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Informatiememorandum & Profielschets 

Investment Committee  

Topfonds Gelderland / Oost NL 

 

 Lid Investment Committee met expertise op het gebied van Agro   

 Lid Investment Committee met expertise op het gebied van Smart Industries (ICT/Data 

intelligence)  

 

 

1. De organisaties en hun context  

Oost NL 

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-  ontwikkelingsmaatschappij 

van Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de provincies 

Overijssel en Gelderland versterkt zij de regionale economie. Dit doet ze onder andere door met 

publiek geld te investeren in innovatie en duurzaam ondernemerschap in Oost-Nederland met 

directe investeringen en via investeringen in marktfondsen.  

 

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.  

 

Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement van groot belang. Zo 

levert zij een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, milieu- én 

werkgelegenheidsdoelstellingen.  

 

Topfonds Gelderland 

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd 

door Oost NL als fondsmanager. Vanuit Topfonds Gelderland en haar dochterfondsen investeert 

Oost NL met geld van de provincie Gelderland in innovatie gericht op maatschappelijke 

uitdagingen waarbij tevens een direct economisch effect ontstaat voor de regio. Er wordt 

geïnvesteerd in innovatieve ondernemingen en in projecten op het gebied van duurzame 

energievoorziening. Tevens is er een beperkte allocatie naar projecten met (dreigend) leegstaand 

vastgoed in de provincie Gelderland. Meest recent is er een nieuw relatief groot dochterfonds 

toegevoegd, Perspectieffonds Gelderland. Met dit fonds worden nu ook investeringen mogelijk 

van grotere omvang. Topfonds Gelderland investeert in samenwerking met co-investeerders, in 

de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen die 

op hun beurt investeren in ondernemingen. 

 

Investeren met publiek geld 

Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente 

investeert Oost NL in circa 315 bedrijven en marktfondsen via participatiefonds Oost NL, 

Topfonds Gelderland, Innovatiefonds Overijssel en Innovatiefonds Twente.  

In t  585 miljoen. Het hierin 

100 miljoen.  



 

 

3 

 

2. De organisatie en zijn inrichting 

De aandeelhouders van Oost NL zijn: 

− Provincie Overijssel met 13,97%; 

− Provincie Gelderland met 31,60%; 

− Ministerie van Economische Zaken met 54,91%; 

− Universiteit Twente met 1,51% aandelen; 

− Regio Twente met 1 aandeel. 

 

Topfonds Gelderland behoort zowel economisch als qua zeggenschap toe aan de provincie 

Gelderland. 

 

Mevrouw W. (Wendy) de Jong is Algemeen Directeur van Oost NL. Oost NL is enig bestuurder van 

Topfonds Gelderland. 

 

Oost NL en Topfonds Gelderland kennen beide een onafhankelijke raad van commissarissen. 

 

 

3. Investment Committee  

Topfonds Gelderland heeft recent besloten tot de inrichting van één statutair Investment 

Committee (IC) voor alle soorten investeringen. Bij Oost NL zal naar verwachting eind 2021 het IC 

op dezelfde wijze worden ingericht. In b dezelfde leden plaatsnemen.  

 

Doelstelling 

Het IC heeft tot taak het adviseren van de directies van Oost NL en Topfonds Gelderland over 

mogelijke investeringen van Oost NL, Topfonds Gelderland en overige door Oost NL beheerde 

fondsen. Het betreft investeringen in innovaties en duurzame projecten gericht op de grote 

maatschappelijke uitdagingen. Het IC vervult, zowel in de governance als in de praktijk, een 

belangrijke rol in het proces leidend tot een investeringsbesluit.  

 

Samenstelling IC 

Het IC bestaat uit een kernteam van vier leden (kernleden), aangevuld met experts (expertleden) 

uit een poule van specialisten.  

 

Kernteam Investment Committee  

Portefeuille/expertisegebied Naam 

Voorzitter De heer drs. S.W.M.M. (Bas) Maassen 

Financieel in ondernemende context De heer drs. H.A. (Henk) Snapper 

Expertisegebied Health Mevrouw dr. ir. R.M. (Nettie) Buitelaar MBA 

Expertisegebied Tech De heer prof. dr. ing. D.H.A. (Dave) Blank 
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Expert pool Investment Committee  

Expertisegebied Naam 

Agro vacature 

Energy De heer drs. F.A.T. (Fred) van Beuningen 

Food Mevrouw drs. C. (Caroline) van der Lande 

Smart Industries (ICT / Data intelligence) vacature 

Vastgoed De heer G.J. (Gert-Jan) Alberts 

 

 

4. Vacatures (2) expert pool op het gebied van Agro en Smart Industries (ICT/Data 

intelligence) 

Naast de kernleden van het IC kunnen een of meerdere experts met specifieke expertise aan het 

IC worden toegevoegd. Indien deze leden worden opgeroepen voor een vergadering, dan 

vervullen zij tijdens de vergadering een volwaardige rol bij de beoordeling van de ingebrachte 

stukken van die vergadering.  

 

Algemene selectiecriteria leden expert pool 

Alle leden van de expert pool   

− zijn in staat om een volwaardig gesprekspartner van de directie van Oost NL en Topfonds 

Gelderland te zijn, de manager capital en de investment managers op het gebied van 

complexe 

fondsen actief zijn, op het gebied van alle investeringsvoorstellen en daaraan 

gerelateerde onderwerpen die voorliggen bij het IC; 

− kunnen bij de beoordeling van een investeringsvoorstel de rol van de ondernemer en zijn 

team in relatie tot de fase van ontwikkeling van de onderneming goed meewegen; 

− zijn zich bewust van de bijzondere rol van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en 

de door hen beheerde fondsen in het financieringslandschap, waarbij met publiek geld 

wordt geïnvesteerd, in gevallen met een hoog risicoprofiel, en maatschappelijke impact 

een belangrijke factor is;  

− hebben de mogelijkheid om voldoende tijd en aandacht te kunnen geven aan het 

lidmaatschap van de expert pool van het IC;  

− beschikken over analytisch inzicht gecombineerd met een positief-kritische opstelling en 

een onafhankelijke oordeelsvorming. 

 

Specifieke selectiecriteria vacature Agro 

− Kennis en ervaring op het gebied van financiering van land- en tuinbouwsector en de 

agri-business en bijbehorende provinciale, landelijke en internationale wet- en 

regelgeving; 

− 

stikstofproblematiek; 
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− Een duidelijke visie op de brede verduurzamingsopgave en transitie van de land- en 

tuinbouwsector; 

− Kennis en ervaring op het gebied van provinciale, landelijke en Europese wet- en 

regelgeving; 

− Sterke communicatieve vaardigheden die erop gericht zijn gezamenlijk tot concrete en 

relevante adviezen te komen. 

 

Specifieke selectiecriteria vacature Smart Industries (ICT/Data intelligence) 

− Kennis en ervaring op het gebied commercialisering van ICT en Smart Industries (big 

data/artificial intelligence/machine learning); 

− Kennis van het inzetten van (gecollecteerde en verrijkte) big data ten behoeve van de 

interne en externe primaire bedrijfsvoering; 

− Ervaring met ondernemerschap en business development in een innovatieve en sterk 

groeiende omgeving; 

− Sterke communicatieve vaardigheden die erop gericht zijn gezamenlijk tot concrete en 

relevante adviezen te komen. 

 

Diversiteit 

Bij werving van leden van het IC wordt een goede balans nagestreefd in de diversiteit van het 

team. 

 

Onverenigbaarheden 

Kandidaten die in de periode van 2 jaar voorafgaand aan of gedurende de sollicitatie: 

a. lid zijn of worden van een College van B&W, gemeenteraad, regioraad, dagelijks bestuur 

van een regio, provinciale staten, college van gedeputeerde staten, allen binnen de 

provincie Gelderland of Overijssel danwel bewindspersoon (te weten minister of 

staatssecretaris) zijn of worden namens de Staat der Nederlanden; 

b. in dienst zijn of komen bij de provincie Gelderland, de provincie Overijssel of (de Staat der 

Nederlanden ten behoeve van) het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat of het 

Ministerie van Financiën,  

c. lid zijn of worden van de Raad van Commissarissen van Oost NL, Topfonds Gelderland of 

een (ander) door Oost NL beheerd fonds of 

d. werknemer zijn van Oost NL; 

komen niet in aanmerking voor een lidmaatschap van het IC. 

 

 

5. Overige gegevens 

Tijdsbeslag: De leden van de expert pool kunnen meerdere malen per jaar worden 

gevraagd om toe te treden tot het IC om daar hun expertise in te 

zetten bij een investeringsvoorstel waarbij hun specialistische kennis 

gewenst is. Zij nemen dan deel aan de vergadering van het IC waarbij 
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ze volwaardig IC lid zijn en deelnemen in de besluitvorming van alle 

voorliggende voorstellen, ook buiten hun specifieke expertisegebied.  

 Ten minste één maal per jaar vindt een door Oost NL georganiseerde 

bijeenkomst plaats waarvoor alle kern- en expertleden van het IC 

worden uitgenodigd.   

Locatie vergaderingen: Vergaderingen samen met het kernteam van het IC vinden bij 

voorkeur plaats op het kantoor van Oost NL in Apeldoorn.  

Honorering: De leden van de expert pool worden gehonoreerd per bijgewoonde 

vergadering, waarbij de voorbereidings- en reistijd verwerkt is in de 

honorering. 

 

 

6. Procedure & Planning  

Voor de invulling van de vacatures heeft Oost NL aan NR gevraagd deze procedures te 

begeleiden. De uitvoering is in handen van mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman. Ze 

wordt hierbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters, Personal Assistant.  

 

Voor deze procedure is een selectiecommissie samengesteld die bestaat uit:  

− de heer mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom  voorzitter Raad van Commissarissen Oost 

NL); 

− mevrouw mr. B.G.M. (Barbara) Lemstra  lid Raad van Commissarissen Oost NL en lid 

Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland; 

− de heer drs. J.M.F. (Hann) Verheijen  lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland, 

− de heer drs. S.W.M.M. (Bas) Maassen  voorzitter Investment Committee en 

− mevrouw mr. W.E.M. (Wendy) de Jong  algemeen directeur Oost NL. 

 

De initiële planning voor deze procedure is als volgt   

i. Donderdag 7 oktober 2021  Start search & selectie door NR van mogelijk 

geïnteresseerde en beschikbare kandidaten.  

ii. Week van 8 november 2021  Presentatie van de longlist door de consultant aan de 

selectiecommissie en vaststelling van de shortlist. 

iii. Week van 15 november 2021  Interviews door de consultant van NR met de 

shortlistkandidaten.  

iv. Week van 22 november  Eerste ronde interviews door de selectiecommissie met de 

shortlistkandidaten. 

v. Week van 29 november  Eventueel tweede ronde interviews. 

vi. Week van 6 december 2021  Benoemingsbesluit. 
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7. Uw reactie 

Heeft u belangstelling voor één van deze twee functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, 

dan nodigen wij u uit vóór maandag 1 november 2021 te reageren via onze website. 

 

U wordt vriendelijk verzocht uw cv met daarop een recente pasfoto te begeleiden met uw 

motivering waarin u concreet toelicht op welke aspecten uw loopbaan, ervaring en competenties 

aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria. 

 

Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 

sollicitatie. 

 

 

Meer informatie 

NR 

Adviseur: mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman 

Telefoon:  070  324 30 91  

E-mail:  directie@nrgovernance.nl 

Website:  www.nrgovernance.nl 
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