlo 06 – 2009 1674 of zoltan.laszlo@oostnv.nl. 

http://www.oostnv.nl/page/contact-met-oost-nv
http://www.ppmoost.nl/
http://www.oostnv.nl/page/agro-food
http://www.oostnv.nl/page/life-sciences
http://www.oostnv.nl/page/high-tech
http://www.oostnv.nl/page/energie-milieutechnologie
http://www.oostnv.nl/page/logistiek
http://www.oostnv.nl/page/creatieve-industrie
http://www.oostnv.nl/page/maakindustrie
http://www.oostnv.nl/page/jaarverslagen
zoltan.laszlo@oostnv.nl

