
                                        

 

PERSBERICHT  
Apeldoorn, 24 januari 2018 

Impact van digitale transformatie op bedrijven 
Jaarevent Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 

Volgens de maandag jl. gepubliceerde Edelman Trust Barometer stagneert de groei van het vertrouwen van 
de burger in het bedrijfsleven zowel wereldwijd als in Nederland. Om hier verandering in te brengen is ‘good 
governance’ een vereiste. De huidige samenleving vraagt om nieuw type organisaties die oog hebben voor de 
belangen van alle stakeholders en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze context organiseren de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) i.s.m. het Nationaal Register jaarlijks een evenement om 
commissarissen van participaties professioneel verder te versterken en nog beter laten inspelen op 
ontwikkelingen, zoals digitalisering, cybersecurity en artificial intelligence. 
 
De Edelman Trust Barometer meet jaarlijks wereldwijd het vertrouwen van burgers in onder meer media, overheden 
en het bedrijfsleven. Na een ‘wereldwijde implosie van vertrouwen’ stagneert de groei van het vertrouwen in het 
bedrijfsleven in 2018 ook in Nederland. Commissarissen van bedrijven kunnen daar verandering in brengen door te 
sturen op zowel de economische als maatschappelijke rendement van hun activiteiten. 

“Bedrijven waarin wij als ROM’s investeren leveren met hun innovaties een waardevolle bijdrage aan het adresseren 
van maatschappelijke uitdagingen,” aldus Pieter Rhemrev, manager business unit Capital van Oost NL, dit jaar 
gastheer van het jaarevent. “Good governance betekent voor een participatiecommissaris dat hij naast de 
bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering ook rekening houdt met de maatschappelijke impact daarvan en 
- als vanzelfsprekend - handelt conform de ROM-code die de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in 2017 
hebben opgesteld.”  

Digitalisering en artificial intelligence 

Bij het jaarevent Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen GPR staat dit jaar de impact van 
digitalisering centraal, met deelsessies over big data, cybersecurity en artificial intelligence. Dit evenement beoogt 
participatiecommissarissen, ondernemers en investment managers in interactieve sessies klaar te stomen voor de 
toekomst.   

Interactief Jaarevent GPR  

Tijdens deze interactieve bijeenkomst komen thema’s en dilemma’s aan de orde uit de dagelijkse praktijk van 
participatiecommissarissen. Deelnemers van het jaarevent zijn ondernemers, commissarissen bij participaties, 
investment managers van de ROM’s en leden van investment comittees. Ook nieuwe commissarissen zijn welkom die 
qua kennis en ervaring passen in het profiel van de participatiecommissaris en de ROM-code onderschrijven.  

Governance Platform ROM’s 

Bij veel van hun participaties benoemen de ROM’s een commissaris of dragen die voor. Vorig jaar lanceerden de vijf 
Nederlandse ROM’s een kennisplatform om toezichthouders bij participaties beter te faciliteren. Onderdeel van deze 
activiteiten vormen rondetafelgesprekken, conferenties, opleidingen, trainingen, ROM-code en een kennisbank die 
terug te vinden zijn op Participatiecommissaris.nl, een digitaal platform voor kennisuitwisseling.  

-- 

Meer informatie: Zoltan Laszlo, hoofd communicatie Oost NL, 06- 20 09 16 74, zoltan.laszlo@oostnl.nl, 
www.oostnl.nl 

http://cms.edelman.com/sites/default/files/2018-01/2018%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Executive%20Summary%20-%20Jan.pdf
http://participatiecommissaris.nl/
http://participatiecommissaris.nl/sites/www.participatiecommissaris.nl/files/documenten/rom-code_participatiecommissaris_a4_nov_2017.pdf
http://www.oostnl.nl/


                                        

 

Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 

Met dit platform beogen de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen de verbinding tussen de commissarissen en 
de ROMs te verdiepen en hen een inspirerend netwerk te bieden. Operator van dit platform is Nationaal Register in 
Den Haag. Het Governance Platform ROMs (GPR) opgericht door 

BOM 

De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te laten 
groeien. De BOM biedt samen met partners veelbelovende bedrijven toegang tot kapitaal, kennis, talent, markt en 
faciliteiten, gericht op economische en maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier draagt de BOM bij aan een 
duurzame versterking van de Brabantse economie. De BOM is gevestigd in Tilburg; er zijn 90 personen werkzaam. 
Voor meer informatie: www.bom.nl 

InnovationQuarter 

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter investeert in 
innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven met groeiambitie, assisteert internationale ondernemingen bij vestiging in deze 
unieke deltaregio en organiseert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen 
en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest 
innovatieve regio’s van Europa. Als lifecycle financier voorziet InnovationQuarter bedrijven van financiering in 
verschillende fasen van groei. InnovationQuarter investeert vanuit drie fondsen: IQCapital, UNIIQ en ENERGIIQ. 

LIOF 

LIOF is met ruim 40 medewerkers dé uitvoeringsorganisatie van het regionaal economisch beleid voor de provincie 
Limburg. Dit doen we namens het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg. Als regionale 
ontwikkelingsmaatschappij stimuleren we de economische structuurversterking in Limburg en creëren we groei en 
banen. We richten ons daarbij op het Limburgse MKB. LIOF helpt het MKB van ‘voor de start tot voorbij de finish’ met 
innoveren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. Ook werft LIOF buitenlandse bedrijven en zorgen we dat hun 
vestiging en ontwikkeling in Limburg soepel verloopt. In onze manier van werken laten we ons steeds leiden door 
onze kernwaarden scherp, ondernemend en resultaatgericht. In dit geval vertegenwoordigt LIOF ook de investering 
van Innovatiefonds Provincie Limburg 

NOM 

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling 
van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij 
locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het 
regionale bedrijfsleven vergroten. Medio januari 2018 is ruim € 70 miljoen geïnvesteerd in ruim 80 ondernemingen die 
gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. Het accent ligt hierbij op innovatieve 
ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.  

Oost NL 

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Oost NL versterkt.de regionale economie In opdracht 
van de provincies Overijssel en Gelderland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Oost NL doet dit 
door te investeren in ondernemers in Oost-Nederland en laat 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. 


