Biotech Booster
HollandBIO, alle veertien universiteiten, alle acht Universitaire Medische Centra en de Hogescholen
bundelen hun krachten, met steun van topsectoren, om maatschappelijk impactvolle innovaties de
beste start te geven! Nederland kan het Boston aan de Noordzee worden.
Private investeringen van Nederlandse biotechbedrijven zijn substantieel. Niet minder dan vijf
biotechbedrijven (Janssen, DSM, Byondis, Enza Zaden, Rijk Zwaan) staan in de top twintig van
bedrijven die investeren in Nederlands R&D.1 In 2020 bedroegen totale investeringsrondes,
overnames en partnerschappen in biotech €4,9 miljard. En met de juiste impulsen kan dit groeien.
Investeren in biotech biedt toegang tot oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken op
gebied van voeding, verduurzaming en gezondheid. Die impact bestaat bijvoorbeeld uit
gezondheidswinst door preventie, vroege diagnostiek en geneesmiddelen, uit reductie van de
uitstoot van broeikasgassen in de landbouw en bio-based producten voor de chemische sector.
Biotech is een general purpose technology2. Biotech heeft synergie met andere sleuteltechnologieën,
voorstellen en toepassingsgebieden (AI, Medtech, RegMed, Oncode, Foodswitch, etc.). Het is bij
uitstek sectordoorsnijdend en relevant voor diverse topsectoren (LSH, BBE, T&U, Chemie).
Nederland heeft een excellente kennispositie op biotechnologie en er ligt een enorme kans die te
vertalen naar bedrijvigheid en innovatie. Biotech is echter een kennis- en kapitaalintensieve sector
met lange ontwikkeltijden. Dit vraagt om een aanvullende en nieuwe aanpak.
Deze gezamenlijke aanvraag door kennisinstellingen, overheidspartners en bedrijven is uniek. Onze
aanpak beoogt knelpunten op te lossen waardoor wij het ecosysteem voor biotechnologische
innovatie in Nederland naar de wereldtop brengen. Daarmee transformeren wij ook de Nederlandse
valorisatieaanpak, weg van eilandjes naar een nationaal netwerk gebouwd op regionale sterktes. Zo
creëren wij volwassen en schaalbare bedrijven en productconcepten.
Het versterkt bovendien het Nederlandse groei-, ontwikkel- en verdienvermogen: het optimaal
benutten van deze potentie kan Nederland op termijn €30 miljard per jaar opleveren aan
maatschappelijke en economische baten.3 Het draagt bij aan de duurzame groei, welzijn en
gezondheid.

Uitdaging: kennis omzetten in bedrijvigheid en innovatie
Nederland weet haar excellente kennispositie (alfa-, bèta- en gammawetenschappen, medisch en
techniek) onvoldoende om te zetten in bedrijvigheid en innovatie. Er ontbreekt financiering voor het
verkennen van ideeën, startup teams worden te vroeg in het diepe gegooid en het vinden van
partners en maken van afspraken is vaak problematisch.4
Om kennis om te zetten in innovatie moeten starters de ruimte krijgen om zich vanaf het begin meer
op ondernemerschap en groei te richten. Toegang tot de juiste kennis en expertise (bijvoorbeeld
rond productie, productontwikkeling en wettelijke kaders) is daarvoor doorslaggevend. Ook zijn
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meer mogelijkheden voor financiering nodig voor doorgroei van dit type bedrijven.5 Dit is extra
prangend voor biotech innovatie vanwege de specifieke kenmerken van de sector.
Bestaande instrumenten en organisaties richten zich vaak op het oplossen van deelproblemen. Dit
voorstel zorgt dat de behoeften van het idee, project of bedrijf om toepassing en de markt te
bereiken, centraal staan. Dit gebeurt in een integraal en gezamenlijk programma dat aanhaakt op de
tien uitdagingen die de regering schetst in het komen tot sterke innovatie-ecosystemen.6 Ons
voorstel bestaat uit drie niveaus en randvoorwaarden:
1)
2)
3)
4)

Regional Trusted Communities (RTC’s) voor scouting en formatie;
Biotech Innovation Program (BIP) voor incubatie;
Spin-out voor acceleratie en scale-up; en
Randvoorwaarden.

Dit programma heeft, na de initiële investeringen, een duurzaam en blijvend verdienmodel dat door
markt- en systeemfalen nu niet kan ontstaan. Het programma doorbreekt de silo’s die samenwerking
bemoeilijken. Zo bouwt het aan meerwaarde die in de Spin-out wordt verzilverd. BIP, vroege
investeerders - bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) - en de
kennisinstellingen delen in het commerciële succes.
Dit plan levert op korte termijn meerwaarde in iedere fase. Bestaande ideeën, projecten en bedrijven
kunnen nu al worden versterkt in de RTC’s, het BIP en de Spin-out. De route van onderzoek naar
maatschappij maken wij in samenwerking met overheid en partners veel begaanbaarder.

Niveau 1 – Regional Trusted Communities
RTC’s bieden de mogelijkheid een ‘wild idee’ te verkennen; bottom-up lokale initiatieven van
wetenschappers, ondernemers, patiënten en bedrijven. RTC’s bieden experimenteerruimte om
ideeën te toetsen (proof of principle). In een vroege fase start de dialoog tussen alle
belanghebbenden, van probleemeigenaar tot expert. Dat versterkt vraaggedreven innoveren.
De kennisinstellingen en KTO’s staan centraal in de governance. KTO’s scouten ideeën en brengen
deze verder. Samen met regionale partners, zoals campussen, ROM’s en bedrijven, ondersteunen zij
deze gemeenschappen. Binnen bredere domeinen als LSH, Chemie of Agrifood nemen RTC’s
maatschappelijke vragen en behoeften als startpunt.
Onze open aanpak van lokale ondersteuning en doelgerichte startsubsidies sluit aan op de sterktes
van regionale innovatie-ecosystemen. Interactie tussen onderzoek en praktijk staat centraal, zo
nemen de teams ook gebruiker en gedrag direct mee in het uitwerken van hun idee. De open aanpak
biedt daarnaast als voordeel dat een diversiteit aan ideeën en oplossingen, ongeacht technologie of
vorm, ruimte krijgt. RTC’s vormen daarmee de regionale wortels van het BIP.
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Niveau 2 – Biotech Innovation Program
Het BIP staat open voor ieder team en biedt de mogelijkheid en financiering aan een startupproject
te werken onder begeleiding van experts en topondernemers. Dat versterkt zowel team als idee.
Doel is investor readiness binnen twee tot drie jaar (proof of concept).
Het BIP heeft een bedrijfsmatige aanpak. Dat maximaliseert de slagingskans. Ondernemers en
experts zijn in de lead om snel en efficiënt projecten te beoordelen. Bij een positief oordeel helpt de
BIP projecten naar proof of concept. Een panel van ondernemers begeleidt projecten door afspraken
met ieder projectteam te maken en voortgang te beoordelen. De afspraken en financiering hangen af
van technologie, team en toepassing. De beste partners, bijvoorbeeld op campussen, bij bedrijven of
in incubators, bieden ondersteuning. Het criterium voor succes is commerciële haalbaarheid.
Het BIP vormt een landelijk netwerk en beheert de projecten als portfolio. Projecten groeien zo in
samenhang. Het BIP combineert projecten als dat tot sterkere proposities leidt. Deze aanpak helpt
bovendien bij het identificeren van nieuwe onderzoeks- en innovatievragen. Teamleden leren ook als
het project niet slaagt. Zij nemen hun kennis en ervaring weer terug naar de RTC’s. Zij versterken
daarmee het ondernemend vermogen van de Nederlandse biotech sector.
Het BIP is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden
houden samen toezicht. De intellectuele eigendomsrechten (IER) worden ter beschikking gesteld aan
het BIP om het idee te ontwikkelen. Deze opzet maakt het BIP en de teams slagvaardig.

Niveau 3 – Spin-out
Als het team proof of concept bereikt, besluit het BIP panel over het vervolg, bijvoorbeeld het starten
van een bedrijf of overgang naar een bestaand bedrijf. De spin-out wordt gefinancierd door venture
capital, bedrijven of andere geïnteresseerde publieke/private investeerders. Het BIP kan zelf mee
investeren in de commercialisatie en opschaling van de meest beloftevolle bedrijven.
Het BIP maakt en beheert de commerciële afspraken, ook over IER, met de spin-out of partner. De
IER worden aangeboden aan de spin-out (of partner) die het idee oppakt, onder voorwaarden die
passen binnen het Richtsnoer IER. Het BIP maakt ook afspraken over vestiging en werkgelegenheid in
Nederland. De resulterende bedrijven aarden op deze manier in het Nederlandse biotech
ecosysteem. Het talent en de opgedane kennis komen weer ten goede aan de RTC’s en het BIP.
Het BIP panel blijft betrokken omwille van de continuïteit, bijvoorbeeld als RvC of als mentoren. Zij
koppelen spin-outs aan internationale investeerders en partners uit hun netwerk. Daarmee krijgen
spin-outs toegang tot het noodzakelijke groeikapitaal en talent. Het BIP lanceert op deze wijze de
beste Nederlandse biotech-ideeën op de internationale markt.
Wij stimuleren de groei van een nieuwe generatie topondernemers.

Randvoorwaarden
Voor een ijzersterk biotech innovatie-ecosysteem moet de hele keten op orde zijn. Dit
Groeifondsvoorstel heeft op de randvoorwaarden sterke synergie met complementaire initiatieven,
zoals plannen van de Topcampussen en de Faculty of Impact. Belangrijke overige randvoorwaarden
zijn:



KTO’s versterken door een ondernemende cultuur, mandaat en financiering zodat zij
onderzoekers met kansrijke ideeën effectief kunnen ondersteunen.
Sterke gemeenschappen op campussen en rond ondernemerschap.







Toegang tot infrastructuur/faciliteiten voor labruimte, opschaling en productie voor snelle
doorgroei.
Aandacht voor maatschappelijke aspecten en dialoog, vergelijkbaar met het opzetten van
ELSA-labs.
Wet- en regelgeving moderniseren voor een optimale opname en inzet van biotech.
innovaties. Betere afstemming van bestaande regelgeving en instrumenten om het biotech
vestigingsklimaat te versterken.
Het versterken en stimuleren van biotech opleidingen en ondernemerschapsonderwijs. Dat
betekent investeren in bestaande opleidingen op alle niveaus alsmede de mogelijkheden tot
leven lang ontwikkelen uitbreiden.
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