Highlights 2015

Van output naar impact

HollandBIO zet
biotech op de kaart!
HollandBIO behartigt
de belangen van de
biotech industrie
HollandBIO is de drijvende
kracht achter het netwerk

“De leden van HollandBIO zijn een afspiegeling
van de biotechsector en met het aantreden van
drie nieuwe bestuursleden in 2015, geldt dat evenzeer
voor het HollandBIO bestuur. Samen zetten we
onze kennis, ervaring en enthousiasme in om de
Nederlandse biotech te versterken.”
Bert de Jong Voorzitter HollandBIO (General Manager Sanofi Genzyme)

Voorwoord

HollandBIO is
op stoom!
In ons eerste jaar hebben we zo veel
mogelijk mensen en organisaties verteld
over ons bestaan en die aanpak wierp
in 2015 zijn vruchten af. Men weet ons heel
goed te vinden. Voor Haagse en Brusselse
consultatierondes, voor media-interviews,
en voor alle mogelijke vragen van en over
bedrijven. Ook kwamen er in 2015 maar
liefst 26 nieuwe leden bij!

Om zo veel mogelijk impact te hebben,
kozen we in 2015 voor vier speerpunten.
Stuk voor stuk onderwerpen die cruciaal zijn
voor het succes van onze achterban en waar
we als HollandBIO echt een verschil kunnen
maken. Verderop in dit boekje lees je er
meer over.
Biotech maakt zijn belofte waar! De kranten
stonden in 2015 vol met mooie deals en de
trend van succesvolle beursintroducties
zette door. Maar nog belangrijker,
fantastische nieuwe producten haalden
de eindstreep en zijn nu beschikbaar.
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Vaccins en geneesmiddelen die levens
verbeteren, verlengen en redden, een keur
aan gezonde en duurzaam geproduceerde
voedingsmiddelen en slimme innovaties die
de biobased economy binnen handbereik
brengen. En met nieuwe technologieën als
CRISPR-Cas in onze gereedschapskist, weten
we dat het eind van de biotech revolutie nog
lang niet in zicht is. Het team van HollandBIO
is er trots op om deze innovatieve sector te
mogen vertegenwoordigen!
Annemiek Verkamman
Directeur HollandBIO
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Onze achterban: een
afspiegeling van de sector

De Nederlandse biotech sector:
1.150 bedrijven

•	
125 leden
actief in gezondheid, voeding,
industrie en milieu, of dienstverlening
•	
In alle fasen van ontwikkeling
van start-up tot multinational
•	
85% is MKB
(<250 FTE of omzet <€50m)

€

€
€

600
600

R&D
R&D
bedrijven
bedrijven

35.000 €
€ 13,8
13,8 mld
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Bron: TNO 2014

R&D focus

Bedrijfsomvang
7%

3%
8%

25%

6%

6%

47%

17%
66%

Biotech Services
Gezondheid
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16%
AgriFood
Industrieel

Geen omzet
< € 1M
€ 1M-€ 10M

€ 10M-€ 50M
€ 50M-€ 250M
> € 250M
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Bron: Brabants Dagblad

Biotech is revolutie in
medicijnenindustrie

Onze leden in het nieuws
Regelmatig halen onze leden het nieuws
met baanbrekende innovaties die de wereld
gezonder en duurzamer maken en daarnaast
onze nationale economie een boost geven.
Het aantal en de omvang van biotech deals
van eigen bodem was in 2015 ongeëvenaard.
De innovatieve samenwerkingsverbanden,
megadeals, investeringen, succesvolle beurs
introducties en overnames bewijzen dat de
Nederlandse biotech industrie tot de wereld
top behoort.
Een kleine selectie klappers:
•	
Kite Pharma neemt T-Cell Factory over en
vestigt EU hoofdkantoor in Amsterdam
•	
NovioGendix, Lanthio Pharma en Kinesis
worden overgenomen door internationale
spelers
•	
AM-Pharma, UniQure en Galapagos
sluiten deals met big pharma, elk ter
waarde van honderden miljoenen euro’s
•	
AstraZeneca sluit miljardendeal met
Nederlands biotech bedrijf Acerta Pharma
•	
Kiadis gaat naar Amsterdamse beurs en
haalt 32,7 miljoen op
•	
Amgen neemt het pas drie jaar oude
Dezima over voor €1,38 mrd

Veelbelovende samenwerkingsverbanden
en mijlpalen:
•	
De aanpak van Quirem Medical tegen
leverkanker krijgt EU goedkeuring
•	
Kalydeco van Vertex wordt vergoed voor
behandeling van CF-patiënten
•	
DSM en Syngenta slaan de handen ineen
voor oplossingen in de biologische
landbouw
• Cristal Therapeutics, CyTuVax,
AM-Pharma, Xenikos, Kiadis en vele
anderen starten nieuwe klinische studies
•	
Keygene opent nieuwe onderzoeks
faciliteiten in de Verenigde Staten
•	
EMA keurt middelen van Alexion tegen
twee zeldzame aandoeningen goed
Ander vrolijk stemmend nieuws:
•	
Xendo uitgeroepen tot FD gazelle 2015
•	
Toxys wint BioBusiness Masterclass Award
•	
3D-PharmXchange, GenDx, Xendo en
BioConnection vieren jubilea
•	
Treeway’s Bernard Muller wordt tijdens
BIO 2015 verkozen tot Biotech Superhero

CRISPR gene-editing
“Breakthrough of the Year”
Bron: Science
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HollandBIO Leden
Enquête 2015

Wij, het HollandBIO bureau, vinden dat
we lekker bezig zijn. Maar wat wij vinden
is niet zo belangrijk. Het gaat er natuurlijk
om of onze leden tevreden zijn. Met de
HollandBIO Leden Enquête namen we
de proef op de som. De enquête werd
ingevuld door 60% van de leden, in een
voor de hele achterban representatieve
verdeling van bedrijfsomvang en R&D

focus. Het resultaat mag er wezen: maar
liefst 86% van onze achterban raadt het
HollandBIO lidmaatschap van harte aan!
De uitkomst van de enquête, aangevuld met
de waardevolle input tijdens het HollandBIO
Open Huis, geven ons volop aanknopings
punten én inspiratie om ook in 2016 flink
aan de weg te timmeren.

De rapportcijfers

7,6
––

HollandBIO:

HollandBIO Bureau:

96%
––
van de leden vindt dat je bij HollandBIO

)
86%
––
van onze leden raadt het HollandBIO

>

8––

lidmaatschap van harte aan

waar voor je geld krijgt
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Fanmail

Het lidmaatschap overtreft
de verwachting

58%

36%

0%
1

5%

1%
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Voldoet helemaal niet
aan verwachting
Onze leden zijn goed op de hoogte
van onze activiteiten …

32%
14%

11%
1%
2

3

4

Helemaal niet goed

5
Heel goed

HollandBIO heeft een actieve
belangenbehartiging …

62%
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3

Helemaal niet
vertegenwoordigd
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2

3

Helemaal niet actief

48%

17%

4

5

… maar deze kan nóg effectiever.

5
Erg actief

Andere bevindingen
•	
Belangenbehartiging en sector PR wordt
het belangrijkst gevonden, op de voet
gevolgd door de expertgroepen en events.
•	
De leden zijn het meest tevreden over
onze wekelijkse nieuwsbrief, de
HollandBIO Weekly.
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Zeer
vertegenwoordigd

41%
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Overtreft
verwachting zeer

… en voelen zich goed vertegenwoordigd
door HollandBIO.
48%

49%
38%

1%
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Helemaal niet
effectief

3

4
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Erg effectief

•	
Onze nieuwe activiteiten zijn bij veel
leden onbekend. Met name de Life
Sciences Funding Database, de Dutch
Biotech Company Database en het
Member-to-Member programma
moeten aan bekendheid winnen om
het belang van deze activiteiten goed
te kunnen meten.
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HollandBIO zet
biotech op de kaart!

Output
• HollandBIO Weekly’s: 43
• HollandBIO nieuwsberichten: 87
•	Bijdrage aan panels, debatten en
presentaties: 13
• Publicaties en interviews: 20
• Tweets: 476
“Nederlandse biotech is wereldtop.”
HollandBIO’s Annemiek op RTL nieuws

Octrooien zijn het fundament voor
600 Nederlandse biotech bedrijven
In het NRC Handelsblad, 15 mei

Het gaat om bescherming
van intellectueel eigendom.
Als dat wegvalt, zijn de
gevolgen enorm. Dan stopt
de innovatie.

Nederlandse biotech wacht
gouden tijd, aldus kenners.

In Trouw, 6 april

In het Financieel Dagblad, 18 september
8
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BIO International Convention 2015,
Philadelphia

Internationale representatie
Ook internationaal zet HollandBIO
de Nederlandse biotech op de kaart. Met
financiële steun van Topsector LSH zorgde
HollandBIO ervoor dat Nederland middels
een Health~Holland Paviljoen prominent
vertegenwoordigd was op de belangrijkste
biotech beurzen. Met ons aansprekende
paviljoen laten we zien wat voor geweldigs
Nederland te bieden heeft als vestigingsland,
als innovatieve zakenpartner en als
toplocatie voor kenniswerkers. Daarnaast
dient het paviljoen als ‘huiskamer op reis’
voor de Nederlandse congresganger. Ook in
2016 trekken we erop uit. Breng dus vooral
een bezoek aan het Health~Holland Paviljoen
tijdens BIO-Europe Spring (Stockholm,
4-6 april), Bio International Convention
(San Francisco, 6-9 juni) en BIO-Europe
(Keulen, 7-9 november).

BIO-Europe 2015 München

“Chemie is overal en vooral ook in de biotechnologie sector.
Wij ondersteunen HollandBIO van harte om deze innovatieve
bedrijfstak voor het voetlicht te plaatsen. Daarbij is het
aanstekelijke enthousiasme van het HollandBIO team een
extra opsteker.”
Jan-Willem Toering directeur KNCV
Highlights 2015
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HollandBIO is de
drijvende kracht achter
het netwerk
Naast de organisatie van diverse jaarlijkse
events, introduceerden we in 2015 de
Biotech Thursday, een serie bijeenkomsten
met een vast recept: een actueel thema,
diverse invalshoeken, volop ruimte voor
discussie en een borrel tot slot. Dankzij

de inspirerende sprekers en het geweldige
publiek werd de formule een groot succes.
Door het bijwonen van Biotech Thursday ben
je in no time helemaal op de hoogte van de
meest actuele thema’s binnen de biotech!
Ook in 2016 zetten we de serie voort.

HollandBIO bijeenkomsten van 2015
• HollandBIO Year Event
• 3x HollandBIO Orphan Café
• Welcome @ BIO Convention
• Dutch Life Sciences SME Event
• European Biotech Week
• Welcome @ BIO-Europe
• 2x Algemene Ledenvergadering
• HollandBIO Open Huis
• 3x Biotech Thursday:
	‐	 Macht van de media
	‐	 Valuation of a biotech
	‐	 Outsourcing R&D
• Agri meets chemicals
•	
In collaboration with HollandBIO:
Xendo Symposium registratie en
vergoedingstraject
•	
Nationaal preventiedebat infectieziekten
Met in totaal meer dan 1000 bezoekers!
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Biotech Thursday: Macht van de Media

HollandBIO Orphan Café: Toegankelijkheid
innovatieve (wees)geneesmiddelen
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NIEUW!
Ben je lid van HollandBIO en organiseer je
een biotech event? Maak dan gebruik van
onze expertise en communicatiekanalen
met het “in collaboration with HollandBIO”
label. Samen maken we er een nog groter
succes van!

Dutch Life Sciences SME Event

Must-attend events in 2016
• HollandBIO Year Event, 28 januari
• Dutch Life Sciences SME Event, 24 juni
•	
European Biotech Week,
26 september – 2 oktober
HollandBIO Year Event

Highlights 2015

www.HollandBIO.nl/events
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HollandBIO behartigt
de belangen van de
biotech industrie
In 2015 hebben we vol ingezet op vier speerpunten. Met ons doel helder voor
ogen en gewapend met goed onderbouwde standpunten spraken we met de
belangrijkste stakeholders. We sloten effectieve coalities en ook de nauwe
samenwerking met onze Europese zusterorganisatie EuropaBio was doel
treffend. De echte kracht van onze belangenbehartiging zit echter niet alleen
in focus en strategie, maar in ons oprechte enthousiasme voor biotech. Dat
werkt zo aanstekelijk, dat we steeds meer mensen aan onze zijde vinden!

Speerpunt: Intellectueel eigendom
Europese Biotech Octrooirichtlijn:
fundament van biotech innovatie
Een goede bescherming van Intellectual
Property (IP) is een cruciale succesfactor
voor biotech bedrijven. Zonder bescherming,
door bijvoorbeeld een octrooi, is het voor
bedrijven niet mogelijk de hoge investeringen
voor onderzoek en ontwikkeling terug te
verdienen. Alleen al in Nederland gaat het
om 600 biotech bedrijven, het merendeel
MKB. De Europese Biotech Octrooirichtlijn
staat hiermee aan de basis van innovatie.
Onder druk van een aantal kwekers, die
gratis willen profiteren van innovaties van
anderen, ligt de octrooirichtlijn onder vuur.
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Het openbreken van de richtlijn zal
desastreuze gevolgen hebben voor biotech
innovaties van Europese bodem: brood
nodige nieuwe landbouwgewassen,
geneesmiddelen, vaccins en biobased
producten.
Dankzij de inspanningen van HollandBIO
wordt het belang van de octrooirichtlijn
gelukkig steeds beter op waarde geschat.
Samen met diverse betrokkenen werken we
aan initiatieven om kwekers gemakkelijker
toegang te bieden tot octrooien, zonder
daarmee de biotech sector te schaden.
De invoering van de beperkte veredelings
vrijstelling en de oprichting van het
International Licensing Platform Vegetable
zijn twee mooie voorbeelden.

Highlights 2015

“One of the most important internationally-oriented biotech
groups, HollandBIO has been an effective and trusted partner
working to ensure biotech innovation and dynamism remain
a reality in the Netherlands and in Europe.”
Nathalie Moll Secretary General EuropaBio

Speerpunt: MKB actieplan
Spreekbuis van het innovatieve
life sciences MKB
Het MKB geldt als de drijvende kracht
achter innovatie in de life sciences. Met
een achterban die voor 85% tot deze groep
behoort, is HollandBIO de spreekbuis van
het MKB. Onze leden ondervinden diverse
drempels op de route van wetenschappe
lijke uitvinding naar product. Die praktijk
ervaring stelt ons in staat te beoordelen
of bestaande of nieuw in te stellen
stimuleringsmaatregelen het juiste effect
sorteren. Dankzij de input van het MKB is
HollandBIO een waardevolle partner om
het innovatiebeleid van Nederland te
versterken.
HollandBIO directeur Annemiek trad namens
brancheverenigingen in de life sciences toe
als industrieel secretaris van het topteam
Life Sciences & Health om ook hier de stem
van het MKB te laten klinken. Op belangrijke
thema’s zoals beschikbaarheid van finan
ciering werkten we effectief samen met
partners als VNO-NCW. Ons contact met het
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ministerie van EZ is bijzonder constructief
en waardevol voor beide partijen. Die goede
relaties werpen hun vruchten af. Zo bleven
goed gebruikte regelingen als het Innovatie
krediet en de WBSO behouden. Ook werd
de RDA regeling aangepast waardoor deze
nu toegankelijk is voor biotech startups.
In 2015 maakten we een start met de
ontwikkeling van een sectorvisie: een breed
gedragen ambitie van de sector over de
sector. Wat willen we bereikt hebben in 2030?
En wat is daar voor nodig? De sectorvisie
moet leiden tot een concreet plan van
aanpak voor de komende jaren. Dit plan is
niet alleen waardevol voor HollandBIO, maar
ook voor andere stakeholders waarmee we
samen het succes van de sector bepalen.

Speerpunt: Vaccins
Expertgroep vaccins goed
voorbereid op cruciaal jaar
Voorkomen is beter dan genezen, daar is
iedereen het mee eens. En voorkomen,
dat is precies wat vaccins doen.
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“De Topsector Life Sciences & Health wil de innovatieve
kracht van de sector versterken. Mede dankzij de
betrokkenheid van HollandBIO weten we onze activiteiten
steeds beter op het innovatieve MKB af te stemmen.”
Prof. Jan Raaijmakers, boegbeeld Topsector LSH

Dankzij biotechnologie heeft de ontwikkeling
van vaccins een vlucht genomen. De nieuwste
vaccins hebben een kortere ontwikkeltijd en
meer toepassingen dan ooit. Helaas worden
ze nog onvoldoende gebruikt, waardoor we
gezondheidswinst laten liggen. Kwetsbare
groepen zijn het slachtoffer van nare ziekten
die door en voor een prikje voorkomen
hadden kunnen worden. Een zorgelijke
situatie!

zorg, waarbij een snelle totstandkoming van
de BeoordelingsKamer Vaccins (BKV) een
belangrijke eerste stap is. Ook moeten
artsen én burgers zich goed geïnformeerd
weten over alle beschikbare vaccins.

In 2015 hebben we ons vaccinstandpunt
in detail uitgewerkt. Niet alleen door
bijeenkomsten van de expertgroep vaccins,
maar juist ook door andere stakeholders te
raadplegen. Zo organiseerden we ronde
tafel bijeenkomsten met Key Opinion
Om als Nederlandse samenleving maximaal
Leaders in infectieziekten en vaccinatie.
te profiteren van de preventieve kracht van
vaccins, nu én in de toekomst, moeten we een We namen actief deel aan diverse bijeen
snelle en brede beschikbaarheid garanderen. komsten, zoals het Nationaal Preventie
debat en de bijeenkomst over de toekomst
Een effectief en toekomstbestendig vaccin
van het Rijksvaccinatie programma.
beleid vereist hervorming van de vaccinatie

“Patiënten kunnen een cruciale bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, maar helaas
wordt hun ervaring niet altijd benut. Doordat biotech
bedrijven patiënten wel als bron van kennis beschouwen,
zijn zij een goede partner voor ons om samen producten
te ontwikkelen die een verschil kunnen maken in het
leven van patiënten.”
Elizabeth Vroom oprichter Duchenne Parent Project
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We presenteerden, luisterden en
discussieerden. En natuurlijk brachten
we onze visie onder de aandacht van het
Ministerie van VWS, de Gezondheidsraad,
het Zorginstituut en politici.
In 2016 staan verschillende beoordelingen
van vaccins op de rol en hebben we goede
hoop dat de BKV toch echt een feit wordt.
Al met al een spannend jaar, waarin
HollandBIO, gewapend met een uitstekend
onderbouwd en breed gedragen stand
punt, ten strijde zal trekken om brede
beschikbaarheid van vaccins te realiseren.
Zodat we niet enkel zeggen dat voor
komen beter is dan genezen, maar ook
echt de daad bij het woord voegen.

Speerpunt: Waarde van
geneesmiddelen
Ruim baan voor innovatie!
Dankzij geneesmiddelen kunnen miljoenen
mensen meedoen: op het werk, aan een
opleiding, in familieverband en binnen de
vriendenkring. De afgelopen jaren heeft
de biotech fantastische nieuwe producten
geleverd. Nieuwe therapieën, zoals
gentherapie en immuuntherapie, zijn
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steeds gerichter en veroorzaken minder
bijwerkingen. De vooruitzichten en de
kwaliteit van leven van vele patiënten gaan
hierdoor met sprongen vooruit. Voor mensen
met een auto-immuunziekte, kanker, of
zeldzame aandoening als taaislijmziekte
betekenen die nieuwe behandelingen een
wereld van verschil. Met het oog op de volle
biotech pijplijn kunnen we ook de komende
jaren rekenen op nieuwe mogelijkheden.
De stormachtige ontwikkelingen in de
medische wetenschappen stellen het
huidige systeem op de proef. Zo is het
bijvoorbeeld met voor één of enkele
patiënten ontwikkelde behandelingen niet
mogelijk om in omvangrijke klinische
studies de veiligheid en effectiviteit vast te
stellen. Door nieuwe technologieën in een
oud systeem te persen, loopt de markt
toegang en vergoeding steeds vaker spaak.
De hand gaat op de knip en veelbelovende
concepten als personalised medicine en
value-based healthcare blijven voorlopig
toekomstmuziek. HollandBIO maakt
zich hard voor een zorgsysteem waarin
patiënten optimaal profiteren van de
biotechnologische vooruitgang, nu en
in de toekomst.
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BioBusiness Solutions
Services that suit your needs

Life Sciences Funding Database
Het vinden van de juiste financiering is
voor een biotech bedrijf niet altijd
eenvoudig. Door de versnippering en
de complexiteit van het financierings
landschap zie je als ondernemer al gauw
door de bomen het bos niet meer.
HollandBIO en ttopstart hebben de handen
ineen geslagen om hier verandering in
te brengen. De in 2015 gelanceerde
Life Sciences Funding Database wijst
ondernemers én onderzoekers de
weg om snel de juiste financierings
mogelijkheden te identificeren.
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De database is gebruiksvriendelijk: je
voert een aantal criteria in en na een druk
op de zoekknop verschijnt een up-to-date
overzicht van mogelijkheden op je scherm.
De database bevat een overzicht van
passende subsidies, beurzen, leningen
en fiscale regelingen op nationaal en
Europees niveau.

www.hollandbio.nl/funding

Highlights 2015

Company database
Met de Dutch Life Sciences Database is
het vinden van een Nederlands biotech
bedrijf een koud kunstje. De database
biedt het meest complete overzicht van
onze nationale biotechnologie sector
en maakt deel uit van de wereldwijde
Biotechgate Database. Door de goede
zoekfilters vind je in een handomdraai
wat je zoekt, of dit nu een bedrijf is om
mee te partneren, een overzicht van
bedrijven in een specifieke regio of
een gespecialiseerde serviceverlener.
Ook beschikt HollandBIO dankzij de
database over de meest actuele
sectorstatistieken. Neem voor meer
informatie contact met ons op!

www.dutchbiotech.nl

Highlights 2015
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HollandBIO
Business Solution

Services that suit

Member-to-Member programma
Biotech ondernemers besteden hoog
gespecialiseerde taken in de regel uit bij
dienstverleners met specifieke expertise.
Zo kunnen zij zich volledig toeleggen op
de ontwikkeling van hun eigen bedrijf.
Er is een breed aanbod van dienstverleners:
van alle mogelijke vormen van contract
research, juridisch advies, experts in
intellectueel eigendom, financieel
management tot communicatie.

BioBusiness Masterclass
De BioBusiness Masterclass is dé opleiding
voor ondernemers in life sciences, agrofood en chemie. Het is een hands-on
programma waarin alle aspecten van
het ondernemerschap aan bod komen:
het ideale opstapje om een biotech
bedrijf te starten of om door te groeien
naar een managementpositie in biotech.
Professionele en persoonlijke ontwikkeling
staan centraal tijdens de Masterclass.
Meer dan 40 ervaren ondernemers,
docenten en coaches delen hun kennis
gedurende 6 modules. De modules zijn
gericht op specifieke aspecten van
productontwikkeling in life sciences, zoals
intellectueel eigendom, contracten en

s

your needs

HollandBIO
heeft het
Member-toMember programma (M2M) opgezet om
biotech bedrijven inzicht te geven in het
dienstenaanbod. Dit doen we onder meer
door publicatie van een boekje en door
‘Ask the expert’ sessies tijdens ons
Dutch Life Sciences SME event. Daarbij
profiteren leden van HollandBIO van aan
trekkelijke voorwaarden en kortingen op
diverse diensten.

licenties, communicatie en financiering.
In teamverband werk je aan een business
plan, waarbij je kans maakt op het winnen
van de Biobusiness Masterclass Award.
De Masterclass levert naast een hoop
kennis ook een waardevol netwerk op van
topondernemers en specialisten, die allen
een steentje bijdragen aan het succes van
jouw carrière. De eerstvolgende editie van
de Masterclass start in april, schrijf je nu in!

Toxys wint de BioBusiness Masterclass Award
2014-2015
18
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Sluit je aan bij
HollandBIO

Word vandaag nog lid en ...
•	
Krijg inspraak in onze prioritering, standpunten en activiteiten
•	
Ben snel op de hoogte van relevante sectorontwikkelingen
•	
Heb toegang tot een netwerk van experts en KOLs
•	
Ontmoet vakgenoten tijdens de vele (netwerk)bijeenkomsten
•	
Speel je organisatie in de kijker van jouw doelgroep
•	
Krijg (gratis) toegang tot HollandBIO activiteiten
•	
Krijg fikse korting op evenementen en de BioBusiness
Masterclass

Het HollandBIO team staat voor je klaar!
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Blijf op de hoogte via:
Website
www.HollandBIO.nl

HollandBIO Weekly
nieuws@hollandbio.nl

Twitter
@HollandBIO

