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AGENDA Steering Committee PharmInvestHolland 

29 januari 2018 

15.00 – 16.00 uur 
Telefonisch: +31 20  / Code deelnemers  / Code voorzitter (

1. Welkom en mededelingen (5 min) 

2. Verslag en actielijst vorige vergadering (5 min)
PIH Minutes 2nd meeting 2017-12-14 
PIH Actions 2nd meeting 2017-12-14 

3. Congressen/bijeenkomsten (15 min)

a. Innovation for Health (update ) PIH Innovation for Health 
b. BioEurope Spring (update ) 
c. Kick-off bijeenkomst PharmInvestHolland (update )    PIH Kick-off bijeenkomst  

4. Update bidbook (10 min) (update ) 

5. Projectgroep EMA (5 min) (update ) 

6. Jaarplanning 2018 (10 min) (update  en discussie allen) 

7. Rondvraag en sluiting (5 min)
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MINUTES 2nd meeting Steering Committee PharmInvestHolland 

14 december 2017 

Aanwezig:  (Amcham/Janssen),  (Ministerie van EZK), 
(Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen),  ((Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, 
verslag),  (Treeway/Regiegroep LSH),  (VNO-NCW),  (Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen),  (MSD),  (Lygature),  (Janssen),  

 (Health~Holland),  (HollandBIO/Kite Pharma),  (RVO/NFIA), 
 (HollandBIO) 

Afwezig:  (Ministerie van EZK),  (Health-Holland), 
(Lygature),  (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen),  (VNO-NCW) 

1. Welkom en mededelingen
 verwelkomt iedereen. De vergadering begint met een voorstelrondje.  vervangt 

(is bij  in Denemarken gaan werken). Er zijn geen toevoegingen voor de agenda. 

2. Verslag en actielijst vorige vergadering

Er zijn een aantal opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering: 

 Pagina 1 / kopje 3: AmCham stelt voorwaarden bij een eventuele financiële bijdrage. Zo moet er een
duidelijke begroting opgesteld zijn en ook het Ministerie van Volksgezondheid bij het project 
betrokken zijn.

 Er is nog niet nagedacht over een subtitel voor PharmInvestHolland. Besloten wordt dit verder te 
geleiden aan het Team Communicatie (actie Team Communicatie).

Alle acties die op de actielijst stonden van de vorige vergadering zijn uitgevoerd. 

3. Doelstelling en governance

Doelstelling, missie en visie PharmInvestHolland 
De doelstelling, missie en visie van PharmInvestHolland wordt kort besproken. In aanvulling op de doelstelling 
wordt door  aangegeven dat voor het ministerie van Volksgezondheid belangrijk is om ook de verbetering 
van het gezondheidsrendement mee te nemen in de doelstelling van PharmInvestHolland. Vanuit de 
vergadering wordt opgemerkt dat een doelstelling als ‘het Boston van Europa worden’ buiten de sector niet 
zal worden herkend. Nadere uitleg is noodzakelijk. Besloten wordt de doelstelling van PharmInvestHolland 
breder te trekken dan alleen R&D: to be Europe’s most attractive innovative pharma environment. Hier vallen 
ook bijvoorbeeld productie en distributie onder. De kwantitatieve en kwalitatieve doelen die eerder zijn 
vastgesteld (verhogen van de werkgelegenheid, bijdrage aan de Nederlandse economie en gezondheidswinst) 
worden ook meegenomen. 

Komst EMA 
De komst van de EMA zal leiden tot een stijgende interesse van bedrijven voor Nederland, vooral op regulatoir 
gebied. CBG en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hebben aan de basis gestaan van het Regulatory 
Science Network, een netwerkorganisatie op het gebied van regulatory sciences. Dit netwerk kan 
agendasettend werken (bijvoorbeeld bij adaptive pathways) en een belangrijke rol gaan spelen bij het 
verbinden van Europese en Nederlandse kennis en spelers en is (in de ogen van de aanwezigen) een goed 
voorbeeld van het creëren van voldoende kennis en massa.   
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Ook voor PharmInvestHolland is de komst van de EMA een extra boost. Sommige zaken zullen sneller moeten 
worden opgepakt dan eerder gepland. Zo heeft InvestInHolland een taskforce EMA ingesteld en zal de 
communicatie (website) worden aangepast. De NFIA is bezig met de ontwikkeling van een plan om mensen en 
bedrijven te geleiden bij een eventuele verhuizing vanuit London naar Amsterdam. Stap 1 is de identificatie 
van relevante bedrijven. Vanuit de overheid wordt daarnaast extra gekeken naar bedrijven die iets zouden 
toevoegen aan de sector in Nederland. De leden van PharmInvest kunnen helpen bij het selecteren van deze 
(relevante) bedrijven. Besloten wordt hier in een taskforce aan te werken. (actie 

 ; taskforce EMA). Naast het doornemen van lijsten van bedrijven die op dit moment actief 
zijn rond de EMA, zal de groep ook criteria opstellen voor bedrijven die van toegevoegde waarde voor het 
Nederlandse ecosysteem zijn.  ondersteunt bij de opzet van de bijeenkomst. 

Governance en financiën 
Op dit moment wordt PharmInvestHolland gefinancierd door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. 
Voor de verschillende projecten zal op zoek gegaan worden naar projectfinanciering bij andere partners. Met 
het ontstaan van een Taskforce EMA groeit het initiatief. Dat is ook geen probleem binnen de governance: er 
is volop ruimte voor allerlei werkgroepen (ook zonder deelname van alle deelnemende partijen aan 
PharmInvestHolland). Besloten wordt dat in voorkomende gevallen de samenstelling en het doel van andere 
groepen door gegeven wordt aan , voor het totaal overzicht.  
Voorlopig wordt nog niet gestart met het zoeken van een ambassadeur voor PharmInvestHolland. Allereerst is 
het goed om al een aantal zaken afgerond te hebben, zodat duidelijk is waarmee een ambassadeur op pad 
gestuurd wordt. Ook wordt het resultaat van de procedure voor een nieuw boegbeeld voor de Topsector LSH 
afgewacht. 

4. Afgesloten en lopende activiteiten

SWOT 
De meegestuurde SWOT analyse wordt ongewijzigd vastgesteld, met de volgende opmerkingen: 

-  

- De SWOT analyse is bedoeld als een intern stuk. Voor gebruik naar buiten zullen bepaalde 
argumenten beter uitgelegd en geduid moeten worden. Daarnaast is nog een vervolgslag te maken
over het vertalen van zwaktes naar acties. 

- Input op de SWOT analyse naar aanleiding van recente ontwikkelingen blijft welkom. De SWOT zal 
periodiek worden aangepast.

Memorandum of Understanding 
 vraagt of er bezwaren zijn of tekstvoorstellen voor de MoU. Er ontstaat wat discussie over de noodzaak 

van een MoU en de beeldvorming omtrent het opstellen hiervan. Voorkomen moet worden dat het beeld 
ontstaat dat PharmInvestHolland een gesloten clubje is waar anderen zich niet bij kunnen aansluiten. Aan de 
andere kant is een MoU belangrijk voor de beeldvorming, illustreert het de (unieke) samenwerking en is het 
een mooi PA-moment. Besloten wordt dat nog duidelijker gecommuniceerd wordt dat PharmInvestHolland 
als initiatief onder de vlag van Health~Holland opereert. De MoU zal ingezet worden om commitment van 
partijen te laten zien. Presentatie/ondertekening bij een launch bijeenkomst versterkt dit en heeft ook grote 
PR-waarde.  komt nog met een nader tekstvoorstel voor een MoU, waarbij ambitie en missie centraal 
staan (actie ). Het communicatie team werkt aan een voorstel voor een launchmeeting. Verder wordt 
opgenomen dat altijd anderen partijen moeten kunnen aansluiten. Iedereen denkt verder na over een geschikt 
persoon voor ondertekening. 

Bidbook/ Unique Selling Points 
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 presenteert de opzet van het bidbook. De aanwezigen gaan akkoord met deze opzet en de verdeling 
in vier hoofdstukken. Overleg over de vormgeving vindt later plaats – er zal zoveel mogelijk worden 
aangehaakt bij de vormgeving van bestaande bidbooks.  
In de vergadering wordt kort gediscussieerd over de Unique Selling Points. Besloten wordt de volgende vier 
USPs centraal te stellen in de communicatie over het klimaat in Nederland: 

- ‘The world’s most concentrated life sciences & health cluster’
- ‘The gateway to Europe’
- ‘Plenty of opportunities for public private partnerships’
- Een combinatie van USP 1 en 2  ‘Outstanding research and education and well trained professionals’. 

werkt in de komende periode verder aan het bidbook en zal (delen van) het concept met partners
delen voor commentaar. 

Algemene communicatie 
Het Team Communicatie zal verder nadenken over een communicatiestrategie rondom de launch van het 
bidbook tijdens BIOEurope Spring (richting de internationale sector) en een launchbijeenkomst (gericht op de 
politieke en ambtelijke wereld).  
Daarnaast zal het PharmInvestHolland initatief gepresenteerd worden tijdens Innovation for Health. De 
aanwezigen gaan akkoord met het programmavoorstel en de beoogde sprekers.  

Jaarplanning PharmInvestHolland 
De jaarplanning komt heel kort ter sprake. Dit is een eerste opzet, die in de loop van de tijd verder zal worden 
uitgewerkt. Als resultaat van deze vergadering zal een ‘Team EMA’ worden toegevoegd. Afgesproken wordt 
dat later dit jaar een ‘Team Benchmark’ aan de slag gaat met een vergelijking tussen Nederland en andere 
landen (actie ,  en ).  

5. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag. De volgende vergadering wordt gepland op 29 januari (face to face 
indien noodzakelijk en anders telefonisch). 
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ACTIONS 2nd meeting Steering Committee PharmInvestHolland 

14 december 2017 

Actie Wat? Wie? Wanneer? 

PIH 18-1 Nadenken over subtitel 
PIH 

Team Communicatie januari 

PIH 18-2 Team EMA januari 

PIH 18-3 Memorandum of 
Understanding 
Tekstvoorstel uitwerken 

Politiek launch event 
uitwerken 

 

Team Communicatie 

Februari 

Februari 

PIH 18-4 Projectgroep 
benchmark 

april 
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NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Innovation for Health 

29 januari 2018  

ter informatie  

Toelichting agendapunt:  
Innovation for Health op 1 februari 2018 is het grootste nationale event op het gebied van Life Sciences & 
Health, met meer dan 800 bezoekers, voornamelijk vanuit de sector. Hiermee is Innovation for Health een 
ideaal platform om PharmInvestHolland te presenteren aan de sector zelf. De Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen heeft het initiatief genomen om een slot van 45 minuten op Innovation for Health te 
reserveren. Dit zal worden gebruikt om het PharmInvestHolland initiatief aan de Life Sciences sector te 
presenteren en een discussie te initiëren over Nederland als vestigingsland voor farmaceutische activiteiten. 

Bijgevoegd vindt u het programma voor de sessie op Innovation for Health. 

Sessie: PharmInvestHolland: Make the Netherlands more attractive for R&D in pharma 

Tijd: 09.00-09.45 

Abstract: The Netherlands has an excellent research climate for new medicines and good opportunities to 
even improve this position. No other region in Europe has so many companies and scientific institutions on 
such a small area. With a stimulatory program our country could attract even more pharmaceutical research 
and companies. PharmInvestHolland has the goal to stimulate R&D by a multi-year investment program. In 
this session, several speakers will discuss the advantages of conducting R&D in the Netherlands. But also, the 
challenges that we still need to overcome will be discussed. 

Spreker 1:  (5 min) 
- Nederland als biotech en farmaland
- Kansen die Nederland laat liggen en introductie PharmInvestHolland als middel om dit te verbeteren

Spreker 2:  (Xendo) (20 min) 
- Waarde van de geneesmiddelensector in Nederland
- Kansen om het onderzoeks- en ontwikkelklimaat te verbeteren

Spreker 3:  (AstraZeneca) (20 min) 
- Ervaringen met onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen in Nederland
- Waarom als groot bedrijf investeren in Nederland?
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NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Kick-off bijeenkomst PharmInvestHolland 

29 januari 2018  

ter informatie / discussie / besluitvorming 

Toelichting agendapunt: 
Donderdag 18 januari heeft de Taskforce Communicatie vergaderd over de kick-off bijeenkomst voor 
PharmInvestHolland. Hierbij waren aanwezig:  (HollandBIO), 
(HealthHolland),  (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en  (Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen). 

De Kick-off meeting is bedoeld om kamerleden, ambtenaren, andere brancheverenigingen en andere 
belangstellenden buiten de LSH-sector te informeren over de kansen voor Nederland op meer bedrijvigheid in 
de geneesmiddelontwikkeling. Tijdens het overleg is besproken dat de Kick-off bijeenkomst in april op een 
dinsdag of donderdag wordt georganiseerd. De kick-off bijeenkomst zal ongeveer anderhalf uur duren en in 
Nieuwspoort plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst wordt het bidbook overhandigd aan een bewindspersoon 
of Tweede Kamerlid. Hieronder de gemaakte opbouw van de kick-off bijeenkomst. 

Opbouw Kick-off bijeenkomst: 
- Introductie PharmInvestHolland door boegbeeld LSH/ambassadeur PIH
- 2 sprekers die vertellen waarom ze de keuze hebben gemaakt om zich in Nederland te vestigen

o Bv. AstraZeneca, Kite Pharma, HMT
o 1 spreker van een groot bedrijf en een spreker van een kleiner bedrijf

- Afsluiting boegbeeld LSH/ ambassadeur PIH
o Vervolgstappen om het doel van PIH te bereiken, verzoek aan kamerleden

Actie in vergadering: korte discussie en besluit 
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Verslag Steering Committee PharmInvestHolland 

29 maart 2019 

10.00 – 12.00 uur 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

Aanwezig: 

Afwezig: 

1. Welkom en mededelingen
verwelkomt iedereen. We hebben vandaag 2 sprekers van het Leiden Bio Science Park te gast: 

 en 

2. Presentatie: Hoe versterken we de geneesmiddelensector in Nederland?
 geeft een presentatie over zijn opdracht bij het Leiden Bio Science Park en hoe we 

het LSH ecosysteem in Nederland verder kunnen versterken. 

Er volgt een discussie over het belang van het uitdragen van 1 nationaal verhaal om de Nederlandse LSH 
sector te positioneren met diverse sterktes per regio. Dit is een rol voor de ambassadeur die aangesteld wordt 
vanuit het ministerie van EZK.   

3. Verslag en actielijst vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. 

Actielijst  
Een aantal actiepunten wordt kort besproken. 

PIH 18-6:  geeft aan dat Leiden werkt aan het gebrek aan labruimte. Ook in andere delen in 
Nederlands worden dit soort knelpunten aangepakt. 

PIH 18-8: Catshuys meeting 
Het Ministerie van EZK en VWS hebben 2 ronde tafels met de SG’s en een aantal bedrijven in life sciences 
georganiseerd om te inventariseren welke knelpunten zij ervaren in Nederland. De Catshuys meeting staat 
daarom vooralsnog on hold.  

PIH 18-13: Er is weinig ruimte om een timeslot bij de innovatieattache’s te krijgen in 2019. Ze krijgen graag 
meer informatie over het actieprogramma en de nieuwe ambassadeur die vanuit het Ministerie van EZK 
aangesteld wordt. 

4. Actieplan versterken Life Sciences & Health sector
 licht kort het nationaal actieprogramma “Nieuwe kansen voor topsector  Life Sciences & Health” van het 

ministerie van EZK toe.  Er worden 2 belangrijke pijlers genoemd in de brief van Mona Keizer: 1) inhoudelijk 
programma met Ministerie van VWS om Nederland inhoudelijk beter op de kaart te zetten (FAST),  en 2) 
vestigingsklimaat. De ministeries van VWS en EZK trekken samen op en zijn op zoek naar een ambassadeur 
die Nederland beter op de kaart kan zetten. Het is de bedoeling om voor de zomer een ambassadeur aan te 
stellen.  

Er wordt genoemd dat het heel belangrijk is dat de missies van VWS en EZK goed op elkaar zijn afgestemd. 
Het bedrijfsleven herkent zich namelijk niet in de missie van VWS. Er wordt aangegeven dat Health~Holland 
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bezig is met het opstellen van de Kennis & InnovatieAgenda (KIA) naar aanleiding van de missie van VWS. In 
de KIA is er ruimte om de Life Sciences sterker op te nemen. Bedrijfsleven moet hiervoor goed aangesloten 
worden op de KIA. 
Actie: HollandBIO, VNO-NCW en VIG aansluiten op KIA.  

5. Benchmark
 licht toe dat er is besloten om de benchmarkstudie uit te breiden en het samen met het Ministerie van 

EZK en NFIA op te pakken. De studie bestaat uit 2 onderdelen: een LSH ecosysteem analyse en een 
internationale benchmark. De LSH ecosysteem analyse moet inzicht geven in hoe het LSH ecosysteem eruit 
ziet (o.a. getalsmatig in kaart brengen R&D landschap, activiteiten, toegang kapitaal, etc.). De benchmark-
studie moet inzicht geven in de concurrentiepositie van het Nederlandse investeringsklimaat voor 
geneesmiddelbedrijven t.o.v. andere Europese landen.

Momenteel wordt het onderzoeksvoorstel verder uitgewerkt. Daarna kan de opdracht uitgezet worden.  
doet de oproep om suggesties op het onderzoeksvoorstel en voor de begeleidingscommissie van de studie 
door te geven. Ook bruikbare rapporten die meegenomen kunnen worden, mogen naar  gestuurd 
worden.  

Na de benchmark studie is het belangrijk om de 2e ring stakeholders die geformuleerd zijn te betrekken bij 
PharmInvestHolland. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO nemen het initiatief om 2e 
ring gesprekken in te plannen.  

6. Regulatoire Innovatie PPP
licht toe dat er gewerkt wordt aan de Regulatoire Innovatie PPP. Het Ministerie van VWS en CBG zijn aan 

boord, maar hadden de afgelopen tijd vooral de focus op de komst van de EMA. Health~Holland is ook 
betrokken bij het initiatief. De komende maanden wordt een verdere impuls aan de PPP gegeven.  

7. Activiteiten 2019

Ronde tafels 
We zijn met AmCham bezig om 2 ronde tafels te organiseren over het investeringsklimaat en over toekomstig 
geneesmiddelenbeleid. Een draft voorstel is uitgewerkt en in april presenteren  en  het voorstel bij 
AmCham. Er wordt opgemerkt dat Janssen en MSD ook ronde tafels aan het organiseren zijn. Het is belangrijk 
dat we met elkaar afstemmen om doublures te voorkomen.  

Bidbook 
In november heeft  het bidboek verstuurd naar de Europese bazen van de lidbedrijven van de 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. 

Dag van de industrie 
 stelt voor om de volgende dag van de industrie van VNO-NCW in het thema van Life Sciences te laten 

staan. 

Sessie BIO 2019 
De 5 redenen voor LSH investeringen die geformuleerd zijn in het Steering Committee zullen ook dit jaar weer 
op het Health~Holland paviljoen bij de BIO in Philadelphia getoond worden. Verder wordt het bidbook 
meegenomen. 

Er volgt een discussie over het organiseren van een sessie bij de BIO om Nederland te promoten.  geeft 
aan dat ze in contact is met Cambridge Innovation Center voor de mogelijkheden.  of 

 zou een presentatie kunnen geven vanuit Janssen. 
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Actie: Afstemmen met  en  of het mogelijk is om een sessie op de BIO te organiseren 

Bijeenkomst Brussel EMA 
De NFIA is bezig met het organiseren van een bijeenkomst in Brussel ter promotie van de EMA. De bedoeling 
is om een dertigtal bedrijven/organisaties uit de Life Sciences bij elkaar te brengen die Nederland mogelijk op 
het vizier hebben of willen uitbreiden. De bijeenkomst is uitgesteld naar mei of juni, zodat er ambassadeurs 
mee kunnen.  

 stelt ook voor om in Brussel een bijeenkomst te organiseren om daar de public affairs bureaus’s met 
farmabedrijven als klanten mee te nemen. Het is een uitdaging om public affairs managers mee te nemen in 
ons verhaal dat het belangrijk is om te investeren in de biofarmaceutische sector. Zij hebben veelal een 
eenzijdige perceptie over dure geneesmiddelen. Het zou mooi zijn om vertegenwoordigers van Europese 
kantoren uit te nodigen. Dit zou rondom een bestuursvergadering van EFPIA kunnen.  

Actie: Uitzoeken of we het initiatief van NFIA en  idee kunnen combineren. 

Maatschappelijk verantwoord licenseren (NFU) 
De NFU heeft 10 principes voor maatschappelijke verantwoord licenseren opgesteld. Er is een 
internetconsultatie gedaan om input van partijen op te halen. Ook zijn een aantal stakeholders door de NFU 
uitgenodigd om feedback te geven. Half augustus worden de principes aangeboden aan Ministerie van VWS, 
EZK en OCW. Daarna zullen de ministeries gezamenlijk een reactie geven aan de kamer.  

8. Rondvraag en sluiting
 geeft aan dat er in Nederland weinig bekend is over de impact en de potentie van de 

geneesmiddelensector. Onze sector moet meer opgenomen worden in ranglijstjes. Onze focus binnen 
PharmInvestHolland is nu vooral om ons naar het buitenland te positioneren, maar we moeten dit ook intern 
in Nederland doen.  
Actie: Plan van aanpak maken hoe de sector zichtbaarder kan worden in ranglijstjes 
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Steering Committee PharmInvestHolland 

Actielijst 

29 maart 2019 

Actie Wat? Wie? Deadline 

PIH 18-1 Benchmark 
Onderzoeksvoorstel  Life Sciences 
studies verder uitwerken en 
opdracht uitzetten bij consultants 

Doorgeven suggesties voor 
onderzoeksvoorstel, 
begeleidingscommissie 
onderzoek en bruikbare rapporten 
aan  

2e ring stakeholder betrekken bij 
PIH 

Allen 

HollandBIO/VIG 

z.s.m.

z.s.m.

Zodra studie life sciences 
gereed zijn. 

PIH 18-2 BIO 2019 
Uitzoeken mogelijkheid sessie op 
de BIO ter promotie van NL 

z.s.m., uiterlijk half april

PIH 18-3 Bijeenkomst Brussel EMA 
Uitzoeken of we een bijeenkomst 
kunnen organiseren voor public 
affairs managers in Brussel over 
investeren in NL en EMA. 

April/mei 2019 

PIH 18-4 AmCham ronde tafels 
 presenteren 

voorstel ronde tafels over 
ondernemersklimaat en 
toekomstig 
geneesmiddelenbeleid bij 
AmCham 

April 2019 

PIH 18-5 Bekendheid biofarma in NL 
Plan van aanpak maken om de 
biofarma sector te positioneren in 
ranglijstjes 

Mei 2019 

PIH 18-6 Dag van de Industrie 
Volgende editie van Dag van de 
Industrie in het teken van Life 
Sciences 

2019 
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PIH 18-7 Kennis & Innovatie Agenda 
(Health~Holland) 
HollandBIO, VNO-NCW en 
Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen aansluiten bij de 
KIA voor vertegenwoordiging 
bedrijfsleven 

z.s.m.

PIH 18-8 Presentatie PIH 
 geeft bij de volgende 

vergadering van het Topteam een 
update van PIH 

Januari 2019 

PIH 18-9 Jaarplanning 
Toevoegingen/wijzigingen op 
jaarplanning aan  sturen 

Allen Doorlopend 
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Studies over de Nederlandse Life Sciences & Health sector 

Aanleiding 
Nederland heeft een sterke positie op het gebied van Life Sciences & Health (LSH) in Europa. Ons land heeft één 
van de meest geconcentreerde LSH clusters ter wereld. Binnen een straal van 190 km zijn er 2900 innovatieve 
R&D life sciences bedrijven, inclusief 420 biofarmaceutische bedrijven. In universitaire ziekenhuizen, 
universiteiten en kennisinstellingen is er uitstekende expertise op gebieden zoals kankeronderzoek, hart- en 
vaatziekten, infectieziekten en neurodegeneratieve aandoeningen.  

EZK-actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ 
De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland biedt kansen om meer 
bedrijvigheid aan te trekken en de LSH sector te ontwikkelen tot dé Life Sciences & Health hub in Europa. Meer 
bedrijvigheid komt ten goede van zowel de Nederlandse patiënt als de economie. Het kabinet erkent ook de 
maatschappelijke  en economische kansen die de komst van de EMA biedt. De ministeries van Economische 
Zaken en Klimaat en VWS ontwikkelen daarom gezamenlijk een nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen 
voor Topsector Life Sciences & Health’. 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z02079&did=2019D04652 

Uit een verkenning die door het ministerie van EZK werd uitgevoerd bleek dat de Nederlandse LSH-sector, waar 
het EMA onderdeel van uit gaat maken, met de komst van het EMA nog aantrekkelijker is voor innovatieve 
bedrijven uit die sector. Het EMA kan als onderdeel van dit ecosysteem zorgdragen voor een toename in 
bedrijvigheid, waardoor zowel de patiënt, de maatschappij als geheel én de economie baat kunnen hebben bij 
de komst van dit belangrijke agentschap. Voor het realiseren van de EMA-kansen is het gezamenlijk optrekken 
van alle partijen in de LSH-sector een essentiële voorwaarde. Van belang is dat Nederland zich internationaal 
met één samenhangende propositie profileert en niet als afzonderlijke regionale clusters. Een ander 
aandachtspunt is een ambitieus vestigingsklimaat (zowel generiek als specifiek) zodat bedrijven zich op de 
lange termijn in de Nederlandse LSH-sector, blijven vestigen en deze daarmee verder versterken. Ook 
innovatieve ontwikkelingen die door verschillende departementen worden ingezet op het terrein van nieuwe 
geneesmiddelen en medische interventies zoals celtherapieën, regeneratieve geneeskunde, »personalised 
medicine» vragen om meer samenhang. Om deze en andere ontwikkelingen in gang te zetten wordt het 
Nationaal actieprogramma «Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health» ontwikkeld en uitgevoerd  
in nauwe samenwerking met Topsector LSH en betrokken departementen.  

Een belangrijk onderdeel van het Nationaal actieprogramma zal de versterking van de strategische acquisitie 
worden, gericht op bedrijven die het LSH-ecosysteem kunnen versterken. NFIA en haar regionale partners in 
Nederland (Invest in Holland) hebben een team opgezet om deze acquisitie vorm te geven. Hiervoor is zowel 
door de rijksoverheid als door regionale partijen geld vrijgemaakt. Het LSH-team van Invest in Holland richt zich 
zowel op het aantrekken van investeringen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde LSH-bedrijven als op 
bedrijven uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Azië waarvoor Nederland met de komst van het EMA nu 
mogelijk een interessantere vestigingslocatie is geworden. LSH-bedrijven noemen de combinatie van de 
aanwezigheid van talent, een goede infrastructuur, het R&D-ecosysteem en de aanwezigheid van academische 
ziekenhuizen als sterke punten van Nederland. De aanwezigheid van het EMA is nu – voor sommige bedrijven 
uit de LSH-sector – een extra argument om Nederland als vestigingslocatie te kiezen. 

Actueel en compleet beeld Topsector LSH 
Om dit actieprogramma goed vorm te geven en op een later moment te kunnen evalueren is het belangrijk een 
actueel en compleet beeld (feitelijk een foto) te hebben van het gehele LSH-ecosysteem. Er zijn al verschillende 
studies beschikbaar. Een overzicht hiervan is bijgevoegd in bijlage 1. Deze geven echter allen een gedeeltelijk en 
niet altijd actueel beeld.  

Er is vanwege een aantal redenen behoefte aan een actuele en volledige studie. Ten eerste is het actuele beeld 
de basis voor de ambitie om een nationale propositie te ontwikkelen waarmee Nederland zich internationaal 
presenteert aan de hand van thematische sterktes en niet aan de hand van regionale clusters. Een tweede 
belang van de studie is het – op basis van het actuele beeld – en in licht van het ‘Nationaal actieprogramma 
‘Nieuwe kansen voor Topsector LSH’ formuleren van KPI’s om het effect van het actieprogramma te kunnen 
monitoren. Te denken valt daarbij bv aan de groei van het aantal biotech starters, de doorgroei van die en 
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andere starters en nieuwe investeringen die naar Nederland worden gehaald. Op dit moment is het vanwege 
een gebrek aan gegevens niet mogelijk dergelijke KPI’s te formuleren. Tenslotte kan de verantwoording over 
het actieprogramma (‘wat levert het op’) ook ingezet worden bij de verantwoording door VWS aan de Tweede 
Kamer over de investeringen die gedaan zijn om de EMA naar Nederland te halen. De KPI’s die geformuleerd 
worden voor het actieprogramma zouden idealiter inzichtelijk maken wat de lange termijn effecten van de 
komst van het EMA kunnen zijn. 

De beoogde volledige studie zal uit een drietal samenhangende sub-studies bestaan: 
1. Een analyse van het Nederlandse LSH-ecosysteem;
2. Een vergelijkende studie (benchmark) van het vestigingsklimaat in Nederland met een beperkt andere 

Europese landen waarmee Nederland als vestigingsplaats voor de LSH-sector concurreert (inclusief 
nationale en regionale incentives op het gebied van R&D, venture capital en productie) specifiek voor de 
geneesmiddelensector;

3. Het identificeren van sterktes, witte vlekken en deelsectoren in het LSH-ecosysteem waar de komende 
jaren de strategische acquisitie en internationale R&D samenwerking op gericht kan worden;

NB. De resultaten van de ecosysteem analyse en benchmark vormen een duidelijke basis voor een strategie 
voor de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid. Daarom zijn op de volgende pagina’s bij beide studies 
onderzoeksvragen geformuleerd die relevant zijn voor strategische acquisitie. De derde sub-studie maakt 
gebruik van de uitkomsten van de eerste twee sub-studies.  

Algemene randvoorwaarden 
- Type onderzoek: desk-research studie van bestaand materiaal
- Kosten: maximaal 90.000 euro, voor onderdeel 1 50.000 euro 
- Uitvoering: bureaus die kennis van het LSH-ecosysteem in Nederland hebben (sub-studie 1 en 2) en een 

goede internationale vergelijking kunnen maken (sub-studie 2, internationale benchmark.
- Oplevering van een rapport in het Engels
- onderzoeksmethodes en data uit het onderzoek kunnen gebruikt worden voor toekomstige impactmeting.

Governance: 
- Sub-studie 1 (ecosysteem) en sub-studie 2(internationale benchmark) worden uitgezet in separate 

trajecten. Daarbij zal EZK de verantwoording voor de ecosysteem analyse op zich nemen en de 
Vereniging Innovatieve geneesmiddelen (VIG) zal namens PharmIvestHolland sub-studie 2 
(internationale benchmark) uitzetten. Beide studies worden parallel aan elkaar uitgevoerd.

- De Begeleidingscommissie voor de ecosysteem analyse za; bestaan uit de beoogd ambassadeur, een 
aantal leden uit de Regiegroep LSH met brede kijk op de LSH sector maar ook ervaring met 
geneesmiddelontwikkeling (bv.  ). De internationale benchmark 
wordt begeleid door een aantal leden van PharmInvestHolland.
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Sub-studie 1: Ecosysteem analyse 
De Life Sciences & Health wereld is volop in ontwikkeling. Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, nieuwe 
technologieën, artificial intelligence en het toenemend aantal toepassingen van grote dataverzamelingen leidt 
er toe dat geneesmiddelontwikkeling maar ook de ontwikkeling en toepassing van deze ontwikkelingen in de 
sector in de toekomst anders zal gaan dan op dit moment. Er komen nieuwe mogelijkheden voor 
gepersonaliseerde behandeling, diagnose en preventie. Dit leidt tot geheel andere producten en diensten die 
door bedrijven worden ontwikkeld. Tevens zijn er binnen de LSH sector steeds meer cross-overs tussen de 
medische technologie, geneesmiddelen- en health gerelateerde bedrijven. Het topsectorenbeleid en het 
aanjagen van cross-overs in Nederland kunnen deze nieuwe ontwikkelingen in de LSH sector versnellen en van 
Nederland een proeftuin maken op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de LSH sector. Ook in het nieuwe 
Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak staan de 
economische kansen van maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid & zorg centraal. Nederland kan op 
deze terreinen zorgen voor oplossingen bij wereldwijde uitdagingen. Daarmee zijn deze thema’s niet alleen 
belangrijk voor vernieuwing, ze zijn ook belangrijk voor onze toekomstige samenleving en economie. 

Om Nederland te kunnen ontwikkelen tot een succesvol Life Sciences & Health ecosysteem, is het van belang te 
weten welk type bedrijven (zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven) op dit moment in Nederland actief 
zijn en welke nog in Nederland ontbreken. Daarbij is het van belang het bredere perspectief van het LSH-
ecosysteem mee te nemen: farma, biotech, medtech, (big) data, artificial intelligence en e-Health. Om focus te 
behouden in deze studie, is het niet de bedoeling de gehele gezondheidszorg meegenomen wordt.. 

Naast een foto van het nationale ecosysteem en ontwikkelingen daarin, moet deze studie inzicht geven in de 
regionale sterktes van de LSH-clusters. Het inzicht in de sterktes van de regionale clusters is van belang om te 
komen tot een internationale propositie van het nationale LSH-ecosysteem gebaseerd op regionale clusters. 
Naast de dedicated Life Sciences & Health bedrijven zijn er ook een groot scala aan dienstverlenende bedrijven 
(zowel algemene diensten als diensten specifiek gericht op geneesmiddelontwikkeling en medische 
technologie). Het is waardevol om hier een beter beeld van te krijgen en waar nodig verdere focus in aan te 
brengen of bepaalde wetenschappelijke expertise verder te versterken  

Een ecosysteem analyse is (voor EZK) ook van belang om een goede nulmeting te kunnen doen voor het 
nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector LSH’. Deze nulmeting is van belang om KPI’s te 
kunnen formuleren voor het te ontwikkelen actieprogramma (aan de hand van een nog te ontwikkelen 
doelenboom) en om te zijner tijd een beleidsevaluatie te kunnen doen.  

Onderzoeksvragen 
1) Wat zijn de trends in de globale wetenschap & industrie die relevant zijn voor het Life Sciences & Health s 

ecosysteem in Nederland? Welke nieuwe technologiën worden ontwikkeld op grensvlakken met andere 
sectoren (ie hig tech, chemie)? Wat zijn de trends in geneesmiddelenontwikkeling? Hoe ver is Nederland op 
het gebied van deze ontwikkelingen? 

2) Hoe ziet het Nederlandse LSH-ecosysteem er op dit moment uit? 
a. Deskresearchstudie, brede LSH-ecosysteem: biotech, farma, medtech, data, AI, eHealth
b. Getalsmatig in kaart brengen R&D landschap (UMC’s, universiteiten, samenwerkingsverbanden, 

bedrijven), activiteiten in regionale clusters (aantallen en type bedrijven, fte’s, ect ). Andere 
aandachtsgebieden:  farma productie / distributie (eg. MSG in Haarlem), logistieke hub functie (eg. 
van Schiphol), academisch onderzoekers (eg. UMCs, universiteiten, kennisinstituten), 
preklinische/klinische ontwikkelaars, regulatoire specialisten (eg. bij bedrijven), IP-advocatuur, 
consultancy business development, commerciële en financiële experts , service providers (eg. 
diagnostiek).

c. Activiteiten bedrijven in alle thema’s (biotech, farma, data, AI, eHealth, medtech)
d. Toegang van starters /.scale ups tot kapitaal in Nederland (non-diluted, business angels, venture)
e. Aanwezigheid overheidsinstituten (EMA, EPO, CBG, CCMO)
f. Aanwezigheid incubators, ondernemersnetwerken (starters, tussen groot en klein) 

3) Innovatiekenmerken: kwaliteit wetenschappelijk onderzoek, aantal patent aanvragen, aantal bedrijven met 
een R&D locatie, aantal klinische studies, aantal geïncludeerde patiënten

4) Hoe zien de regionale LSH-clusters er uit:
i. Op welke LSH-thema’s / gebieden zijn de clusters actief?



ii. Hoe verhoudt zich dit tot succesvolle LSH-ecosystemen zoals het Massachusetts Life Sciences Center 
(MLSC) in Boston? 

iii. Waarin onderscheiden de clusters zich van elkaar (suggesties voor complementariteit)?
iv. Wat zijn de cross overs met andere (top)sectoren (mn. high tech, chemie, agro&food)?
v. Getalsmatige analyse van aantal bedrijven, werknemers, omzet (per cluster?), patenten 

(aangevraagd, toegekend), licenties, publicaties, etc. wat zijn relevante indicatoren om in dit 
onderzoek mee te nemen?

vi. Analyse van het klinisch onderzoek in Nederland
5) Voorstel voor een set KPI’s, waarmee voortgang kan worden gemonitord en over een aantal jaar het effect 

van actieprogramma en investering EMA kan worden gemeten. Relevant daarbij is een redeneerlijn hoe de 
KPI’s bijdragen aan het doel / doelen van het Actieprogramma. Eventueel aan de hand van een 
Doelenboom.

6) Wat zijn de sterktes van Nederlandse LSH ecosysteem en welke sterke thema’s zijn kansrijk om verder te 
versterken. Welke thema’s mist het Nederlandse LSH ecosysteem nog?

7) Welke sterkte thema’s in Nederland zijn kansrijk om verder te versterken? Wat zijn de witte vlekken?
8) Voorstel voor één nationale Nederlandse Life Sciences & Health propositie gebaseerd op thematische 

sterktes van de regionale clusters..

RVO.nl kan ten behoeve van het onderzoek data aanleveren over het gebruik van de (1) WBSO (100.000+ 
projecten) en (2) subsidie instrumenten (15.000 projecten) en (3) octrooien over de periode 2010-2017. Deze 
data kunnen op verschillende manieren geaggregeerd worden: 18 technologievelden (waaronder medische 
wetenschappen en technologie) en provincie / COROP niveau), Voorwaarde hierbij is dat RVO.nl inhoudelijke 
betrokken wordt bij de interpretatie van de data en niet alleen sec de data aanlevert. 

Daarnaast kan RVO.nl innovatiesysteem analyses uitvoeren op subthema’s, bv. het systeem rond 
geneesmiddelen ontwikkeling. Een dergelijke analyses heeft RVO.nl bv voor ‘zelfmagemenet in de 
gezondheidzorg’ uitgevoerd1. Te overwegen zou zijn om een dergelijke opdracht samen met VWS te laten 
uitvoeren. Ook heeft RVO.nl regio scans uitgevoerd voor Directie Regio. Dergelijke analyses zouden ook 
uitgevoerd kunnen worden ten behoeve van de nationale LSH propositie. Te overwegen zou zijn om dergelijke 
opdracht samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen door RVO.nl te laten uitvoeren.  

Toelichting op Innovatiesysteemanalyse 
Deze aanpak is bij uitstek geschikt om een transitie zoals die van zelfmanagement in de zorg te onderzoeken, 
waarbij technologische ontwikkeling (introductie en gebruik van nieuwe technologieën), economische dynamiek 
(nieuwe bedrijven, innovatie en veranderende concurrentieverhoudingen) en maatschappelijke veranderingen 
(acceptatie nieuwe technologie, zorg en de manier waarop mensen met elkaar omgaan) met elkaar verweven zijn. 
Een innovatiesysteemanalyse onderzoekt alle facetten van een transitie en de interactie ertussen. 

1 Deze analyse is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
de topsector Life Sciences & Health (LSH), de Economic Board Utrecht (EBU), Health Valley, de provincie 
Gelderland en ZonMw. 







Bijlage 1: Beschikbare bronnen 

Er zijn diverse bronnen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor de ecosysteem analyse en de 
benchmark studie. Zie hieronder een lijst. 

Onderzoeksstudies (een selectie) 
- PWC (2017). Economische footprint Nederlandse Geneesmiddelensector. 

https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/website/over-de-
vereniging/media/publicaties/economische-footprint-nederlandse-geneesmiddelensector

- KPMG. (2018). Site Selection for Life Sciences Companies in Europe, 2018 edition. 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/site-selection-for-life-sciences-companies-europe-2018-
en.pdf

- EY. (2018). Nederland blijft overtuigen als investeringsland: Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018.
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-barometer-nederlands-vestigingsklimaat-2018/$FILE/EY-
barometer-nederlands-vestigingsklimaat-2018.pdf

- Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland, Buck Consultants (2019), 
https://extranet.bciglobal.com/documents/Inventarisatie%20en%20meerwaarde%20van%20campussen%20in%2
0Nederland%20-%205%20juni%202018.pdf

- The Netherlands. Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical environment, 
PharmInvestHolland (2019) https://www.health-holland.com/internationalisation/bidbook 

- Van Wilgenburg, B., Van Wilgenburg, K. Paisner, K. Van Deventer, S., Rooswinkel, R.W. (2019). Mapping the 
European startup landscape. Nature Biotechnology, 37, 345–349. https://www.nature.com/articles/s41587-

019-0076-4 EY. 2019. Nederland blijft overtuigen als investeringsland - Barometer Nederlands 
vestigingsklimaat 2018. https://www.ey.com/nl/nl/issues/business-environment/ey-barometer-nederlands-
vestigingsklimaat-2018 

- Deloitte. 2019. Global life sciences outlook Focus and transform | Accelerating change in life sciences. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-ls-
outlook-2019.pdf 

Databases (een selectie) 
- Biotechgate:

Biotechgate is een wereldwijde business development database met meer dan 50.000 bedrijfsprofielen en 
biedt de gebruiker informatie over beschikbare biotech en farma assets, financieringsrondes, sleutelbeheer, 
technologieplatforms en meer. De ontwikkeling van de database begon in 2003 met de lancering van de 
Swiss Life Science Database. Vanwege het succes van deze eerste database, werd het wereldwijde platform 
www.biotechgate.com in 2004 gelanceerd.

- Dutch Life Sciences Database:
De Nederlandse Life Science Database is een informatieplatform met gegevens van Life Sciences bedrijven 
en instellingen in Nederland. Het doel van deze database is om een uitgebreid overzicht te bieden van de 
gebieden Life Sciences, Biotechnology, Medtech en Pharma. Dit portaal maakt deel uit van het wereldwijde 
sourcingplatform Biotechgate en eigendom van Venture Valuation, Zürich, Zwitserland.



Bijlage 2: Mogelijke consultancy bureaus 

- KPMG (ervaring met rapporten Site Selection for Life Sciences companies)
- EY 
- PwC
- Deloitte (in 2017/2018 een onderzoek uitgevoerd voor InvestinHolland over de komst van de EMA)
- Mc Kinsey\
- , hoogleraar innovatie wetenschappen, Copernicus Instituut, UU 10.2.e
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NOTITIE Steering Committee PharmInvestHolland 

Memorandum of Understanding PharmInvestHolland 

14 december 2017 

ter discussie / besluitvorming 

Toelichting agendapunt:  
Na een aftrap aan het einde van de zomer is de herfst gebruikt om de eerste activiteiten rondom 
PharmInvestHolland op te zetten. De komst van de EMA leidt tot extra aandacht voor onze sector. Reden om 
nog een tandje bij te zetten en de samenwerking tussen de PharmInvestHolland partners een extra impuls te 
geven. Dit laatste willen we doen via de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) en dat 
in een bijeenkomst met externe stakeholders feestelijk ondertekenen.  
Een concept tekst voor een MoU is bijgevoegd.  

Actie in vergadering: korte discussie en besluit. 

Memorandum of Understanding tussen AmCham, Health Holland, HollandBIO, 
Lygature, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en VNO-NCW 
inzake PharmInvestHolland

Doel:  
Het doel van PharmInvestHolland is het opzetten van een programma om het R&D klimaat voor innovatieve 
geneesmiddelen in Nederland te versterken. Dit moet ertoe leiden dat meer farmaceutische bedrijven zich in 
Nederland zullen vestigen. De ambitie van de partijen in PharmInvestHolland is om in 2025 25.000 extra banen 
in de geneesmiddelensector te realiseren. Daarbij is het ons streven om een toename van 40% in de bijdrage 
van de geneesmiddelensector aan de Nederlandse economie te bewerkstelligen, wat neer komt op een totaal 
bedrag van 7,5 miljard. Om ons doel en ambities te kunnen bereiken is het noodzakelijk een gezamenlijk en 
krachtig programma op te stellen dat het vestigingsklimaat in Nederland fors versterkt. Zo kan de kennis van 
verschillende partijen samenkomen en efficiënt benut worden om PharmInvestHolland tot een succes te 
brengen. Daarom zullen AmCham, Health Holland, HollandBIO, Lygature, Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en VNO-
NCW gezamenlijk optrekken om een goed onderzoeks- en ontwikkelingsklimaat voor innovatieve 
geneesmiddelen te creëren.  

Partijen: 
1. American Chamber of Commerce (AmCham): AmCham heeft een farmaceutisch comité dat de

dialoog aangaat met belangrijke besluitvormers om zo een gunstig klimaat en beleid te waarborgen
dat ervoor zorgt dat farmaceutische innovatie op een duurzame manier verbeterd en erkend wordt.

2. Health Holland: het communicatiekanaal van de Topsector LSH.
3. HollandBIO: belangenvereniging voor de Nederlandse biotechnologische industrie.
4. Lygature: non-profit organisatie, stimuleert de ontwikkeling van nieuwe medische oplossingen voor 

patiënten door publiek-private partnerschappen tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en
de samenleving te beheren.

5. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet 
zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie.
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6. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: De Rijksdienst stimuleert ondernemend Nederland bij 
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

7. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten die 
zich richten op onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. De Vereniging heeft naar aanleiding 
van het project PharmInvestHolland een junior projectleider aangenomen.

8. VNO-NCW: ondernemersorganisatie dat zich inzet voor een excellent ondernemings- en
vestigingsklimaat.

Wij spreken de volgende activiteiten af: 
1. Partijen ontwikkelen een meerjaren aanpak dat het R&D klimaat voor de geneesmiddelensector in

Nederland verbeterd. Na 3 jaar wordt PharmInvestHolland geëvalueerd. 
2. Er worden een aantal projecten gezamenlijk opgepakt en uitgewerkt, waaronder in ieder geval de 

punten 3 t/m 7:
3. Bidbook: Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een bidbook. Het bidbook heeft als

doel om de sterke punten van Nederland te presenteren om zo bedrijven aan te zetten om zich in 
Nederland te vestigen. De betrokken partijen zullen ieder specifieke informatie voor dit bidbook 
aanleveren. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO nemen het initiatief voor het 
ontwikkelen van een brochure over Nederland.

4. Human capital agenda: De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zal het initiatief nemen voor het 
ontwikkelen van een human capital agenda.

5. Inzicht in de investeringen en activiteiten van farmaceutische bedrijven: Er wordt gezamenlijk 
gewerkt om meer inzicht te krijgen in de investeringen en activiteiten van deze bedrijven in
Nederland en de maatschappelijke impact die deze investeringen met zich mee brengen.

6. Beurzen/evenementen/congressen: De betrokken partijen informeren elkaar over aanwezigheid op 
beurzen/evenementen/congressen in relatie tot PharmInvestHolland en ontwikkelen een
gemeenschappelijke aanpak om Nederland in het buitenland te vertegenwoordigen. 

7. Inzetten netwerk: Alle partijen zetten hun netwerk in om het doel van PharmInvestHolland te 
bereiken.

8. Partijen spreken af in kind en financieel bij te dragen aan het project, conform de mogelijkheden van
de eigen organisatie. Indien nodig zullen projecten met externe financiering gezamenlijk worden
aangevraagd. 
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Verslag Steering Committee PharmInvestHolland 

5 november 2018 

15.00 – 17.00 uur 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

Aanwezig: 

Afwezig: 

1. Welkom en mededelingen
 verwelkomt iedereen en meldt dat   bij de 

Vereniging is. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

2. Verslag en actielijst vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. 

Actielijst  
Een aantal actiepunten wordt kort besproken. 

PIH 18-1: De communicatie werkgroep heeft 3 voorstellen gedaan voor een ondertitel van 
PharmInvestHolland. “Empowering biopharmaceutical R&D in the Netherlands” wordt gekozen als ondertitel.  

PIH 18-7: 
a. Er is een lijst met aankomende handelsmissies opgevraagd. Veel van de missies worden door de TFHC 
uitgevoerd. De TFHC krijgt een aantal exemplaren van het bidbook en zal worden bijgepraat over de 
kernboodschappen, met het verzoek deze voor ons uit te dragen in het buitenland. 

b. Het was niet mogelijk om een timeslot voor PharmInvestHolland te krijgen in het programma van de 
Innovatie Attachés (IAs) in oktober. Enige mogelijkheid was om tijdens de borrel van de IAs aanwezig te zijn. 

, en  zijn hierheen gegaan. In 2019 zal tijdig besproken worden of het nuttig is om 
PharmInvestHolland een plek in het programma te geven. Het initiatief hiervoor ligt bij . 
Actie : eventueel timeslot regelen tijdens het programma van de Innovatie Attachés in 2019. 

PIH 18-8:  heeft in oktober bij Health~Holland een presentatie gegeven over de regulatoire 
innovatie PPP. Momenteel wordt gewerkt aan het business plan. Er wordt aangegeven dat financiering voor 
het initiatief nodig is.  
Actie :  uitnodigen voor een update over regulatoire innovatie PPP bij het Steering Committee 
PharmInvestHolland. 

CEO diner: De NFIA heeft in september een CEO diner georganiseerd met diverse sectoren. De bedoeling was 
om stappen te maken met huidige investeerders in Nederland en een aantal issues op tafel te leggen. Er waren 
aanwezigen vanuit de LSH sector. Input van de CEO’s wordt gebruikt in de kamerbrief.   
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Ronde tafel met bedrijven  
Het Ministerie van EZK en VWS hebben een ronde tafel georganiseerd met een aantal bedrijven in life sciences 
om te inventariseren welke knelpunten zij ervaren in Nederland.  

3. Ontwikkelingen relevant voor PharmInvestHolland
Een aantal externe ontwikkelingen die van belang zijn voor PharmInvestHolland wordt kort besproken. Er 
wordt geopperd dat we ontwikkelingen en rankings meer moeten communiceren. 

1. Nederland 4e plek in top 10 European Biopharma Clusters: 
Nederland staat op de 4e plek in de top 10 European Biopharma Clusters in het tijdschrift Genetic Engineering
& Biotechnology News. 
Actie : Ranking NL in top 10 European biopharma cluster delen met de journalisten die op NFIA press 
tour waren. 
Actie : Infographics maken van belangrijke rankings.  

2.   Leiden BioScience Park: 
 is door het Leiden BioScience Park aangenomen om een plan van aanpak te schrijven om het park verder 

uit te bouwen. 
Actie   uitnodigen voor de volgende vergadering met het Steering 
Committee om een presentatie te geven over het uitbouwen van clusters.  

3. NFIA press tour biopharmaceutical sector 
De NFIA heeft een press tour georganiseerd voor buitenlandse journalisten over de biofarmaceutische sector. 
De journalisten hebben 5 artikelen gepubliceerd. In november en december wordt nog een aantal artikelen 
gepubliceerd.  
Actie : Artikelen van journalisten delen met het Steering Committee 

4. Nationaal team Invest in Holland Life Sciences 
Het EMA spin-off team en het Nationale Acquisitie Team LSH zijn binnen het Invest in Holland netwerk bij 
elkaar gebracht. Dit zorgt voor meer mankracht op zowel inhoudelijk vlak als communicatie/marketing vlak. 
Er is ook meer capaciteit om PIH te ondersteunen. 

5. Novartis en Janssen labs 
Vanwege het gebrek aan labruimte in Nederland is het belangrijk dat we hier op inzetten. 

 van LabForRent heeft een overzicht van labruimte in Nederland en inzicht in de regio’s die zich willen 
inzetten op het gebrek aan labruimte.  
Actie : Afspraak maken met 

6. KNAW rapport publiek-private samenwerking 
Het rapport van de KNAW, over de samenhang tussen publieke en private investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling, wordt eind november gepubliceerd en aangeboden aan Minister van Engelshoven van OCW. 

 zit sinds oktober in het dagelijks bestuur van VNO-NCW om R&D prominenter op de agenda te krijgen.  

4. Uitvoering jaarplan 2018
a) Nieuwe versie bidbook 
De nieuwe versie van het bidbook is af. In deze nieuwe versie is het hoofdstuk over de biofarmaceutische 
sector naar voren gehaald. Een tekstschrijver heeft geholpen om dit hoofdstuk te herschrijven. Verder bevat 
de nieuwe versie actuele cijfers en testimonials en quotes van organisaties. 

b) Website PharmInvestHolland 
 laat de website van PharmInvestHolland zien. Om verwarring over PharmInvestHolland in het 

buitenland te voorkomen, is de Engelse variant van de website ingeperkt en wordt er doorverwezen naar 
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Health~Holland en Invest in Holland voor vragen over publieke-private samenwerking en investeren in 
Nederland. De oproep wordt gedaan om via social media aandacht te vragen voor de nieuwe website. 

c) Nieuwspoortbijeenkomst
De PharmInvestHolland bijeenkomst vindt plaats op 15 november in Nieuwspoort.  (Kite 
Pharma) en  (Janssen Vaccines & Prevention) staan op het programma, daarna volgt een 
paneldiscussie met Tweede Kamerleden Leendert de Lange (VVD) en Jessica van Eijs (D66). Het bidbook 
wordt aangeboden aan de Kamerleden. 

De stellingen voor de paneldiscussie worden kort besproken. De leden van het Steering Commitee geven aan 
om de 2e stelling te veranderen in ‘Als de overheid investeert in het innovatieklimaat, dan volgen de bedrijven 
vanzelf’. Ook wordt aangegeven dat het belangrijk is dat journalisten en media uitgenodigd worden voor de 
bijeenkomst.  doet de oproep aan alle aanwezigen om de uitnodiging voor de bijeenkomst in het eigen 
netwerk te verspreiden.   
Actie : Aan  vragen of zij journalisten uit kan nodigen 

d) Catshuys meeting 
De organisatie van de Catshuys meeting heeft stil gelegen. Er wordt besloten om de Catshuys meeting in 2019
te organiseren en te onderzoeken of we de meeting kunnen organiseren met 8-10 CEOS en met Mark Rutte 
i.p.v. de SG van EZK. Belangrijk om de meeting rondom een ander evenement te organiseren. 
Actie : Voorstel en plan van aanpak Catshuysmeeting 

5. Benchmark 
 licht de benchmark studie toe. Het doel is om: 1) een overzicht te krijgen van de status van factoren die 

van kritiek belang zijn voor een goed vestigingsklimaat, 2) elementen krijgen voor een oplossingsrichting. De 
benchmark studie zal zich focussen op ongeveer 30 criteria in vijf velden (sociaal-economische en politieke 
omgeving, industriële factoren, infrastructuur en financiën, innovatie en grootte van de sector, en 
gezondheidszorg). Nederland, België, Denemarken, Ierland, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk worden 
vergeleken in de studie.  

Feedback van de aanwezigen: 
- Kritisch kijken of de 30 criteria allemaal van belang zijn 
- Bij bedrijven checken of de 30 criteria in overeenstemming zijn met wat bedrijven belangrijk vinden 
- UK meenemen in de benchmarkstudie i.p.v. Frankrijk 
- Nagaan of internationale bedrijven ) de benchmark studie kunnen uitvoeren 
- SWOT analyse NL ecosysteem verwerken in de benchmark 
- Overheid betrekken bij de opzet van de studie 

Er wordt besloten om het benchmark rapport openbaar te maken. 

6. Bespreking opzet en inhoud jaarplan 2019 
 licht de slides van het jaarplan toe. De aanwezigen geven aan dat er veel initiatieven zijn gedefinieerd. Er 

is behoefte aan prioritering. Verder heerst het gevoel dat veel van de gedefinieerde initiatieven ook worden 
opgepakt door de individuele organisaties. Het is belangrijk dat we goed nagaan wat er al in de achterban 
gebeurt en welke rol er dan nog ligt voor PharmInvestholland.  
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Er is behoefte aan concrete activiteiten. De strategic initatives moeten geherformuleerd worden naar concrete 
activiteiten. Er wordt besloten dat we ons volgend jaar in ieder geval richten op de volgende activiteiten: 
Benchmark studie, CEO meeting en een studiereis naar de BIO in Philadelpia.  

7. Rondvraag en sluiting 
Volgende Topteam meeting een update van Gerard over PharmInvestHolland 
Actie : agenderen update PharmInvestHolland bij vergadering Topteam 10.2.e
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Steering Committee PharmInvestHolland 

Actielijst 

5 november 2018 

Actie Wat? Wie? Deadline 
PIH 18-1 Regulatoire Innovatie PPP 

 uitnodigen volgende 
vergadering PIH voor update 
regulatoire innovatie PPP 

z.s.m., wanneer datum 
vergadering bekend is

PIH 18-2 Infographics bidbook 
Sheet maken met infographics van 
de belangrijkste rankings van het 
bidboek 

Januari 2019 

PIH 18-3 Bijeenkomst PIH 
Nagaan bij  wat voor 
bijeenkomst hij in gedachten had 
rond de EMA en opzet uitwerken 

z.s.m., uiterlijk eind januari

PIH 18-4 Externe spreker bij vergadering 

uitnodigen bij volgende vergadering 
PIH voor een presentatie over het 
bouwen van clusters 

z.s.m., wanneer datum bekend is

PIH 18-5 Artikelen Press tour NFIA 
Ranking NL in top 10 European 
Biopharma Clusters delen met 
journalisten 

Artikelen journalisten van de press 
tour delen met Steering Committee 

 

 

doorlopend 

December/januari 2019 

PIH 18-6 Gebrek aan labruimte 
Afspraak plannen met 

 voor overzicht labruimte 
Januari 2019 

PIH 18-7 Nieuwspoort bijeenkomst 
Journalisten en media uitnodigen 
voor de bijeenkomst in Nieuwspoort 
15 november 

z.s.m. uiterlijk 12 november 2018 

PIH 18-8 Catshuys meeting 
Plan van aanpak voor organiseren 
Cathshuys meeting met SG EZK of 
MP Mark Rutte 

z.s.m., uiterlijk 21 december 2018 

PIH 18-9 Benchmark 
Voorstel benchmark aanpassen 
o.b.v. feedback Steering Committee 

Uitzoeken of de parameters van 
benchmark studie overeenkomen 
met wat bedrijven belangrijk vinden 
voor vestiging. 

z.s.m. 

Uiterlijk eind december 2018 
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Offerte voor benchmark opvragen 
bij  

Uiterlijk eind december 2018 

PIH 18-10 Jaarplan 
Strategische initiatieven concreter 
formuleren in activiteiten 

November 2018 

PIH 18-11 BIO 2019 
Plan van aanpak voor studiereis naar 
BIO met minister EZK/VWS 

Betrekken van bedrijven bij de BIO 

In topteam overleg bespreken of 
 van VWS mee wilt op 

studiereis 

Januari 2019 

Januari 2019 

Januari 2019 

PIH 18-12 Presentatie PIH 
 geeft bij de volgende 

vergadering van het Topteam een 
update van PIH 

Presentatie door  op 
regiobijeenkomst topsector  

Q1 2019 

Datum nog niet bekend, 2019 

PIH 18-13 Presentatie Innovatie Attachés 
Timeslot voor PIH bij Innovatie 
Attachés in 2019 

Plan van aanpak voor presentatie 
PIH + bidbook bij Innovatie Attachés 
in 2019 

 Maart 2019 

April 2019 

PIH 18-14 Presentatie Nederland in het 
buitenland 
Presentatie/webinar PIH voor de 
economische posten 

December/januari 

PIH 18-15 Jaarplanning 
Toevoegingen/wijzigingen op 
jaarplanning aan  sturen 

Allen Doorlopend 
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Laan van Nieuw Oost-Indië 131 E | 2593 BM Den Haag 

+31 (0)70 833 13 33 | info@hollandbio.nl | www.hollandbio.nl

Reactie concept principes  
Consultatiebijeenkomst werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Licenseren 
7 december 2018 

HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt de biotech bedrijven in Nederland. Samen werken we 
aan ons toekomstideaal: een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan 
gezondheid, duurzaamheid en economische groei. De biotech sector maakt haar belofte waar. 
Patiënten krijgen dankzij baanbrekende behandelmethoden als immunotherapie en gentherapie 
nieuw levensperspectief. Een optimale benutting van hoogwaardige academische kennis draagt bij 
aan de ontwikkeling van de baanbrekende innovaties van morgen. Vandaag de dag weten we 
academische kennis helaas nog onvoldoende te verzilveren, waardoor veel hoogwaardige 
vindingen ongebruikt op de plank blijft liggen. Principes voor maatschappelijk verantwoord 
innoveren zijn ons inziens effectief wanneer deze valorisatie bevorderen. In de ideale situatie 
neemt valorisatie een centrale plek in binnen de onderzoeksinstellingen en zijn 
kennistransferprocessen en -voorwaarden gericht op het stimuleren van kennisverzilvering. 
Kennisinstellingen hebben heldere valorisatiedoelstellingen en worden daarop afgerekend. De 
KTO’s krijgen de beschikking over voldoende budget en menskracht, hebben een duidelijk mandaat 
en opereren onafhankelijk van de raad van bestuur van de kennisinstelling. 

Voor wij de principes individueel toelichten twee algemene kanttekeningen: 
1. Als er 1 miljoen aan publiek geld in een academische uitvinding is geïnvesteerd, is het dan

reëel om (zware) voorwaarden op te leggen aan (commerciële) partners, de licentienemers,
die er vele tientallen tot honderden miljoenen in moeten steken om een technologie of
product te ontwikkelen dat voortborduurt op deze academische vinding? Te zware
voorwaarden zijn niet proportioneel en dat schrikt partners af. Een negatief gevolg is dat de
kennis op de plank blijft liggen, Nederland haar sterke kennispositie verspilt en bovenal
patiënten niet kunnen profiteren van de innovatie.

2. De kennismarkt kent geen grenzen. Als de voorwaarden voor licentiering al te negatief
(inclusief onduidelijk en daarmee afschrikwekkend) wordt, dan valt te vrezen dat het aantal
publiek-private samenwerkingen met NL instituten afneemt, ten faveure van buitenlandse
kennisinstellingen. Dit is niet goed voor de kennisinstellingen in Nederland en dat zou
daarmee een ijzersterk innovatieklimaat in de weg staan.

3d
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- Uitwerking van sommige van de principes in licentiecontracten leidt ons inziens tot een enorme 
juridische complexiteit, zeker als het gaat om bepalingen die zien op introductie en commercialisatie 
van een uiteindelijk product. Beide partijen zullen immers zoeken naar ‘contractuele’ zekerheden 
terwijl de weg naar een te commercialiseren product nog hoogst onzeker is. Daar komt bij dat het 
handhaven door de licentiegever van dergelijke bepalingen een uitdaging op zich vormt, die 
waarschijnlijk nog meer juridische complexiteit toevoegt.

- De concept principes zijn erg vanuit de theorie geschreven, er van uitgaande dat op moment van 
licentiëring al veel bekend is over het uiteindelijke product (geneesmiddel) en de toegang van
patiënten hiertoe. Dit vergt kennis die op het moment van licentiëren nog niet beschikbaar is, ook 
niet bij de licentienemer. Het is dan ook onduidelijk hoe de kennisinstelling denkt deze kennis te 
verkrijgen. De vraag is of een dergelijke analyse reëel is bij individuele licentieaanvragen.

- De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk lopen voorop in het licentiëren van publieke kennis, 
zoals ook blijkt uit de bronvermelding bij de concept principes. Wij vinden het belangrijk dat de 
succesfactoren van dit beleid mee worden genomen bij het opstellen van de principes.

1. Onderzoeksinstellingen streven er naar dat onderzoek bijdraagt aan maatschappelijke en/of
economische ontwikkeling. 

Principe: Uitgangspunt is dat onderzoek vragen of behoeften helpt beantwoorden die leven in de 
maatschappij en/of problemen helpt oplossen waar mensen mee worden geconfronteerd. Dit betekent niet 
dat ieder onderzoek tot direct benutbare kennis dient te leiden. Echter, het vraagt onderzoekers en 
onderzoeksinstellingen om in het maatschappelijk debat te kunnen aangeven waarom bepaald onderzoek
wordt verricht. De uitdaging is om voor niet-onderzoekers te schetsen welke nieuwe antwoorden, oplossingen 
of inzichten mogelijk zijn.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Hier zijn wij het deels mee eens. 
Dit principe heeft mogelijk onbedoelde neveneffecten. Er moet bij kennisinstellingen voldoende ruimte zijn 
voor fundamenteel onderzoek, waarvan de impact op de maatschappij nog niet direct duidelijk is. 
Fundamenteel onderzoek is de basis voor alle kennis, kennis waarmee toepassingen (en ook geneesmiddelen) 
kunnen worden ontwikkeld. Vaak is op het moment van het uitvoeren van het onderzoek niet duidelijk of er 
ooit toepassingen uit kunnen ontstaan. Zo is de PCR techniek voor het vermenigvuldigen van DNA sequenties 
een doorontwikkeling uit basaal onderzoek naar het voorkomen van leven in heetwaterbronnen. (Noot: 
misschien is exenatide een beter voorbeeld … de Taq polymerase octrooien lagen onder vuur) 
Aan de andere kant is het natuurlijk essentieel dat de kennis die voortkomt uit het fundamenteel onderzoek 
beschermd wordt (via octrooiering), zodat de kennis gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en universiteiten invulling geven aan hun derde kerntaak. 

2. Onderzoeksinstellingen behouden zich het recht voor zelf de eigen resultaten te blijven gebruiken en
deze te laten gebruiken voor onderzoek en onderwijs. 

Principe: In afspraken met partners, financiers en andere betrokkenen zorgen de onderzoeksinstellingen dat 
zij niet kunnen worden uitgesloten het eigen onderzoek verder te voeren, te verifiëren of hierover te 
onderwijzen en publiceren, met in acht neming dat (zoals gebruikelijk) potentieel industrieel eigendom 
eerst veilig wordt gesteld. Dit om al hun kerntaken te blijven uitvoeren, de binnen de instelling ontwikkelde 
kennis te kunnen blijven benutten en te zorgen dat andere onderzoekers de uitkomsten kunnen verifiëren. 
Hiervoor en vanwege de publieke taak is een voorwaarde dat onderzoeksresultaten binnen redelijke termijn 
kunnen worden gepubliceerd en noodzakelijke materialen voor verder onderzoek beschikbaar blijven.

10.2.e
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Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Wij staan niet afwijzend tegenover dit principe. Licenties mogen niet afbreuk doen aan de kerntaken van de 
universiteiten. Wel denken we dat het uitwerken van dit principe in licentieovereenkomsten tot discussies kan 
leiden. Heldere afspraken maken is een logisch vereiste. Wij zouden de onderstreepte passages willen 
toevoegen aan het principe. 

3. Onderzoeksinstellingen maken afspraken met partijen die redelijkerwijs zelf in staat zijn kennis door
te ontwikkelen en daartoe gecommitteerd zijn en niet enkel rente beogen te trekken van verleende
rechten.

Principe: De onderzoeksinstellingen vergewissen zich er van dat een potentiële partner redelijkerwijs in staat 
is om kennis verder te ontwikkelen. Hetzij om zelf een product of dienst naar de markt te brengen, hetzij 
omdat zij, gezien de markt, een logische volgende ontwikkelingsstap kunnen zetten, bijvoorbeeld als een 
start-up. Partijen waarvan de onderzoeksinstelling redelijkerwijs kan vertrouwen dat deze, gezien ervaring, 
expertise en financiële draagkracht, die stap kunnen zetten en zullen zetten. In de context van de relevante 
markt, met de daar geldende redelijke normen voor ontwikkeling, moet ten tijde van het maken van de
afspraak een onderbouwde keuze worden gemaakt. Het verstrekken van rechten aan een ‘patent troll’ of 
zaken doen met een partij zonder relevante kennis en expertise of zonder intentie van ontwikkeling zijn 
voorbeelden die ingaan tegen dit principe.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Wij zijn het niet oneens met dit principe. We zien een dergelijk gedrag echter niet binnen de innovatieve 
farmaceutische industrie en vragen ons dan ook af wat de redenen zijn om een dergelijk principe uit te werken. 
Ook vragen wij ons praktisch af of een onderzoeksinstelling de kennis en middelen heeft een dergelijke 
analyse te maken. 

4. Onderzoeksinstellingen verifiëren dat partners met wie zij een licentie overeenkomen, geen
maatschappelijke doelstellingen hebben die strijdig zijn met die van de onderzoeksinstellingen. 
neutraal

De onderzoeksinstellingen vergewissen zich er van dat partners, naast de mogelijkheden, ook doelen hebben 
die niet strijdig zijn. Hierbij staat de kernactiviteit, betrouwbaarheid en transparantie van de potentiële 
partner centraal. Het is goed denkbaar dat bepaalde branches of bedrijven uit bepaalde landen niet gepast 
zijn als partners, dat geldt uiteraard zeker voor organisaties die buiten de grenzen van het (straf)recht 
opereren. Wederom geldt hier dat de onderzoeksinstellingen zich ten tijde van het maken van de afspraak de
afweging maken en deze kunnen onderbouwen.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Wij zijn het eens met dit principe, maar vragen ons (net als bij principe 3) af waar de noodzaak vandaan komt 
om dit principe uit te werken.  

5. Onderzoeksinstellingen vergewissen zich dat zij geen traditionele dan wel inheemse kennis, of
uitvindingen die daarop gebaseerd zijn, onderdeel maken van rechten van intellectuele eigendom
zonder passende afspraken met de rechthebbenden. 

Dit principe ziet op de mogelijke botsing tussen rechten van intellectuele eigendom en inheemse en lokale 
kennis. Dit omvat bijvoorbeeld genetische kennis die valt onder het Nagoya protocol en de daarop gebaseerde 
wetgeving. Het kan ook zien op kennis die voortkomt uit lange en lokale ervaring die een rol spelen in 
samenlevingen, gedrag, landbouw, onderwijs of duurzaamheid, zoals benoemd door UNESCO. De
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maatschappelijke taak en rol van de onderzoeksinstelling maakt dat zij zich dient in te spannen om dergelijke 
regels na te leven. 

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Wij zijn het eens met dit principe. Wel kan het principe een stuk korter worden geformuleerd door: de 
instellingen dienen het Nagoya protocol in acht te nemen. Het zou goed zijn om dan ook via een uitgebreide 
guidance aan te geven hoe onderzoekers dit praktisch kunnen doen. 

6. Onderzoeksinstellingen passen deze principes toe op basis van afstemming met direct
belanghebbenden.

Kijken of, en zo ja hoe, principes in een specifiek geval worden vertaald, is maatwerk. Afspraken met partners 
moeten efficiënt tot stand komen, dit staat op gespannen voet met onderhandelingen met veel partijen
tegelijkertijd. De onderzoeksinstellingen zorgen er daarom voor dat zij tijdig en frequent belanghebbenden 
spreken. Dit kan bijvoorbeeld door jaarlijks overleg, het afstemmen van standaarden of door in een vroege 
fase dergelijke partijen te laten meedenken over een project. De onderzoeksinstelling is uiteindelijk 
verantwoordelijk, al dan niet binnen de kaders van een subsidie of overeenkomst. 

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Dit principe lijkt bij doorlezing heel acceptabel, maar is nog te algemeen gesteld en werpt daardoor een aantal 
vragen op. Wie zijn de ‘direct belanghebbenden’? Waar is de onderzoeksinstelling voor verantwoordelijk? En 
de licentie-afnemer? Meer duiding is nodig voordat we ons een goed oordeel over dit principe kunnen vormen. 

7. Bescherming en licenties mogen niet strijdig zijn met de wettelijke taak en maatschappelijke
opdracht van onderzoeksinstellingen. 

Hoewel sommige afspraken mogelijk zijn binnen het juridisch kader, is het goed stil te staan bij de vraag of dat 
voldoende reden is om de afspraak te maken. Is het wenselijk dat bepaalde kennis wordt beschermd om 
(semi-)exclusief te laten exploiteren? Dit kan het geval zijn wanneer wetenschappelijke inzichten worden 
beschermd en daardoor betaling verschuldigd is voor de toepassing van kennis (in tegenstelling tot betaling 
voor producten en/of diensten). Een dergelijke vraag kan ook gesteld worden over de inhoud van de licentie, 
bijvoorbeeld bij afspraken over betaling van milestones of compensatie voor gebruik dat als oneigenlijk of 
schadelijk moet worden gekenmerkt. Hierbij is het mogelijk af te spreken welke ontwikkeling of welk gebruik
niet is toegestaan, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een geneesmiddel dat groepen mensen op niet medische 
gronden uitsluit van behandeling of zaden met een steriel nageslacht of tabaksplanten met een hoger 
nicotine gehalte. Het kan eveneens zien op meer juridische elementen, bijvoorbeeld wanneer door rechtskeuze 
of forumkeuze handhaving middels juridische weg praktisch onhaalbaar is.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Dit principes is voor ons nog niet duidelijk genoeg uitgewerkt. Het staat een universiteit, als elke andere partij, 
uiteraard geheel vrij om een licentie terzake van door haar gehouden octrooien en kennis in omvang of doel te 
beperken. Echter, een brede interpretatie van dit principe zal er toe leiden dat bedrijven of financiers (van 
bijvoorbeeld spin-offs) niet snel geneigd zullen zijn een licentie af te nemen. De huidige formulering legt 
verantwoordelijkheden neer bij de licentiehouder waar deze niet altijd invloed op heeft.  Een voorbeeld. Stel 
dat in een licentieovereenkomst zou komen te staan dat het bedrijf dat de licentie afneemt, altijd en overal 
toegankelijkheid van een geneesmiddel dient te garanderen als medische gronden dat rechtvaardigen. Voor 
de licentienemer ontstaat er dan een probleem als een overheid of verzekeraar geen terugbetaling of 
vergoeding wil verstrekken, om wat voor reden dan ook. Deze onzekerheid kan groot genoeg zijn om elders in 
de wereld op zoek te gaan naar vergelijkbare wetenschappelijke kennis. Prijsdiscussies zijn prima om te 
voeren, maar graag wel op die plaats in het systeem dat daarvoor specifiek is ingericht. 
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8. Licenties stimuleren de ontwikkeling en gebruik van technologie en kennis, hierbij moet zowel het 
legitieme commerciële belang van een partner worden meegewogen als de mogelijkheid dat gebruik
in andere velden of met andere partijen toekomstige toepassingen heeft.

Belangrijke vragen zijn hierbij de breedte en aard van de licentie. Een te smalle licentie maakt het voor een 
partner niet commercieel interessant een product of dienst te ontwikkelen. Echter een te brede licentie heeft 
mogelijk nadelen voor andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld het proberen te beschermen van het inzicht in 
bepaalde ziekten, het octrooieren van bio-markers en de exclusieve licentie van deze aan een partner. Dit 
wordt vandaag de dag door veel belanghebbenden als onwenselijk gezien, hoewel commercieel dikwijls 
interessant. Dit omdat daarmee een situatie ontstaat waarbij een partij een tol kan heffen op producten of 
diensten die enkel de genoemde inzichten gebruiken voor diagnostiek of behandeling. Daarnaast dient de 
partner zich in te spannen om het product of de dienst te ontwikkelen. Dit kan nader worden gespecificeerd 
voor bepaalde landen of regio’s waar de licentienemer commercieel redelijke inspanning dient te leveren om 
het product of dienst op de markt te brengen. Dit kan Nederland zijn, Europa, Afrika of specifieke 
ontwikkelende landen. Het is van belang dat er wordt afgesproken hoe de inspanningen worden 
gerapporteerd aan en kunnen worden gecontroleerd door de onderzoeksinstelling.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Wij vinden de huidige formulering van dit principe te kort door de bocht en daardoor niet uitvoerbaar.  Het is 
natuurlijk prima om afspraken in de licentieovereenkomst op te nemen over een redelijke 
inspanningsverplichting om de ingelicenseerde kennis en octrooien verder door te ontwikkelen. Dit mag er 
echter niet toe leiden dat de inspanningsverplichtingen onredelijk worden om ‘kost wat het kost’ een product 
te ontwikkelen en te commercialiseren. Er zijn veel factoren die op het moment van licentiëren nog niet 
bekend zijn en de productontwikkeling beslissend kunnen beïnvloeden. Het is dan ook verstandig om het 
effect van invoering van dit principe verder te onderzoeken in een impactanalyse van het geven van niet-
exclusieve licenties. Het kan immers voor een commerciële partij soms niet interessant zijn om een niet-
exclusieve licentie te nemen. Alleen exclusiviteit garandeert in sommige gevallen een voorsprong op de 
competitie, waardoor financieringsmogelijkheden makkelijker te vinden zijn en daarmee de kans vergroot dat 
de licentie uiteindelijk leidt tot de ontwikkeling van een product.  

9. Licenties verlenen rechten welke helder gedefinieerd en begrensd zijn, dit voorkomt dat toekomstige
resultaten of resultaten van zijdelings of niet-betrokken onderzoekers onbedoeld worden
meegenomen. 

Welke bestaande of toekomstige rechten worden gelicentieerd moet helder zijn. Hoewel het om toekomstige 
rechten kan gaan, moeten deze voldoende bepaalbaar zijn aan de hand van werk, maker of uitkomst. 
Daarnaast is licentie op toekomstige resultaten mogelijk hinderend bij het ontstaan van die nieuwe resultaten 
omdat het niet mogelijk is af te wegen wat de beste route voor benutting is en/of wie de beste partner 
daarvoor is.  Het is tevens van belang stil te staan of bepaalde achtergrondkennis, buiten of voor een project 
verkregen resultaten, beschikbaar blijft, zo is voor verder onderzoek het mogelijk van belang dat naast de 
juridische mogelijkheid de feitelijke toegang tot genetisch materiaal of bio-markers behouden blijft.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Ook voor dit principe is een nadere uitwerking noodzakelijk voordat een goede beoordeling kan worden 
gegeven.  
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10. Licenties bieden, waar mogelijk, ruimte om markttoetreding of ontwikkeling in bepaalde landen te
stimuleren of veilig te stellen.

Voor ontwikkelende landen is het mogelijk af te spreken dat producten op basis van kosten-plus worden 
aangeboden. Maar ook (deels) niet exclusieve licenties in landen, het recht die te verlenen (march-in rights), 
afspraken over het niet beschermen in bepaalde landen, dergelijke rechten niet te handhaven of lokale 
producenten toegang te verlenen, behoren tot de mogelijkheden. Dergelijke afspraken zullen in de 
ontwikkelde markten zelden haalbaar zijn en enkel de moeite waard zijn voor partners als de ontwikkelde 
markten voldoende commerciële kansen bieden om de betrokken producten of diensten rendabel te 
ontwikkelen. Om ontwikkeling te stimuleren kan worden afgesproken dat wordt afgezien van bijv. milestone 
betalingen wanneer producten of diensten op bepaalde markten  laagdrempelig worden aangeboden. Ook
kan op deze manier ontwikkeling in Nederland worden gestimuleerd, bijvoorbeeld wanneer vroege 
beschikbaarheid wordt beloond. Of, meer dwingend, als milestone payment voor het verkrijgen van 
markttoestemming, het binnen een bepaalde tijd dergelijke toestemming verzoeken in specifieke andere 
landen.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Dit principe is met de huidige uitwerking in de praktijk alleen werkbaar als er geen dwingende voorwaarden 
worden opgenomen in het licentiecontract. Gebruik van het woord ‘dwingend’ heeft mogelijk een 
afschrikkende werking. In de praktijk zullen licentiehouder en -nemer voor die situatie passende set aan 
voorwaarden uitonderhandelen. Echter, indien beperkende voorwaarden dwingend opgelegd worden, zou dit 
negatieve effecten tot gevolg kunnen hebben voor de valorisatie van Nederlandse kennis. Het risico is reëel 
dat er eenvoudig geen commerciële partij te vinden is die deze voorwaarden redelijkerwijs kan accepteren, 
waardoor de kennis niet doorontwikkeld wordt tot product. Hier is niemand bij gebaat.   
Daarbij hebben wij ook zorgen of kennisinstellingen de juiste kennis en ervaring hebben om werkbare 
afspraken te maken over bijvoorbeeld de markttoetreding van geneesmiddelen, gezien de complexiteit en de 
onzekerheid van het proces van geneesmiddelontwikkeling. Overigens hebben veel bedrijven al 
‘compassionate use’ of ‘expanded access’ programma’s voor patiënten in ontwikkelingslanden. 

11. Licenties bieden, waar mogelijk, ruimte om toepassingen in bepaalde sectoren te stimuleren of veilig
te stellen.

Hierbij kan worden gekeken naar toegankelijkheid voor bepaalde sectoren. Semi-exclusieve licenties (exclusief 
voor bepaalde sectoren) kunnen, wanneer voldoende onderscheidend, partners ruimte en zekerheid en bieden 
en bieden tevens kans op bredere benutting. Ook kan worden afgesproken dat de partner zich inspant om het 
product zo snel als redelijk mogelijk op de Nederlandse en/of Europese markt te brengen. Voor bepaalde 
sectoren kan worden afgesproken dat het product zo spoedig mogelijk in klinische studies voor Nederlandse 
patiënten beschikbaar komt.

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Dit is een principe met meerdere invalshoeken en in de huidige formulering niet bruikbaar in de praktijk. Het 
maakt licentiëren met Nederlandse kennisinstellingen een stuk minder aantrekkelijk. Het is begrijpelijk dat 
ingezet wordt op toekomstige klinische studies in Nederland. Vanuit bedrijfsoogpunt is echter net zo zeer 
begrijpelijk dat op het tijdstip van licentiëren nog niet duidelijk is of het bedrijf hier aan kan voldoen.  
Een toelichting: Voor het kunnen uitvoeren van klinische trials is het bijvoorbeeld belangrijk dat procedures in 
Nederland gelijklopen (of sneller gaan) dan in andere EU-landen en er geen extra eisen gesteld worden. 
Bijvoorbeeld op het gebied van gentherapie en andere ATMPs zijn de Nederlandse eisen echter een stuk 
strenger dan in andere EU-landen en duren procedures ook maanden langer. Verplichting om een trial dan ook 
in Nederland uit te voeren zal de aantrekkelijkheid van het afnemen van een licentie dan ook ernstig 
verzwakken. Daarnaast is op het moment van licentiëren ook niet duidelijk of er op het moment van klinische 
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studies wel voldoende expertise in ons land aanwezig is (onderzoekers kunnen immers samen met hun 
onderzoekslijn verhuizen).  
Daarnaast is Nederland een relatief klein land. Er kunnen gevallen zijn waarbij de geschikte patiëntpopulatie 
voor een klinische studie in Nederland niet groot genoeg is. Een verplichting om een klinische studie in 
Nederland uit te voeren werkt dan eerder remmend dan constructief voor de patiëntpopulatie. 
Voor een licentienemer is een semi-exclusieve licentie niet altijd aantrekkelijk. In veel gevallen kan dit er toe 
leiden dat Nederlandse kennis niet aantrekkelijk is om in te licentiëren en zullen bedrijven op zoek gaan naar 
alternatieve kennis buiten ons land. Het is wel voorstelbaar dat bij bepaalde brede toepassingen (bijvoorbeeld 
bepaalde technologieën) een deellicentie wel haalbaar is. Wij zien dan ook graag uit naar de presentatie van 
een aantal praktische voorbeelden. 

12. Licenties streven waar mogelijk naar een prijsstelling van uiteindelijke producten en/of diensten die
deze effectief beschikbaar kan maken.

Hierbij kan worden afgesproken dat de partner een commercieel redelijke inspanning levert om te zorgen dat 
de prijs van het product of de dienst geen beletsel is voor beschikbaarheid in een bepaalde markt. De maatstaf 
om te bepalen wat acceptabel is, wordt op deze manier bepaald door de context tegen de tijd van 
commerciële aanbieding. In tegenstelling tot het op dit moment willen bepalen hoe die werkelijkheid er uit ziet 
over jaren, soms meer dan een tiental jaren. Een dergelijke afspraak vraagt niemand in de toekomst te kijken 
maar wapent tegen excessen. Daarbij hoort dan eveneens de afspraak dat een dergelijke afspraak niet wordt 
ondergraven doordat de partner onredelijk bezwarende voorwaarden stelt die deze beschikbaarheid onnodig 
complex of onhaalbaar maken. 

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Dit is een heel vaag principe. Als dit wordt toegepast in contractbepalingen leidt dit tot zeer vage en onzekere 
bepalingen die mogelijk risicovol zijn voor de licentienemer (die bereid is om het risico en de financiering van 
ontwikkeling op zich te nemen). Daarbij is het onmogelijk om een juiste prijs te kunnen bepalen in een zeer 
vroeg stadium wanneer een licentie wordt afgenomen, vaak zelfs voordat de productontwikkeling 
daadwerkelijk begint. En ook bij dit principe wordt van een kennisinstelling kennis en inzicht gevraagd die daar 
niet aanwezig is. Prijsstelling is binnen bedrijven werk van gespecialiseerde afdelingen, die lange tijd bezig zijn 
om een prijsstrategie te bepalen. Prijzen komen tot stand na overleg in individuele landen, waarbij heel veel 
factoren een rol spelen. De licentienemer zal zeer terughoudend zijn om contractueel risico te dragen voor 
deze onzekerheden. Nederlandse kennis wordt door introductie van een dergelijk principe minder interessant. 

13. Inkomsten ontvangen door onderzoeksinstellingen uit licenties worden, binnen de kaders van
geldende regelingen, hoofdzakelijk gebruikt voor onderzoek.

In het kader van afspraken binnen het overgrote merendeel van onderzoeksinstellingen wordt al jaren gewerkt 
met een beloningsbeleid voor uitvinders. Dit geeft betrokken onderzoekers een mogelijke aanspraak op netto 
opbrengsten van de onderzoeksinstelling uit de commerciële toepassing van hun onderzoeksresultaten. De 
onderzoeksinstellingen gebruiken het grootste deel van deze (dikwijls zeer onregelmatige en beperkte) inkomsten 
voor het financieren van onderzoek. Dit kan zowel direct als indirect zijn, bijvoorbeeld door mensen of apparatuur 
te financieren. 

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Wij hebben niets tegen het opnemen van dit principe. Natuurlijk hebben wij als externe partij weinig te zeggen 
over de afspraken binnen instellingen. Het zou goed zijn om in dit verband te kijken naar de ervaringen in 
andere Europese landen waar het valorsatiebeleid succesvoller is dan in Nederland.  
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14. Onderzoeksinstellingen delen ‘best practices’ over het toepassen van deze principes.

De Nederlandse onderzoeksinstellingen dragen door kennisuitwisseling, binnen Nederland en internationaal via, 
bijvoorbeeld, ASTP (de Europese beroepsvereniging van en voor professionals in technologie- en kennisoverdracht) 
bij aan toepassen en verbeteren van deze principes. 

Input Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  
Dit is een prima clausule. We gaan er hierbij natuurlijk wel van uit dat de instellingen hierbij rekening houden 
met de vertrouwelijkheid als vastgelegd in de licentieovereenkomsten. 
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Studies over de Nederlandse Life Sciences & Health sector 

Datum: 8 maart 2019 

Aanleiding 
Nederland heeft een sterke positie op het gebied van Life Sciences & Health (LSH) in Europa. Ons land heeft één 
van de meest geconcentreerde LSH clusters ter wereld. Binnen een straal van 190 km zijn er 2900 innovatieve 
R&D life sciences bedrijven, inclusief 420 biofarmaceutische bedrijven. In universitaire ziekenhuizen, 
universiteiten en kennisinstellingen is er uitstekende expertise op gebieden zoals kankeronderzoek, hart- en 
vaatziekten, infectieziekten en neurodegeneratieve aandoeningen.   

De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland biedt kansen om meer 
bedrijvigheid aan te trekken en de LSH sector te ontwikkelen tot dé Life Sciences & Health hub in Europa. Meer 
bedrijvigheid komt ten goede van zowel de Nederlandse patiënt als de economie. Het kabinet erkent ook de 
maatschappelijke kansen en economische kansen die de komst van de EMA biedt. De ministeries van 
Economische Zaken en Klimaat en VWS ontwikkelen daarom gezamenlijk een nationaal actieprogramma 
‘Nieuwe kansen voor Topsector LSH’.  

Om dit actieprogramma goed vorm te geven is het belangrijk een goed beeld  te hebben van het gehele LSH-
ecosysteem. Er zijn al verschillende studies beschikbaar. Deze geven echter allen een gedeeltelijk en niet altijd 
actueel beeld. Er is behoefte aan een actuele en volledige studie. Deze zal uit een drietal samenhangende sub-
studies bestaan: 
1. Een analyse van het Nederlandse LSH-ecosysteem; 
2. Een vergelijkende studie (benchmark) van het vestigingsklimaat in Nederland met andere Europese landen 

(inclusief nationale en regionale incentives op het gebied van R&D en productie) specifiek voor de 
geneesmiddelensector; 

3. Het identificeren van sterktes, witte vlekken en deelsectoren in het LSH-ecosysteem waar de komende 
jaren de strategische acquisitie en internationale R&D samenwerking op gericht kan worden; 

NB. De resultaten van de ecosysteem analyse en benchmark vormen een duidelijke basis voor een strategie 
voor de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid. Daarom zijn op de volgende pagina’s bij beide studies 
onderzoeksvragen geformuleerd die relevant zijn voor strategische  acquisitie. De derde sub-studie wordt 
daarbij geïntegreerd in de eerste twee sub-studies en vormt geen aparte studie. 

Algemene randvoorwaarden 
- Type onderzoek: desktop studie van bestaand materiaal 
- Kosten: maximaal 90.000 euro
- Uitvoering: bureau dat internationaal opereert en een goede internationale vergelijking kan maken (ivm 

benchmark studie) 
- Oplevering van een rapport in het Engels 
- Onderzoeksmethodes en data uit het onderzoek kunnen gebruikt worden voor toekomstige impactmeting

meting

Governance: 
- Begeleidingscommissie (klankbord/stuurgroep): een aantal leden uit de Regiegroep LSH met brede kijk 

op de LSH sector maar ook ervaring met geneesmiddelontwikkeling, bijvoorbeeld  en 
, leden van PharmInvestHolland 

- Werkgroep (op regelmatige basis overleg): EZK, VIG (namens PharmInvestHolland), NFIA (mogelijk 
ZonMw) 

- Vraag: hoe betrekken stakeholders uit crossover sectoren. Bv. FME of VNCI? 
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Sub-studie 1: Ecosysteem analyse 
De Life Sciences & Health wereld is volop in ontwikkeling. Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, nieuwe 
technologieën, artificial intelligence en het toenemend aantal toepassingen van grote dataverzamelingen leidt 
er toe dat geneesmiddelontwikkeling maar ook de ontwikkeling en toepassing van deze ontwikkelingen in de 
sector in de toekomst anders zal gaan dan op dit moment. Er komen nieuwe mogelijkheden voor 
gepersonaliseerde behandeling, diagnose en preventie. Dit leidt tot geheel andere producten en diensten die 
door bedrijven worden ontwikkeld. Tevens zijn er binnen de LSH sector steeds meer cross-overs tussen de 
medische technologie, geneesmiddelen- en health gerelateerde bedrijven. Het topsectorenbeleid en het 
aanjagen van cross-overs in Nederland kunnen deze nieuwe ontwikkelingen in de LSH sector versnellen en van 
Nederland een proeftuin maken op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de LSH sector.   

Om Nederland te kunnen ontwikkelen tot een succesvol Life Sciences & Health ecosysteem, is het belangrijk te 
weten welk type bedrijven (zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven) op dit moment in Nederland actief 
zijn en welke nog in Nederland ontbreken. Daarbij is het van belang het bredere perspectief van het LSH-
ecosysteem mee te nemen: farma, biotech, medtech, (big) data, artificial intelligence en e-Health. Ook moet 
deze studie inzicht geven in de regionale sterktes van de LSH-clusters. Dit kan gebruikt worden om de 
verschillende regio’s beter te positioneren naar het buitenland. Naast de dedicated Life Sciences & Health 
bedrijven zijn er ook een groot scala aan dienstverlenende bedrijven (zowel algemene diensten als diensten 
specifiek gericht op geneesmiddelontwikkeling en medische technologie). Het kan waardevol zijn om hierin 
verdere focus aan te brengen en bepaalde wetenschappelijke expertise verder te versterken. Al deze extra 
bedrijvigheid leidt ook tot een sterkere behoefte aan goed opgeleid personeel. In combinatie met de resultaten 
van de benchmark is het mogelijk gericht beleid te ontwikkelen om de aantrekkelijkheid van Nederland voor 
dergelijke bedrijven te verbeteren.  

Een ecosysteem analyse is (voor EZK) ook van belang om een goede nulmeting te kunnen doen voor het 
Actieprogramma kansen EMA. Deze nulmeting is van belang om KPI’s te kunnen formuleren voor het te 
ontwikkelen actieprogramma en om te zijner tijd een goede beleidsevaluatie te kunnen doen. Ook is een 
bredere beschouwing van het LSH-ecosysteem van belang voor het ijken van de sector metingen door het CBS 
op basis van SBI-codes.  

Onderzoeksvragen 
1) Wat zijn de trends in de globale wetenschap & industrie op het brede terrein van de life sciences & health? 

Welke nieuwe toepassingen worden ontwikkeld in grensvlakken met andere sectoren? Wat zijn de beelden 
voor de toekomstige geneesmiddelenontwikkeling? Waar staat Nederland in de rankings rondom deze 
trends? 

2) Hoe ziet het Nederlandse LSH-ecosysteem er op dit moment uit? 
a. Desktopstudie, brede LSH-ecosysteem: biotech, farma, medtech, data, AI, eHealth 
b. Getalsmatig in kaart brengen R&D landschap (UMC’s, universiteiten, samenwerkingsverbanden, 

bedrijven), regionale activiteiten (aantallen bedrijven, fte’s, ect ), productie / distributie, logistieke 
hub functie, academisch onderzoekers, preklinische/klinische ontwikkelaars, regulatoire 
specialisten,  IP-advocatuur, business development, commerciële en financiële experts

c. Activiteiten bedrijven in alle thema’s (biotech, farma, data, AI, eHealth, medtech)
d. Toegang tot kapitaal (non-diluted, business angels, venture)
e. Track record 2010-2018 (financieel, partnerships, markttoelating nw middelen, nieuwe 

bedrijvigheid) 
f. Overheidsinstituten (EMA, EPO, CBG, CCMO) 
g. Aanwezigheid incubators, ondernemersnetwerken (starters, tussen groot en klein) 

3) Innovatiekenmerken: kwaliteit wetenschappelijk onderzoek, aantal patent aanvragen, aantal bedrijven met 
een R&D locatie, aantal klinische studies en aantal geïncludeerde patiënten

4) Hoe zien de regionale LSH-clusters er uit: 
i. Op welke thema’s / gebieden zijn de clusters actief? 

ii. Hoe verhoudt zich dit tot succesvolle LSH-ecosystemen zoals het Massachusetts Life Sciences Center
(MLSC) in Boston? 

iii. Waarin onderscheiden de clusters zich van elkaar (suggesties voor complementariteit)? 
iv. Wat zijn de cross overs met andere (top)sectoren (mn. high tech, chemie, agro&food)? 



v. Getalsmatige analyse van aantal bedrijven, werknemers, omzet (per cluster?), patenten 
(aangevraagd, toegekend), licenties, publicaties, etc. wat zijn relevante indicatoren om in dit 
onderzoek mee te nemen? 

vi. Analyse van het klinisch onderzoek in Nederland 
5) Voorstel voor een Nederlandse propositie gebaseerd op thematische sterktes van de regio’s, waarbij de 

regio’s niet letterlijk benoemd worden.
6) Wat zijn de sterktes van Nederlandse LSH ecosysteem en welke factoren missen in het Nederlandse LSH 

ecosysteem? 
7) Welke sterkte thema’s verder versterken? Wat zijn de witte vlekken? 
8) Welke deelgebieden zijn kansrijk voor verdere versterking? Welke kansen biedt het nieuwe missiegedreven

innovatiebeleid? 

Sub-studie 2: Benchmark 
Nederland wordt over het algemeen gezien als aantrekkelijk vestigingsland in Europa voor bedrijven actief in de 
LSH-sector. Uit verschillende analyses blijkt dat met name de centrale ligging in Europa, infrastructuur op het 
gebied van transport en logistiek, opleidingsniveau van werknemers en hoge kwaliteit van leven sterke punten 
zijn aan het Nederlandse vestigingsklimaat (EY., 2018; NFIA., 2017). Op het gebied van geneesmiddelonderzoek 
geldt dat Nederland internationaal een goede wetenschappelijke positie heeft (referentie invoegen). 
Nederlandse wetenschappers en bedrijven hebben een belangrijke rol gespeeld bij een aantal belangrijke 
medische doorbraken van de afgelopen jaren, zoals gen- en immunotherapie.  

Echter andere Europese landen blijven niet achter en Nederland concurreert sterk met andere Europese landen. 
Dit zijn zowel kleine (België, Denemarken, Ierland) als grote landen (Frankrijk, Duitsland en Engeland).  Dit zijn 
landen die een goed vergelijkbaar welvaart & gezondheidsstatus hebben en concurrerend zijn op het terrein van 
vestigingsklimaat. Met de komst van de EMA naar Nederland zijn er grote kansen om Nederland te ontwikkelen 
tot de beste farma regio van Europa en meer bedrijvigheid aan te trekken. Hiervoor is echter inzicht in de 
concurrentiepositie van het investeringsklimaat t.o.v. andere Europese landen noodzakelijk. Hierbij gaat het om 
zowel algemene zaken die belangrijk zijn voor het investeringsklimaat als specifieke zaken die gelden voor 
geneesmiddelenbedrijven.  

Er zijn al verschillende studies beschikbaar over het vestigingsklimaat. Echter geven deze studies vaak geen 
volledig en actueel beeld over de geneesmiddelensector. Daarom willen het ministerie van EZK, de Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen en de NFIA  een benchmark-studie laten uitvoeren om zicht te krijgen op de 
concurrentiepositie van het investeringsklimaat voor geneesmiddelbedrijven t.o.v. andere Europese landen. De 
resultaten van de benchmark dienen als input voor een strategie ter verbetering van de concurrentiepositie en 
het aantrekken van meer bedrijvigheid. In een latere fase zalde NFIA mogelijk eenzelfde studie uitvoeren voor 
(delen van de) medisch technologische industrie. 

De benchmark-studie bestaat uit een viertal onderzoeksvragen: 
a. Welke concurrentiepositie heeft Nederland t.o.v. een aantal Europese landen, gericht op criteria die 

essentieel zijn voor een goed investeringsklimaat in het algemeen en specifiek voor 
geneesmiddelontwikkeling? 

b. Wat zijn Best practices van andere landen die een gunstige vestigingsomgeving hebben en 
vergelijkbaar zijn met Nederland? 

c. Welke elementen moet Nederland verbeteren om het investeringsklimaat concurrerender te maken 
met dat van naburige landen?

d. Op welke bedrijven (top  25) moet Nederland zich strategisch inzetten om deze te overtuigen om de 
stap te maken rondom kennisintensieve samenwerking en investeringen? 

De benchmark zelf richt zich op ongeveer 30 criteria, te verdelen onder vijf belangrijke velden (zie tabel 1). In 
een overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt nader besproken welke criteria essentieel, 
wenselijk en mogelijk zijn om te includeren in de studie. In de studie wordt Nederland tegenover zes Europese 
landen gezet, met eventuele uitbreiding/vervanging voor een best practices analyse: 

a. België 
b. Denemarken 
c. Ierland 







AGENDA Steering Committee PharmInvestHolland 

15 juni 2018 

10.00 – 12.00 uur 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag en actielijst vorige vergadering
02 PIH verslag 2018-04-20 

02 PIH actielijst 2018-04-20 
3. Bidbook 

Update versie 2 ( ) 

4. Terugblik BIO Boston ) 

5. Communicatie 
a) Overhandiging bidbook versie 1 aan Vaste Kamercomissie EZK/VWS ) 
b) Overhandiging bidbook versie 2 aan VWS/EZK ) 
c) Nieuwspoortbijeenkomst ( ) 
d) Cathshuys meeting ) 
e) Webinar innovatieattachés en ambassades ( ) 

6. Regulatory innovation PPP ( ) 

7. Update Benchmark ( ) 

8. Invest-NL ) 
 08 Vormgeving Invest-NL 

08 Position_paper_HollandBIO_t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_Invest-NL 

9. Rondvraag en sluiting
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Steering Committee PharmInvestHolland 

Actielijst 

20 april 2018 

Actie Wat? Wie? Deadline 
PIH 18-1 Subtitel PIH 

Nadenken over subtitel PIH 
Team 
Communicatie 

Mei 2018 

PIH 18-2 Benchmark 
Selectie belangrijkste thema’s en verzamelen van 
informatie (facts/figures) door projectteam Benchmark 

3 Mei 2018 

PIH 18-3 Informatie Bidbook  
Informatie bidbook opsturen naar : 

a. voorbeeldcases farma/medtech
b. regulatory affairs (RSNN) 

  

z.s.m., uiterlijk 5 mei
2018 

z.s.m., uiterlijk 5 mei
2018 

PIH 18-4 Bidbook 
Doorgeven benodigde exemplaren 2e versie bidbook 
(fysieke exemplaren, tegen kostprijs) 

Allen z.s.m., uiterlijk 14 mei
2018 

PIH 18-5 Communicatie bidbook 
a. Opzetten bijeenkomst voor overhandigen bidbook 
(versie 1) aan Vaste Kamercommissie EZK/VWS door 
VIG ( ) en HollandBIO (

) 

b. Opzetten bijeenkomst voor overhandigen bidbook 
(versie 2) aan SG Camps (EZK) en minister VWS door 

 

c. Presentatie door  op regiobijeenkomst 
topsector 

(EZ) in 
overleg met 
(VWS) 

 i.s.m. 
Team 
Communicatie 

z.s.m., uiterlijk 14 mei
2018 

1 juni 2018 

Q3 2018 

PIH 18-6 Nieuwspoort bijeenkomst 
Organisatie bijeenkomst in Nieuwspoort met leden 
Tweede Kamer voor het reces 

vraagt z.s.m.

PIH 18-7 Catshuys meeting 
Catshuys meeting organiseren onder de vlag van Health 
Holland in oktober/november 

 i.s.m. 
 en 

Uiterlijk 1 juni 

PIH 18-8 Presentatie Nederland in het buitenland 
a. Overzicht maken van aankomende handelsmissies
voor zover bekend bij VNO-NCW 

14 mei 2018 
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b. Voorstel voor organisatie 
webinar/informatievoorziening in oktober voor 
innovatieattachés en ambassades

 Eerstvolgend 
communicatieoverleg 
PIH  

PIH 18-9 Acquisitie 
Verspreiding target list met top 50 bedrijven  1 juni 2018 

PIH 18-10 Regulatory affairs 
Voorstel voor PPP flagship project regulatory 
innovation 

i.s.m. 
Health~Holland, 
EZ en VIG 

1 Juni 2018 

PIH 18-11 Tweede schil stakeholders 
Gesprek met VUmc/AMC 

VIG Juni 2018 

PIH 18-12 Jaarplanning 
Toevoegingen/wijzigingen op jaarplanning aan 
sturen 

Allen z.s.m., uiterlijk 1 juni

Volgende vergadering: in juni, definitieve datum volgt zo snel mogelijk. 
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AGENDA Steering Committee PharmInvestHolland 

20 april 2018 
10.00 – 12.00 uur 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

Aanwezig: 

Afwezig: 

1. Welkom en mededelingen

 heet iedereen welkom. We beginnen met een stukje taart om te vieren dat de eerste versie 
van het bidbook af is. Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. 

2. Verslag en actielijst vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag. 

Met betrekking tot actiepunt 18-2 geeft  aan dat de groep uiteindelijk maar één keer bij elkaar 
gekomen is. De NFIA heeft Deloitte een opdracht heeft gekregen om een verkenning te doen naar 
bedrijven die mogelijk activiteiten in Nederland zouden kunnen starten. Vanuit de regio’s is een 
werkgroep opgestart die met de resultaten van deze verkenning aan de slag zal gaan. 

3. Bidbook

 geeft een korte update over de stand van zaken met betrekking tot versie 2 van het bidbook. 
Minister Bruno Bruins schrijft een 2e voorwoord voor het bidbook. In de nieuwe versie worden verder 
testimonials toegevoegd en de paragraaf over klinisch onderzoek verbeterd. Voor dit laatste is 
feedback ontvangen van  (CHDR),  (CCMO) en de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen.  

4. BIO Boston

Nederland heeft een paviljoen op de BIO International Convention.  geeft aan dat iedereen op
het paviljoen de boodschap zal uitdragen dat Nederland een aantrekkelijk land is om je te vestigen. 
De kernboodschappen van PIH worden uitgedragen en het bidbook is aanwezig op de stand. 
Daarnaast organiseert de Task Force Healthcare een studiereis naar de BIO. Deelnemers zijn onder 
meer regionale organisaties en bedrijven. Tijdens de reis wordt een aantal bedrijven en medische 
instellingen bezocht. Op de dinsdag zal het reisgezelschap een dag op de BIO zijn en onder meer de 
stand bezoeken. Het streven is om op de BIO 2019 (Philadelpia) een minister of staatssecretaris mee 
te nemen. 
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5. Communicatie

Handelsmissies
Het bidbook kan een waardevol instrument zijn voor handelsmissies. Het boek kan op relevante 
plaatsen worden overhandigd en Ministers kunnen zo de boodschap van PharmInvest uitdragen. Ook 
kan het bidbook proactief worden opgestuurd naar bedrijven die zich potentieel willen vestigen in 
Nederland. Coördinatie hiervan ligt bij . 

Actie allen: Inventariseren welke handelsmissies er aan komen en bij welke we het bidbook en PIH 
onder de aandacht willen brengen. 
Actie : Aan het team dat zich bezighoudt met handelsmissie vragen welke belangrijke 
handelsmissies er aan komen. 

Overhandiging bidbook
Versie 1 
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO organiseren een overhandiging van het 
bidbook (versie 1) aan de Vaste Kamercommissie van EZK en evt. VWS.

Versie 2 
Het zou mooi zijn als we versie 2 van het bidbook kunnen overhandigen aan de Ministers van VWS en 
EZK. 
Actie :  kijkt of we het bidbook kunnen overhandigen aan de SG van EZK.  kijkt
via  of we het bidbook kunnen overhandigen aan de minister van VWS.
Actie iedereen: doorgeven hoeveel fysieke exemplaren van het bidbook voor eigen gebruik nodig zijn 
(kosten worden doorgerekend).

Nieuwspoort bijeenkomst 
De bedoeling van de Nieuwspoort bijeenkomst is om Kamerleden te informeren over het belang van 
de  geneesmiddelensector. De bijeenkomst in Nieuwspoort kan een follow-up zijn van de 
overhandiging van het bidbook in de Tweede Kamer. Planning is om deze bijeenkomst eind juni begin
juli te organiseren 
Actie : Nieuwspoort bijeenkomst uitwerken.

Catshuys-overleg
en  organiseren een Catshuys-overleg. Hierbij worden de ministers van EZK 

en VWS en een aantal Europese CEO’s van farma- en biotechbedrijven uitgenodigd. Tijdens dit 
overleg kunnen we Nederland in de etalage zetten en een aantal mythes over het Nederlandse beleid 
ontkracht worden.  
Actie : opzet Catshuys-overleg uitwerken. 

Webinar voor ambassades en innovatieattachés 
Het is goed dat de ambassades en de innovatieattachés ook kennis hebben genomen van het bidbook 
en de boodschappen daarvan. Er wordt voorgesteld om in oktober een webinar te organiseren om de 
partijen op de hoogte te brengen.  
Actie : webinar voor ambassades en innovatieattachés opzetten. 

6. Komst EMA

Vanuit Invest in Holland is er een EMA spin-off werkgroep die zich richt op acquisitie en het 
beantwoorden van vragen. heeft voor hen onderzocht in hoeverre de EMA een rol speelt bij 
het aantrekken van bedrijven. Uit het rapport blijkt dat vooral de Brexit een belangrijke rol speelt bij 
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het overwegen om uit Engeland te vertrekken, vanwege onzekerheid over de regelgeving, logistiek 
etc. Deloitte heeft aangegeven dat de grootste kans voor Nederland is om het investeringsklimaat te 
versterken. Een eerste aandachtspunt daarbij is lab-ruimte, die in de Randstad nu zeer schaars is. De 
werkgroep zal inzichtelijk maken hoe dit met de rest van Nederland staat.  
Actie : nagaan of de top50 potentiële investeerders (bedrijven) gedeeld kan worden. 

7. Vestigingsklimaat

Binnen de regiegroep LSH heeft  een rapport gemaakt over de kansen die de EMA met 
zich mee brengt voor de topsector LSH. Één van de kansen is om een goed regulatoir innovatie 
ecosysteem te realiseren. Het RSNN-initiatief moet hier invulling aan geven. Het idee voor een 
professioneel RSNN wordt verder uitgewerkt door  en  en . Volgende PIH 
vergadering komt dit punt weer op de agenda.
Actie : RNSS opzet verder uitwerken. 

Een belangrijk aandachtspunt zal de opleiding van personeel zijn. in de komende jaren verwachten we 
op regulatoir gebied een grote toename van de vraag. Mogelijk kan het  Future Lab in 
Leiden hier een rol in spelen. 

HollandBIO inventariseert de knelpunten/problemen rondom TTO’s. Vanuit de vergadering komt de 
opmerking om ook OncodeXL hierbij te betrekken.

8. Benchmark

De projectgroep benchmark is 1 keer bijeengekomen en heeft besloten om de vergelijkende studie in 
eerste instantie op 2 focusgebieden te richten: klinisch onderzoek en overheidsincentives. De 
benchmark moet inzicht geven in de punten waar Nederland zich op onderscheidt en die verbeterd 
moeten worden. 

In de vergadering wordt gediscussieerd over de opzet van een benchmark. Belangrijk is om de juiste 
thema’s te agenderen, zodat met de benchmark ook een verhaal kan worden gegenereerd. Op 
punten kan vervolgens gewerkt worden aan verbeteringen. De NFIA heeft al veel informatie. 
laat dit uitzoeken. 

9. Human Capital Agenda

 licht toe dat er sinds kort een HR vakgroep bij de Vereniging is opgericht. Deze vakgroep 
beoogt om een studie uit te laten voeren naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
van de geneesmiddelensector. Deze studie zal aansluiten op de human capital analyse van de 
topsector, maar een duidelijke focus op geneesmiddelontwikkeling hebben.  Het Steering Committee 
zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen met de studie. Op later termijn zal om 
input worden vragen. 
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10. Technologie en farma 

De vraag komt op of we binnen PharmInvestHolland de samenwerking met de medische technologie 
moeten aangaan. Na discussie wordt besloten dit niet te doen, behalve als het duidelijk meerwaarde 
heeft voor geneesmiddelontwikkeling Zo nemen we in de 2e versie van het bidbook een paar show 
cases van medtech op. 
Actie : sturen voorbeelden van medtech naar  voor het bidbook. 

11. Regionale activiteiten

Er vindt een korte discussie plaats over de positionering van en de afstemming tussen landelijke en 
regionale initiatieven en hoe deze beter op elkaar aan te sluiten zijn. Campussen en regio’s
concurreren sterk met elkaar. Vanuit de clusters is de behoefte om de inhoudelijke expertise duidelijk 
te presenteren en de ROM’s te laten volgen. Het blijkt echter lastig om per cluster te bepalen wat het
USP is (de clusters geven vaak dezelfde USP aan). Besloten wordt om het PharmInvestHolland 
initiatief te presenteren op een regiodag bij Health-Holland waar alle regio’s samenkomen. 

 en  hebben gesprekken gehad bij het VUMC/AMC. Zij zijn er geïnteresseerd in deelname 
aan PharmInvestHolland. Een vervolggesprek wordt gepland om te kijken hoe een academische partij 
als VUMC/AMC bij PharmInvestHolland betrokken kan worden. Indien nodig zullen leden van het 
topteam betrokken worden bij de gesprekken. 

11. Activiteiten 2018 

De jaarplanning wordt ter kennisgeving aangenomen en aangepast met hierboven besproken
initiatieven. 
Actie allen: aanvullingen/wijzigingen doorgeven aan . 

12 Ter informatie 

Ter informatie zijn de kennisagenda’s van de NFU over personalised medicine en regeneratieve 
geneeskunde meegestuurd. Leden van het Steering Committee zijn niet bij het optellen van deze 
documenten betrokken. Besloten wordt contact op te nemen met de trekkers van deze 
kennisagenda’s om raakvlakken te onderzoek. 

13. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
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AGENDA Steering Committee PharmInvestHolland 

20 april 2018 
10.00 – 12.00 uur 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag en actielijst vorige vergadering
02 PIH verslag 2018-01-29 

02 PIH actielijst 2018-01-29 

3. Bidbook 03 PIH Flyer bidbook 
Terugblik en communicatie versie 1 (allen), bespreken activiteiten voor versie 2 ) 

4. BIO Boston 04 PIH BIO Boston 2018 
Update ( ) 

5. Communicatie 
Update ( ) over diverse evenementen  

6. Komst EMA 06 AP4 - EMA_Topsector LSH_discussion document RB 
Update ( ) en discussie 

7. Vestigingsklimaat 06 AP4 - EMA_Topsector LSH_discussion document RB 
Korte discussie over belangrijke factoren voor een goed vestigingsklimaat (bv. de IP-discussie in 
Nederland) 

8. Benchmark 08 PIH opzet benchmark 
Introductie ) en discussie 

9. Human Capital Agenda
Introductie ) en discussie 

10. Technologie en farma 09 PIH FME Op weg naar een Nationale Agenda Zorgtechnologie 
Korte discussie over hoe we de verbinding kunnen maken richting medische technologie. 
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11. Regionale activiteiten 
Korte discussie over de positionering van en de afstemming tussen landelijke en regionale initiatieven 
en hoe deze beter op elkaar aan te sluiten zijn

12. Activiteiten 2018 12 PIH Jaarplanning 2018 
Korte discussie

13. Ter informatie 
PIH Flyer IfH 

PIH NFU Kennisagenda Personalised Medicine 
PIH NFU Kennisagenda Regeneratieve Geneeskunde 

PIH VNO-NCW: Aanpak belastingontwijking combineren met verlagen belastingtarieven 

14. Rondvraag en sluiting
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Steering Committee PharmInvestHolland 

Actielijst 

Telefonisch overleg 
29 januari 2018 

Actie Wat? Wie? Status April 2018 
PIH 18-1 Nadenken over subtitel 

PIH 
Team Communicatie Loopt 

PIH 18-2 Team EMA Afgerond, alternatieve 
aanpak 

PIH 18-3 Voorstel uitwerken voor 
intentieverklaring 

Kick-off bijeenkomst Team Communicatie 

Loopt 

Loopt 
PIH 18-4 Projectgroep 

benchmark 
Opgestart  
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Steering Committee PharmInvestHolland 

Verslag 

Telefonisch overleg 
29 januari 2018 

Aanwezig: 

 (voorzitter), 

Afwezig: 

1. Welkom en mededelingen

 verwelkomt de inbellers. Vandaag (29 januari) staat in het teken van de EMA. 
(directeur van de EMA) bezoekt Nederland en de nieuwe locatie van de EMA.  

2. Verslag en actielijst vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. 
Update actielijst vorige vergadering: 
- 18-1: Het communicatie werkgroepje denkt na over een subtitel voor PharmInvestHolland. In de 

trant van onze missie: To be Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical industry 
environment. 

- 18-3: Er is nog geen tekstvoorstel uitgewerkt. We komen er in een volgende vergadering op terug
hoe we de commitment van de verschillende partijen kenbaar willen maken. 

- 18-4: Projectgroep Benchmark wordt in april opgestart (als het bidbook klaar is). 

3. Congressen/bijeenkomsten

3a. Innovation for Health
Vanuit de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is een sessie georganiseerd over 
PharmInvestHolland op Innovation for Health. Sprekers zijn  (toelichting op het 
PharmInvestHolland initiatief),  (Astra Zeneca, grote farma speler met diverse 
activiteiten in Nederland) en  (Xendo, service provider in Leiden). Er is een flyer 
gemaakt die het belang van PharminvestHolland illustreert.  
HollandBIO verzorgt de organisatie van BioEuropeSpring. Er is een Nederlands paviljoen in de stijl van 
Health~Holland, waar grote aandacht zal zijn voor de komst van de EMA naar Nederland. Als de 
bedrijven vragen hebben over Nederland, worden deze naar de juiste partij doorgeleid. Invest-in-
Holland is ook aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden. Er wordt vastgesteld dat het belangrijk 
is dat bij volgende conferenties in Nederland een bewindspersoon aanwezig is.  

3b. BioEuropeSpring 2018 
Het PharmInvestHolland ‘merk’  zal niet worden gepositioneerd op BioEurope Spring. Communicatie 
van het PharmInvestHolland ‘merk’  wordt alleen binnen Nederland gedaan. Het initiatief wordt al 
door externe stakeholders vermeld. Zo heeft minister Bruins  (VWS) naar PharmInvestHolland 
gerefereerd in een brief aan de Tweede Kamer. Kamerleden zien de komst van de EMA ook als kans 
voor het Nederlandse onderzoek.  
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3c. Kick-off bijeenkomst 

De kick-off bijeenkomst is bedoeld om de ambitie van PharmInvestHolland neer te zetten en te tonen 
dat verschillende partijen deze ambitie onderschrijven. Het bidbook zal worden gebruiken als middel 
om de samenwerking tijdens de kick-off bijeenkomst te bekrachtigen.  

De communicatiegroep heeft een opzet voor de kick-off bijeenkomst gemaakt.  Doel van de kick-off 
bijeenkomst is het illustreren van de kansen voor Nederland om meer farmaceutische investeringen 
aan te trekken, zeker na de aankondiging van de komst van de EMA en het introduceren van het 
PharmInvestHolland initiatief. Het is belangrijk om zowel Kamerleden van VWS en EZ enthousiast te 
maken voor ons initiatief. We moeten ervoor zorgen dat het gezondheidsaspect ook naar voren komt 
tijdens deze bijeenkomst, zodat het ministerie van VWS ook kan aansluiten.  
Het zou goed zijn om de onderlinge samenwerking te illustreren via een memorandum of 
understanding. Dit is voor sommige partijen niet haalbaar, vanwege de juridische consequenties van 
een ondertekening. De aanwezigen vinden wel dat het belangrijk is om een commitment naar elkaar 
toe uit te spreken en aan te geven dat we samenwerken en willen investeren in een gezamenlijk doel. 
Mogelijk is een gentleman’s agreement of een intentieverklaring (waarbij partijen afspreken bepaalde 
activiteiten gezamenlijk op te pakken) wel mogelijk.  

4. Bidbook

Er wordt hard gewerkt aan het bidbook. De eerste 3 hoofdstukken zijn bijna klaar. Er wordt nog
gewerkt aan het 4e hoofdstuk (over de farmaceutische industrie in Nederland). Het is de planning om 
begin februari alle stukken naar de redactie en vormgever te sturen. De planning is om voor 
BioEurope Spring (12-14 maart) het bidbook af te hebben. Zodra een eerste versie van het bidbook af 
is, zal deze gedeeld worden met de stuurgroep voor feedback. 

5. Projectgroep EMA

en  hebben de lijst met bedrijven die rondom de EMA in 
Londen zitten gefilterd. Er is een eerste selectie gemaakt van bedrijven die de sector in Nederland 
versterken. De projectgroep zal deze lijst verder uitfilteren.  

6. Jaarplanning 2018

De jaarplanning is goedgekeurd en zal (indien nodig) worden aangepast.

7. Rondvraag en sluiting

meldt dat hij deel zal nemen aan een begeleidingscommissie van een onderzoek van de 
KNAW naar publiek-private samenwerking.  
Na het overlijden van  wordt gezocht naar een nieuw boegbeeld voor de topsector 
Life Sciences & Health.  

10.2.e 10.2.e
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NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Projectgroep Benchmark 

20 april 2018  
ter informatie 

Toelichting agendapunt: 
De BIO is de grootste life sciences of biotech-beurs in de wereld en is daarmee van grote strategische waarde. 
Elk jaar trekt de beurs tussen de 18.000 en 25.000 bezoekers. Deze beurs biedt veel kansen om de 
Nederlandse biotech goed te positioneren in prioriteitsland de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de 
wereld. Vrijwel alle grote, midden- en kleine internationale biotech, farma en andere life sciences bedrijven 
zijn aanwezig.  

De belangrijkste doelstellingen voor Nederland tijdens de BIO in Boston 2018 zijn als volgt: 
1. Nederland aan de wereld presenteren als een aantrekkelijk en succesvol land voor life sciences. 
2. Het versterken van het Nederlandse netwerk en het faciliteren van Nederlandse bezoekers aan 

BIO. 
3. Acquisitie van bedrijven om zich in Nederland te vestigen. 
4. Het fungeren als vraagbaak en wegwijzer voor in Nederland geïnteresseerde partijen. 

Sinds 2000 is Nederland vertegenwoordigd op de grootste biotechbeurs ter wereld. Veel bedrijven hebben in 
de loop der jaren samenwerkingen en contracten afgesloten naar aanleiding van een eerste contact op de BIO 
International Convention. In 2017 bestond de Nederlandse delegatie uit ruim 130 mensen van bedrijven, 
kennisinstellingen, overheid en intermediaire organisaties. BIO vindt plaats van 4 t/m 7 juni in Boston. 

5e



«doc_kenmerk» 1 

NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Projectgroep Benchmark 

20 april 2018  
ter informatie / discussie 

Toelichting agendapunt: 

Projectgroep Benchmark 
Binnen PharmInvestHolland is afgesproken dat er benchmark studie zou worden verricht die Nederland op 
vestigingsgebied vergelijkt met andere (relevante) Europese landen. Deze projectgroep 
en ) is een eerste keer bij elkaar gekomen om het doel en de opzet van de benchmark te bespreken.  

Doel 
Het doel van de benchmark is om inzicht te krijgen in de punten waar Nederland sterk in is in vergelijking tot 
andere Europese landen, en punten waar we het minder goed op doen. Met deze informatie kunnen we onze 
sterke punten uitdragen en gerichte acties formuleren op punten waar verbetering nodig is.  

Opzet vergelijkende studie 

Landen 
In de benchmark worden de volgende landen meegenomen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Ierland, Nederland en Zwitserland. Deze landen zijn gekozen, omdat zij op het gebied van het 
vestigingsklimaat concurrenten zijn van Nederland (de meeste zijn qua omvang en inwonersaantal 
vergelijkbaar met Nederland). Het kan zijn dat op specifieke terreinen ook nog andere landen meegenomen 
worden. 

Aandachtsterreinen 
Er zijn verschillende aandachtsterreinen die in de benchmark meegenomen kunnen worden: 

- Onderzoek (preklinisch en klinisch) 
- Overheidsincentives 
- Human capital 
- Productie 
- Distributie 
- Arbeidsrecht 
- Patiënt access 

Plan van aanpak 

De benchmark studie kan een enorme omvang krijgen. Om een goed beeld te krijgen wat precies nodig is, 
zullen we verkennend starten met het analyseren van twee aandachtsgebieden waar alle bedrijven die naar 
Nederland kijken duidelijkheid over willen hebben. Hierbij gaat het om: (1) onderzoek (preklinisch en klinisch) 
en (2) overheidsincentives. Alvorens een voorstel voor een externe partij te formuleren zal eerst 
geïnventariseerd worden welke publieke informatie beschikbaar is en welke informatie NFIA en Vereniging 
intern hebben. In een volgend overleg wordt dit besproken en zal een voorstel worden geschreven dat 
eventueel uitgezet kan worden naar verschillende externe partijen.  

10.2.e
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Topsector LSH could support the development of a regulatory 
innovation ecosystem around EMA's pressence

Realization of EMA's relocation

Coming period the EMA relocation must be 
realized, incl. housing (temporary and 
permanent) movement of employees, 
continuation of activities, etc.

Direct acquisition of companies

Relocation of EMA and Brexit are used to 
convince companies to move to the 
Netherlands or open up an office there

Ecosystem development

Presence of EMA in the Netherlands could 
serve as a nucleus/trigger to develop a 
regulatory innovation ecosystem where 
European public and private parties 
cooperate to improve the development and 
the value of innovative health solutions 

Goal: realizing 900 direct jobs and ~40.000 
visitors per year

Goal: attract companies and jobs Goal: regulatory transformation and 
associated science and business activities

√ √
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… personalized medicine 
results in tailor made 

treatments for each individual

… human disease models 
on chips test efficacy as 

good as clinical trials

Exiting regulatory times are ahead

Imagine that …

> How would clinical development
look like?

> Do we need to show efficacy in
clinical studies?

> What should a human disease
model abide by to allow for a
market access decision?

> Is each drug an orphan drug?

> Can we find enough patients for
clinical trials?

> How do companies earn back
high development costs over
few patients – is each treatment
expensive?

> Do we need randomized,
double-blinded clinical trials, or
is the real world our study
place?

> How is real world evidence
translated to (widespread)
market access?

… big health data of the 
whole EU population is 
accessible and usable
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The remainder of this document provides some background 
information on EMA

A EMA – Role and activities 5

B

Opportunities of EMA relocation

13

C

Dutch bid

16
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Daily operations are carried out by EMA staff, scientific work is setup 
in committees, governed by an independent management board

Management Board

EMA management board

> Sets budget, approves the annual
work program and is responsible
that the agency co-operates
successfully with partners across
the EU

> Consists of representatives of the
Member States, the Parliament
and the Commission: 35 persons

Source: EMA

EMA scientific committees

> Conducts the scientific work of the EMA

> Composed of European professionals of the Member
States

> Scientific Committees work with close with working parties
and experts (e.g. patients, consumers, healthcare
professionals, academics) from across Europe

> Secretary coordinates activities of the Committees

7 Scientific Committees

EMA Secretariat

Working parties / Experts

EMA staff

> Carry out day-to-day operations

> Divisions and departments take care of the
administrative and procedural aspects of EU law related to
evaluation and safety-monitoring of medicines

> Advisory functions include e.g. legal, audit, strategy and
international affairs

> Composed of ~900 fulltime FTE

6 Divisions

6 Advisory functions

Executive Director

Deputy 
Executive 
Director

Departments

1 Division

Organization structure EMA
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The EMA is relocating to Amsterdam, following UK's decision to 
leave the EU – 19 countries entered a bid to host the EMA

Relocation decision making process

Decision to relocate EMA

> Following Brexit, the EU decided to
relocate EMA, together with the European
Banking Authority

> EMA prepared guidelines, containing 6
key criteria that are assessed in the bids:

– Premises

– Accessibility

– Education facilities

– Labour market, social security, medical care

– Business continuity

– Geographical spread

Country bids

> 19 cities entered a bid to host the EMA

> At the same time, EMA conducted
surveys to assess the impact of a
relocation on  it's staff and activities: only
five cities would ensure staff retention of
over 65%

> The European Commission published a
general assessment summary for all bids,
based on the key criteria

Voting

> All 27 member states had a vote at the
General Affairs Council in Brussels, where
3 voting rounds were set in place:

– 1st: Each country chose a first, second
and third choice

– 2nd: Elimination round between the top
three countries

– 3rd: Votes between top two,
Amsterdam and Milan

> The decision became final after a draw
between Milan and Amsterdam, in favor of
Amsterdam

Spring 2017 Summer 2017 Nov 2017

Source: EMA















NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Activiteiten 2018 

20 april 2018 

ter discussie / besluitvorming 

Toelichting agendapunt: Bijgevoegd kunt u de activiteiten en planning voor de rest van 2018 vinden. 

Actie in vergadering: korte discussie  

Planning PharmInvestHolland 2018 

April: 
- Vergadering Steering Committee PharmInvestHolland 
- Bidbook versie 2 
- Website PharmInvestHolland 
- Start projectgroep benchmark 
- Start voorbereidingen Human Capital Agenda
- Verkenning farma en logistiek 

Mei: 
- Bidbook versie 2 
- Website PharmInvestHolland 
- Benchmark studie 
- Human Capital Agenda 
- Voorbereiding Kick-off bijenkomst PharmInvestHolland 
- Voorbereiding Catshuys meeting 

Juni: 
- Missie, visie en strategie PIH 
- Plan PIH 2018-2020
- Vergadering Steering Committee PharmInvestHolland 
- Bidbook versie 2 gereed 
- Website PharmInvestHolland gereed 
- Benchmark studie 
- Human Capital Agenda 
- Voorbereiding Kick-off bijenkomst PharmInvestHolland 
- Voorbereiding Catshuys meeting 
- BIO 2018 (4 tm 7 juni) 
- Kennisatelier VIG farma en logistiek 
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- Start vervolg Kengetallen onderzoek geneesmiddelensector 

Augustus: 
- Vergelijkende studie NL 
- Human Capital Agenda 
- Benchmark studie 
- Vervolg kengetallen onderzoek geneesmiddelensector 
- Plan van aanpak farma en logistiek 

September: 
- Vergadering Steering Committee PharmInvestHolland 
- Vergelijkende studie NL 
- Benchmark studie 
- Eerste versie Human Capital Agenda gereed 
- Vervolg kengetallen onderzoek geneesmiddelensector 
- Kennisatelier VIG farma en productie 
- Uitvoering plan farma en logistiek 
- World of Health Care (27-9-2018) 

Oktober: 
- Vergelijkende studie NL 
- Human Capital agenda af 
- Vervolg kengetallen onderzoek geneesmiddelensector 
- Uitvoering plan farma en logistiek 

Plan van aanpak farma en productie

November: 
- Vergelijkende studie NL af 
- Uitvoering plan farma en logistiek 
- Uitvoering plan farma en productie
- Evaluatie PharmInvestHolland 

December: 
- Vergadering Steering Committee PharmInvestHolland (tentative) 
- Uitvoering plan farma en logistiek 
- Uitvoering plan farma en productie





Postbus 11633
2502 AP Den Haag 

070  / 06
@innovatievegeneesmiddelen.nl

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl 

Disclaimer 
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AGENDA Steering Committee PharmInvestHolland 

14 december 2017 
15.00 – 17.00 uur 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag en actielijst vorige vergadering
PIH Minutes 1st meeting 2017-09-20 
PIH Actions 1st meeting 2017-09-20 

3. Doelstelling en governance

a. Doelstelling, missie en visie PharmInvestHolland PIH Missie en doelstelling 
b. Wat betekent de komst van de EMA voor PharmInvestHolland?  PIH komst EMA naar Amsterdam
c. Governance en financiën PharmInvestHolland PIH Governance 

4. Afgesloten en lopende activiteiten

a. SWOT analyse PIH SWOT analysis 
b. Memorandum of Understanding PIH Memorandum of Understanding 
c. Bidbook /  Unique Selling Points PIH Bidbook & Unique Selling points 
d. Algemene communicatie PIH Communicatieplanning2018 
e. Communicatie richting sector PIH Innovation for Health en BioEurope Spring 
f. Jaarplanning PharmInvestHolland 2018 PIH Jaarplanning 2018 

5. Rondvraag en sluiting
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MINUTES kick-off meeting PharmInvestHolland 

20 September 2017 

Present:  (AmCham) –  (Ministry of Economic Affairs) –  (Association 
Innovative Medicines) –  (Association Innovative Medicines) –  (Ministry of Economic 
Affairs) –  (Association Innovative Medicines) –  (MSD) –  (Lygature) – 
(Janssen) –  (Health Holland) –  (HollandBIO) –  (Lygature) – 
(Association Innovative Medicines) –  (VNO-NCW) -  (NFIA) - 
(HollandBIO) 

Absent:  (Topsector LSH) 

1. Introduction 

 welcomes everyone. The meeting starts with a short introductory round. 

2. Introduction Founding PharmInvestHolland 

 gives an overview of the recent developments and the reasons to start with the PharmInvestHolland initiative 
(slides attached).  
In addition to the members of the Steering Committee, the Association has had contacts with the Ministry of Health 
about PharmInvestHolland. The Ministry is fully informed about the project and has had an invitation to actively 
participate. However, the Ministry feels that the current project (with the current focus on economic returns of the 
sector and R&D) fits better to the Ministry of Economic Affairs. The Ministry of Health however wants to remain fully 
informed. Should there be more attention to societal health gains within the project in the future, the Ministry does 
see opportunities for a more active role.  

3. Tour de Table

All participants of this meeting have expressed a positive opinion about the PharmInvestHolland project. In addition, 
the following remarks are made during a tour de table: 

AmCham: It is important to emphasize what our sector contributes to the Dutch society in an economic sense. 
AmCham is very much in favour of bundling our forces in this project. For AmCham, both in kind and financial 
contributions are possible. The organization recognises the remarks by the Ministry of Health regarding the societal 
benefits.  

HollandBIO: For HollandBIO the investment climate is one of the spearheads of the organization. Base is the Life 
Sciences 2030 report published last year. The organisation works daily on subjects like financing possibilities for 
companies, technology transfer and the improvement of the business climate. HollandBIO is in favor of a stakeholder 
analysis to identify potential partners.  will be the first contact point in this project.  

Lygature sees many opportunities for collaboration. First concrete result could be the publication of a bidbook, that 
can be used to present the Netherlands. Lygature sees many international possibilities for new initiatives on the 
research infrastructure (HealthRI), regulatory innovation (RSNN), but also more specialised fields as neglected 
diseases.  

MSD adds that it is not only important to look at new business opportunities, but also to handle issues for companies 
already present in the Netherlands. 

VNO-NCW adds that we should seek to make arrangements with the new Cabinet. For that it is appropriate to have 
an overview of the benefits of the activities of the industry for healthcare (next to economic benefits). This will also 
enhance the knowledge that people will have about our sector, as most people (both stakeholders as well as the 
general public) do not have a lot of knowledge yet. This might lead to more support for the PharmInvestHolland 

10.2.e 10.2.e 10.2.e
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initiative by other stakeholders. VNO-NCW also suggests to add a subtitle to the PharmInvestHolland initiative, 
focusing on healthcare gains (e.g. ‘investeren in gezondheid’). 

Janssen adds that in the international context the position of the new American government (America First) is of 
importance for American companies. This might lead to distinctive decisions on new investments (on R&D, 
production, etc.). This also creates new opportunities for the Netherlands to display its specific strengths (e.g. the 
public-private ecosystem). In addition, it is wise to connect the PharmInvest agenda to the care agenda (e.g. care for 
the elderly, combined with data gathering), so that we can position the Netherlands internationally in the fore-runner 
position. 

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
As the initiator of this project, the Vereniging is pleased that all parties are positive about PharmInvestHolland. 
During the further development of the initiative, both short term and medium term activities should be defined. The 
sector should also be more visible, for example in the media as well as an active participant in official trade missions of 
the government. 

NFIA 
The NFIA has the experience that during the process of decision making for new investments companies also look to 
the reputation of the industry in a given country. Personal preferences of the management are also important. 
Recently, the Netherlands has lost a number of leads to other countries. The main reasons for this were financial 
(taxes) and on the field of human capital (availability of new staff). The NFIA sees many possibilities for further 
emphasizing the strengths of the Netherlands. 

Ministry of Economic Affairs 
The Ministry welcomes the PharmInvestHolland initiative and is very interested in the analysis of the current business 
climate. The development of a bidbook is a very important issue for the Ministry. The precise objective of the 
initiative should be further elaborated: is it primarily focused on the concrete improvement of the business climate or 
more on the presentation of the sector to third parties (politics). The Ministry is very much in favour of the first 
objective. 

Goal / mission / ambition 

The Netherlands has good opportunities in biotechnology and pharma. Several successful biotech companies 
originated in the Netherlands. Boston is seen as the biotech center of the world. Within Europe the situation is less 
clear: the journal GENET-NEWs placed the Netherlands on position nr 4 within Europe, right after Germany, the UK 
and France. However, outside of the Netherlands this position is not on everyone’s mindset. The ambition of the 
PharmInvestHolland project should be the development of the Netherlands as ‘the Boston of Europe’, within a period 
of 5 to 10 years. 

Except economic goals, PharmInvestHolland should also strive towards a more health-related goal. Our healthcare 
infrastructure is well developed, patients are interested in participating in clinical trials and novel public-private 
partnerships (Oncode, RegmedXB) have a lot of potential. The participants of the meeting underline the importance 
of defining more direct health benefits but also recognize that it will be difficult to define concrete and achievable 
goals. Testing grounds for new technologies and treatment concepts might be of great value.  

PharmInvestHolland will brand itself as an initiative of the Topsector Life Sciences & Health. In addition, it will 
occasionally use an own brand/logo. The members of the Steering Committee decide for one of the two proposed 
logos (used above these minutes). 

4. Update start-up activities / follow-up appointments

The working plan 2018 for the PharmInvestHolland project still has to be made. Participants are invited to share their 
thoughts about activities with  (acting as the secretary of the Steering Committee) (action all). Activities will at 
least include the creation of a bidbook, a human capital agenda and an improvement of the current SWOT analysis. 
The bidbook should be ready by March 2018 (launch at BioEurope Spring in Amsterdam). The SWOT analysis can be 
ready by early October. Participants are invited to send comments about the SWOT to  before 27 September 
(action all). Parallel a working group focussing on communication will be installed (including ,  

 (Health Holland) and /  (HollandBIO). Upcoming meetings of the 
Steering Committee will be planned in October (2nd week) and November (action ). 

10.2.e
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ACTIONS kick-off meeting PharmInvestHolland 

20 September 2017 

Action What Who When 

PIH 17-1 Working Plan 2018 
Input to be sent to  All Oct 2017 

PIH 17-2 SWOT analysis 
Input to be sent to  All Oct 2017 

PIH 17-3 Next meetings 
Organise in October / November All Sep 2017 

10.2.e
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NOTITIE Steering Committee PharmInvestHolland 

Gevolgen komst EMA 

14 december 2017 

ter discussie  

Toelichting agendapunt: Op 20 november 2017 is bekend geworden dat de EMA in 2019 naar Amsterdam 
komt. Dit brengt vele kansen met zich mee voor de farmaceutische sector in Nederland. Bijgevoegd een 
artikel uit het Algemeen Dagblad over de komst van de EMA naar Amsterdam. 

Actie in vergadering: korte discussie over de gevolgen van besluit EMA naar Amsterdam voor 
PharmInvestHolland en bepaling vervolgacties. 

_____________________________________________________________________________ 

Het EMA heeft een sterke aanzuigende werking © AD  

EMA is een parel en magneet tegelijk 

Met de komst van het Europees Medicijn Agentschap kan de Nederlandse farmaceutische industrie de 
ontslagdrama's bij Organon en Solvay definitief achter zich laten. Op bioscienceparken zoals in Leiden gaat de 
vlag uit. 

David Bremmer 23-11-17, 10:00 Laatste update: 11:19 

Niet alleen voor Amsterdam is de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en zijn 900 
medewerkers een fikse oppepper. ,,Voor heel de industrie is dit een geschenk uit de hemel", jubelt Gerard 
Schouw, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. De belangenclub, voorheen bekend als 
Nefarma, hamerde afgelopen jaar veelvuldig op het belang van het agentschap. ,,Het is een parel en magneet 
tegelijk." 
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De voordelen zijn legio, zegt Schouw. Door EMA zullen - net als bij de komst van het Europees Octrooibureau - 
talloze dienstverlenende bedrijven zich in Nederland gaan vestigen. ,,Dat loopt van gespecialiseerde 
advocaten tot hoogwaardige researchers die op projectbasis worden ingehuurd door het agentschap en door 
biobedrijven." 

Beter beeld 
Het agentschap zal nieuwe farmabedrijven naar ons land brengen, vult Nettie Buitelaar, chief business officer 
van BiosanaPharma uit Haarlem, aan. ,,Doordat fabrikanten vaak richting Amsterdam moeten, krijgen ze een 
veel beter beeld van ons land. Ze zien de uitstekende voorzieningen, de infrastructuur en beseffen dat de 
scienceparken in onder andere Leiden en Amsterdam vruchtbare grond vormen." 

Kortom, de gehele farmaceutische- en bioscienceindustrie profiteert. ,,In Londen, waar EMA nu zit, zijn 
werknemers gewend tot wel twee uur naar hun werk te reizen. Trek die cirkel om Amsterdam en het grootste 
deel van Nederland valt eronder." 

De vlag uit 
Op het Leiden Bio Science Park, het oudste en grootste van Nederland, hangt de vlag uit. ,,EMA is 300 procent 
goed voor Nederland", zegt Harry Flore, ceo van de HAL Allergy Group en voorzitter van het Bio Science Park. 
In die hoedanigheid is hij dagelijks bezig biotechbedrijven naar Nederland en de sleutelstad te krijgen. 

Momenteel telt het in 1984 gestarte park 120 bedrijven. ,,En we hebben ruimte voor groei. Amsterdam-Zuid is 
Leiden-Noord zeg ik regelmatig. Schiphol is misschien wel beter bereikbaar vanuit Leiden. Hier, maar ook 
verderop in Delft en Rotterdam, zit enorm veel medische kennis." 

Dankzij EMA kan de sector een vervelende periode afsluiten, zegt Flore. ,,Nederland is altijd een farmacieland 
geweest, ons onderzoeksklimaat is bijzonder sterk. Helaas is dat wat afgekalfd. De laatste jaren zitten we 
echter in de lift." 

Het is een gevoelige plek: waar andere Europese landen grote zelfstandige farmaceuten kennen - Bayer in 
Duitsland, UCB in België, Roche in Zwitserland - trokken fabrikanten in Nederland zich terug.  

In het oog springt het drama rond MSD in Oss. Toen het Amerikaanse Merck met Schering-Plough fuseerde 
tot MSD zette de nieuwe combinatie het mes in Organon, bekend van de anticonceptiepil. Duizend 
onderzoekers verloren in diverse ontslagrondes hun baan sinds 2010. Datzelfde jaar sloot het Amerikaanse 
Abbott de onderzoeksafdeling in Weesp, met 500 ontslagen tot gevolg. 

Meer banen 
Door de neergang daalde het marktaandeel van Nederland in de Europese geneesmiddelenindustrie van 3,3 
procent in 2009 tot 1,7 procent vijf jaar later. Ons land produceert steeds minder medicijnen, de vergrijzing en 
toenemende vraag ten spijt. 

Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zucht als de naam Organon valt. ,,Mensen beginnen 
daar steeds over, maar dat ligt achter ons." Inmiddels is de sector opgebloeid. Uit onderzoek van PWC blijkt 
dat er ruim 400 geneesmiddelen- en biosciencebedrijven zijn. Die bieden werk aan 18.000 mensen. Met 
toeleveranciers gaat het om 65.000 jobs. 

Met name de biotech groeit sinds 2012 als kool, constateerde PWC. Nederland is koploper in farma-
patentaanvragen.Schouw: ,,Dat komt omdat hier een goed uitvindersklimaat is. Bedrijven werken goed 
samen met de acht medische centra van de universiteiten." 

Goede deals 
Buitelaar van BiosanaPharma - haar bedrijf ontwikkelt medicijnen tegen allergische reacties, astma en reuma - 
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is eveneens positief. Ze wijst op het Pivot Park in Oss. Na de ingrepen bij MSD is met hulp van de provincie en 
het Rijk een bloeiende biotechomgeving neergezet. ,,Dat telt nu een behoorlijk aantal bedrijven, waarvan 
sommige extreem goede deals met grote farmabedrijven hebben gesloten. Ook in Leiden en Amsterdam zie 
je het innovatieve gehalte enorm toenemen."  

Om start-ups in die kerngebieden verder te stimuleren lanceerde de industrie dit jaar de Geneesmiddelen 
Agenda 2017-2021. Daarnaast is het initiatief PharmInvest Holland gestart. VNO-NCW en de ministeries van 
Volksgezondheid en Economische Zaken doen mee. 

Beter imago 
,,De farmaceutische sector levert veel hoogwaardige banen op, maar die komen niet vanzelf. Er is kapitaal 
nodig", stelt Schouw, voormalige D66-Kamerlid. ,,Dat is waar EMA als een magneet kan werken." 

 En het Europees Medicijn Agentschap is een panacee tegen meer kwalen: de industrie hoopt dat de komst 
ook het besmeurde imago kan oppoetsen. De recente discussies rond het peperdure medicijn voor 
taaislijmziekte, Orkambi, en het middel Spinraza van Biogen tegen spierziekte SMA misten hun uitwerking 
niet. Tot verdriet van Schouw. ,,Het is echt niet alleen kommer en kwel. De medicijnuitgaven in Nederland zijn 
het laagst van Europa." 

Economisch sneeuwbaleffect 
Volgens Harry Flore van het Leiden Bio Science Park vertroebelen de voorbeelden het beeld. ,,Er zijn enkele 
zwarte schapen, maar de meeste bedrijven werken met enorme passie aan nieuwe geneesmiddelen." Hij wijst 
op het kapitaalintensieve karakter van de sector. ,,Een kwart van de omzet van mijn bedrijf gaat naar 
onderzoek en ontwikkeling." 

Ook de vele overheidsregels en eisen drijven de prijs op. ,,Hoewel nodig voor de veiligheid, is dat nu wel erg 
veel van het goede." 

Niet alleen het gebouw van het Europees Medicijn Agentschap komt naar Nederland. De werknemers brengen 
gezinnen mee, die hier tanken, spullen kopen, lid worden van een club of vereniging, etc. Zo komt er een 
economisch sneeuwbaleffect op gang. 

Hoop voor farmaceut Astellas? 
De komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) kan hoop bieden voor de Leidse vestiging van Astellas. De 
Japanse farmaceut kondigde begin juni aan zijn onderzoeksactiviteiten grotendeels uit Nederland weg te halen; 
een verlies van 150 tot mogelijk wel 500 banen. In september presenteerde de ondernemingsraad (or) een 
alternatief plan, waarbij veel banen behouden zouden kunnen blijven. Astellas reageerde daar niet negatief op, 
maar lijkt de reorganisatie nu toch door te zetten. Inmiddels is er een sociaal plan en is het officiële advies van de 
or bijna gereed. 

Momenteel is de Leidse burgemeester Henri Lenferink in Japan waar hij de Astellas-directie op andere gedachten 
poogt te brengen. ,,We hopen dat de komst van EMA positief nieuws voor Astellas betekent", zegt Harry Flore van 
Leiden Bio Science Park. Hij wijst er op dat Astellas, dat onder meer geneesmiddelen tegen huidaandoeningen en 
diverse kankers aanbiedt, ook een vestiging in Londen heeft. Het personeel hoopt ook dat de komst van EMA 
helpt. 

 https://www.ad.nl/economie/ema-is-een-parel-en-magneet-tegelijk~a457f3e0/ 
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NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

SWOT analyse 

14 december 2017 

ter besluitvorming 

Toelichting agendapunt: In de afgelopen periode hebben we (via de email) gewerkt aan de verbetering van de 
eerste versie van de SWOT analyse. Het resultaat vindt u hieronder.  

Gevraagde actie 
SWOT analyse goedkeuren. 

Het landschap van geneesmiddelontwikkeling in Nederland 

Nederland kent een actief landschap van geneesmiddelenontwikkeling waarin grote 
geneesmiddelenontwikkelaars samenwerken met gerenommeerde academische medisch centra en een groot 
aantal kleine en middelgrote innovatieve bedrijven en startups (de publiek-private samenwerkingsverbanden). 
Te samen is de geneesmiddelensector in Nederland goed voor een private omzet van meer dan 33 miljard euro 
[0].  

In Nederland zijn grote, belangrijke geneesmiddelenontwikkelaars gevestigd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
Janssen, MSD, Abbott, Amgen, Astra Zeneca en Astellas met  moderne R&D en/of productie- en 
distributiefaciliteiten in Haarlem, Oss, Leiden, Weesp, Breda en Meppel. Daarnaast kent het Nederlandse 
biofarmaceutische bedrijfsleven een groot aantal succesvolle bedrijven, waaronder de beursgenoteerde 
bedrijven zoals Kiadis, Pharming, Merus, ProQR en UniQure. Andere  bedrijven (Galapagos, Genmab, 
Synthon) hebben substantiële R&D-afdelingen in ons land. Kenmerkend is dat deze bedrijven verspreid over 
Nederland liggen. Met een straal van 150 km is Nederland een klein land met veel kennis en meer dan 2900 
Life Sciences bedrijven waar ruim 34.000 werknemers werken in een straal van 200km [9]. 

Het Duitse Grünenthal opende vorig jaar een innovation hub in het Leidse Bioscience Park, dat fungeert als 
het Europese centrum voor open innovatie van het bedrijf. Het Leidse park behoort tot de top 5 bedrijfsparken 
in Europa die zich richten op de biotechnologie [1]. Een tweede nationale hub bevindt zich in Oss. Het Pivot 
Park is in februari 2012 ontstaan uit een initiatief van MSD in nauwe samenwerking met vijf 
overheidsorganisaties. Na een snelle groei werken anno 2017 meer dan 500 mensen in kleinere en grotere 
(bio)farmaceutische bedrijven in Oss [7].  

Zowel de wereldwijde als Nederlandse biofarmaceutische industrie heeft de afgelopen jaren een 
gedaantewisseling ondergaan. Grote farmabedrijven zijn hun R&D aan het consolideren en zoeken hun 
innovaties met name via overnames van kleine en middelgrote biofarmaceutische bedrijven en via 
samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen. De Nederlandse geneesmiddelensector heeft hier goed 
op ingespeeld en het midden- en kleinbedrijf in de Nederlandse geneesmiddelenontwikkeling is enorm 
toegenomen [0]. 

Het publieke onderzoekslandschap is in Nederland goed vertegenwoordigd. De dertien algemene 
universiteiten, acht academische en 26 topklinische ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het 
wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en verloop van ziekten en begeleiden elk jaar duizenden 
patiënten die mee doen met klinisch onderzoek. Al deze partijen spelen een belangrijke rol in de beweging van 
de Nederlandse geneesmiddelenontwikkeling naar therapie op maat. Veel van deze academische en 
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topklinische ziekenhuizen werken samen met de vele klinische onderzoeksorganisaties en andere 
serviceproviders die ons land heeft.  

Nederland biedt een stabiel en robuust nationaal landschap als het om regelgeving gaat en is zowel kwalitatief 
als kwantitatief een voorloper binnen Europa. Het CBG is één van de voornaamste regulatoire agentschappen 
op het gebied van humane en dierlijke medische producten. Nederland huisvest daarnaast vanaf april 2019 de 
Europese Geneesmiddelenautoriteit. Naar verwachting zal dit tot vestiging van Europese hoofdkwartieren 
en/of regulatoire groepen van bedrijven leiden.  

SWOT analyse Nederlandse life sciences sector 

Sterktes (Strength) 

 In Nederland zijn ongeveer 400 middelgrote en kleinere bedrijven actief in de 
geneesmiddelenontwikkeling. Dit zijn zowel bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen als bedrijven
die diensten verlenen voor gespecialiseerde fasen van het ontwikkeltraject.

 In Leiden bevindt zich één van de vijf belangrijkste biotechnologie parken van Europa met 106 life 
sciencesgerichte bedrijven en 25 geneesmiddelontwikkelaars. Deze hadden in 2014 25 producten in
de preklinische fase, 44 in fase I, 34 in fase II en 22 in fase III [1]. In Oss groeit het Pivot Park snel; vijf 
jaar na de start van dit park zijn er 35 life sciencesbedrijven op het park gevestigd. Ook in Utrecht, 
Amsterdam en Groningen zijn gespecialiseerde bedrijfsparken waar veel kleinere farmaceutische 
bedrijven gehuisvest zijn.

 Bij Nederlandse farmaceutische bedrijven zijn in 2016 ongeveer 180 geneesmiddelen in ontwikkeling. 
Daarvan bevinden zich 99 in de preklinische fase, 37 in fase I, 38 in fase II en 7 in fase III. 

 Bijna nergens in de wereld is een hogere concentratie aan universitair medische centra, 
kennisinstellingen en kleinere en grotere bedrijven te vinden dan in Nederland. Binnen een straal van
200 km bevinden zich 8 academische centra, 12 universiteiten en 420 bedrijven die actief zijn op het 
gebied van geneesmiddelontwikkeling [9]. Hiermee neemt Nederland een top 5 positie binnen
Europa in [13]. 

 Sterk kennisnetwerk. Via het sterke kennisnetwerk in Nederland (klein compact en transparant)
wordt langzamerhand een halt toegeworpen aan allerlei versnipperende onderzoeksinspanningen. 
Verbeterde samenwerking tussen wetenschappelijke instituten, gezondheidsfondsen en bedrijven
leidt op een aantal gebieden tot een verbetering in de multidisciplinaire aanpak van
onderzoeksvraagstukken op landelijk niveau, en uiteindelijk tot kwaliteitsverbetering. Voorbeelden: 
oncologie [2], longaandoeningen [3], data-infrastructuur [23]  en regeneratieve geneeskunde [4]. Dit 
zal er toe leiden dat ook het verkregen intellectueel eigendom efficiënter zal worden benut.

 Goede kwaliteit Nederlands medisch en biologisch onderzoek. Nederland scoort bovengemiddeld op 
de ranglijsten voor de sterktes van medisch onderzoek, heeft een hoge kwaliteit van de 
gezondheidszorg en een groot aantal internationaal toonaangevende specialisten op diverse 
medische terreinen [10]. 

 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft een uitstekende internationale reputatie [29]

 Goede financiële overheidsmaatregelen voor de bevordering van R&D: WBSO en de Innovatiebox 
[12].



«doc_kenmerk» 3 

Zwaktes (Weakness) 

 Nederland kent weinig grote nationale vertegenwoordigers in de biofarmacie. De grootste bedrijven
zijn vestigingen van buitenlandse bedrijven ( Janssen en MSD). De middelgrote bedrijven hebben in
verhouding nog weinig innovatieve producten op de markt gebracht / zijn nog vroeg in de 
ontwikkelcyclus  (Synthon, ProQR, Galapagos, uitzondering zijn Genmab en Pharming) [0, 5]

 In vergelijking met toonaangevende buitenlandse TTO’s, is de Nederlandse TTO capaciteit klein en
gefragmenteerd [14]. Hierdoor is er te veel versnippering en te weinig focus en massa. 

 Beschikbaarheid van risicokapitaal. Bedrijven die starten met de ontwikkeling van geneesmiddelen
kunnen vaak niet voldoen aan de eisen voor de verlening van kredieten. Het ontbreekt echter aan
mogelijkheden voor zaaikapitaal om bedrijven op te bouwen en aantrekkelijk te maken voor private 
investeerders (risicokapitaal) [5, 14]. Anders dan andere landen kent Nederland geen faciliteiten die 
het fiscaal aantrekkelijk maken om direct of indirect te investeren in life sciences startups en MKB 
[14]. 

 De geneesmiddelenmarkt. In de gezondheidszorg en meer specifiek bij geneesmiddelen is er sprake 
van een constant veranderend pakket van eisen voor pakkettoelating. Door de prijzenwet, het GVS,
nieuwe vergoedingsprocedures (NEBELA, Sluis) en preferentiebeleid van zorgverzekeraars is de 
markt(toegang) voor geneesmiddelen in Nederland veranderlijk en vertragend voor innovatie [24]. In
het nieuwe regeerakkoord lijkt de balans tussen kosten en toegankelijkheid voor geneesmiddelen te 
ontbreken en is er vooral aandacht voor het verminderen van de kosten voor geneesmiddelen [25]. 
Deze marktomgeving maakt het voor bedrijven minder aantrekkelijk om in Nederland te investeren, 
wat niet alleen leidt tot een verminderde werkgelegenheid voor de bedrijfstak zelf, maar ook voor de 
afgeleide werkgelegenheid.

 Deze onduidelijkheid vermindert ook de aantrekkelijkheid van Nederland als proeftuin voor nieuwe 
behandelconcepten.

 Patiëntorganisaties ontbreekt het vaak aan voldoende financiering vanuit publieke bronnen [18]. 

 Databanken zijn niet altijd beschikbaar voor externe (particuliere) partijen. 

Kansen (Opportunity) 

 De farmaceutische sector is een belangrijke pijler van de Nederlandse topsector Life Sciences &
Health [26], waar de overheid op inzet omdat Nederland zich hierin kan onderscheiden in
innovativiteit, exportpotentieel en kan bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. De basis van dit 
beleid, vormgegeven in de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en wetenschap staat en moet 
worden voortgezet. Het beleid moet daarbij voor de LSH-sector worden versterkt met specifiek 
overheidsbeleid dat investeringen in geneesmiddelontwikkeling bevordert.

 Hoogwaardige werkgelegenheid. De farmaceutische industrie investeert jaarlijks minstens € 420
miljoen in R&D in Nederland en gaat daarnaast regelmatig nieuwe samenwerking aan met kleinere 
Nederlandse farmabedrijven en kennisinstellingen (waarde van € 4,4 miljard in 2014) [5]. Dit is
kennisintensieve werkgelegenheid. De geneesmiddelontwikkeling in Nederland is goed voor 
ongeveer 65.000 banen. De farmaceutische industrie zorgt daarnaast ook voor veel afgeleide en vaak 
hoogwaardige werkgelegenheid (contract research, technologie, IT, distributie, communicatie), in
totaal circa 165.000 banen [0].

 Sterke vraagontwikkeling. De vraag naar nauwkeurige diagnostiek en medicijnen groeien, onder 
meer door toenemende vergrijzing, een stijging in de incidentie van life style ziektes, toenemende 
vraag naar effectieve behandelingen en de toenemende kennis van niet of slecht behandelbare 
ziektes. Het kabinet investeert de komende periode € 170 miljoen voor preventie en
gezondheidsbevordering.

 De kenmerken van de Nederlandse bevolking zijn zeer goed gedocumenteerd, waardoor de kwaliteit 
van patiëntcohorten zeer hoog is. In combinatie met een hoge patiëntparticipatiegraad  en de relatief 
gemakkelijke monitoring, vergroot dat het gemak waarmee klinische studies in Nederland plaats
kunnen vinden [9]. Dit biedt kansen voor het opzetten van adaptive pathways met Nederlandse 
partijen.
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 Intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen leidt tot de ontwikkeling van meer 
kennis [19, 20], waardoor innovaties versneld worden en de patiënt eerder (en/of beter) gebruik kan
maken van innovatieve geneesmiddelen. 
De Nederlandse overheid wil volop de ruimte bieden aan nieuwe businessmodellen bij de
ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en zet in op flexibele Europese regels voor de 
toelating van nieuwe geneesmiddelen. Daarbij is veel aandacht voor therapie op maat [referentie].

 Een toenemende werkgelegenheid leidt ook tot een andere perceptie van de rol van
geneesmiddelenontwikkelaars in de sector en levert waarschijnlijk een positieve bijdrage aan het 
imago van de sector [5].

 Nederland is een uitstekend distributieland. Door de centrale ligging en de goede infrastructuur is
Nederland bij uitstek geschikt voor farmaceutische productie en (centrale) distributie [28]. 

 Hoog opleidingsniveau in Nederland. Het onderwijs in Nederland is op een hoog niveau, wat leidt tot 
voldoende academici en HBO’ers die werkzaam zijn op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, 
op medisch en farmaceutisch gebied en daarvan afgeleide bedrijfstakken. De voertaal Engels is geen
probleem, waardoor op internationaal niveau kwalitatief hoogstaande wetenschap wordt bedreven
en samenwerkingsverbanden worden gesloten.

 Na de Brexit zal Amsterdam vestigingsstad worden van de Europese Geneesmiddelautoriteit (EMA).
Dit leidt nu al tot veel belangstelling van buitenlandse bedrijven voor Nederland. Er is momentum:
met een gerichte aanpak kan Nederland nog sterker op de kaart komen te staan.

 Investeren in de zorg loont. Bedrijven en overheden kunnen meer aandacht geven aan de baten die 
geneesmiddelen opleveren voor de zorg [27]. 

 De Nederlandse overheid is succesvol in het binnenhalen van buitenlandse investeringen [28]. In 2016
betrof dit 350 buitenlandse investeerders, goed voor 11.398 extra banen en 1,74 miljard euro aan
investeringen in de Nederlandse economie.

Bedreigingen (Threat) 

 Door de Nederlandse cultuur van het polderen bestaat het gevaar dat er geen/onvoldoende keuzes
gemaakt worden, bijvoorbeeld bij de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Door het 
ontbreken van deze focus kan het zijn dat er te weinig kritische massa ontstaat om internationaal 
onderscheidend te zijn. 

 Het Nederlandse belastingklimaat is op dit moment internationaal concurrerend. Door onder meer de 
harmonisering van belastingen binnen de EU en het verlagen van de vennootschapbelasting in
andere landen kan deze aantrekkingskracht verslechteren. 

 Het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is aan verandering onderhevig 
(mogelijkheden WBSO voor klinisch onderzoek, Innovatiebox)

 Bij de uitvoering van Europese regelgeving is Nederland vaak onnodig streng (‘het beste jongetje in
de klas’). Op een aantal vlakken kent Nederland regelgeving die andere landen niet hebben. Hierdoor 
ontstaan extra administratieve lasten en duren procedures langer, waardoor Nederland aan
competitief vermogen inboet. Een voorbeeld hiervan is de procedure voor het verkrijgen van een
vergunning voor het doen van dierproeven. Adviezen om nutteloze regelgeving af te schaffen worden
niet daadkrachtig door de overheid opgepakt (Actal) [ref].

 Focus op kosten van geneesmiddelen. Het Nederlandse overheidsbeleid en dat van zorgverzekeraars
is sterk gericht op het beperken van de kostenstijging in de zorg en zet zware druk op 
geneesmiddelontwikkelaars om prijzen te verlagen en openheid te geven over de prijsopbouw. Er 
wordt onvoldoende rekening gehouden met de baten die de zorg oplevert (zowel binnen de zorg zelf 
en als economische factor) en de beperkte hoogte van het geneesmiddelbudget binnen de totale 
zorgkosten [21].

 Na markttoelating duurt het in Nederland gemiddeld 183 dagen voordat een bedrijf een eerste maal 
omzet krijgt van een nieuw geneesmiddel [6]. Hiermee neemt Nederland een 6e positie binnen de 
Europese Unie in.
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 Imago. In vergelijking met andere bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld de IT heeft de farmaceutische 
industrie in Nederland geen positieve pers [diverse krantenberichten]. Anders dan bijvoorbeeld 
België, is ons land niet trots op de eigen farmaceutische bedrijfstak [22].

 De gelimiteerde beschikbaarheid van personeel. Er is onder meer een tekort aan (technisch) 
personeel op MBO-niveau. Het negatieve imago draagt niet bij aan de aantrekkelijkheid van de sector 
als werkgever.



«doc_kenmerk» 6 

Referenties 

[0] PWC rapport 2017
[1] www.leidenbiosciencepark.nl/
[2] https://www.oncology.nl/content/nieuw-topinstituut-wil-onderzoek-oncologie-sneller-de-praktijk
[3] http://www.nationaalprogrammalongonderzoek.nl/
[4] https://www.regmedxb.com/
[5] HollandBIO (2016). Life sciences 2030. 
https://www.hollandbio.nl/uploads/themacategorien/160624 sectorplan lifesciences2030 leesversie.pdf
[6] www.innovatievegeneesmiddelen.nl

[7] www.medicalfacts.nl/2017/01/17/pivot-park-verwelkomt-500-ste-werknemer
[8] www.sync.nl/hoe-synthon-de-biobelofte-hoopt-in-te-lossen
[9] www.health-holland.com/portal
[10] Marcel Levi, Henk E. Sluiter, Thed van Leeuwen, Maarten Rook en Guy Peeters (2013). Medisch-
wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6081 
[11] [12] https://www.rathenau.nl/nl/page/overheidssteun-voor-rd-van-het-bbp-internationaal
[13] http://www.genengnews.com/the-lists/top-10-european-biopharma-clusters/77900407
[14] De knelpunten voor doorgroeiende academische start-ups in Nederland. Technolopis (2015). 
[15] http://www.volkskrant.nl/wetenschap/wetenschap-vreest-uittocht-toptalent-naar-buitenland~a4152782/
[16] Efpia (2016). The Pharmaceutical Industry in Figures. Key data . 
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016.pdf
[17] http://www.actal.nl/toegang-tot-vergoedingenstelsel-onnodig-moeilijk-voor-nieuwe-medicijnen en
rapport KPMG (2015). Vervolgonderzoek regeldruk toelating vergoedingenstelsel.
[18] https://www.zorgvisie.nl/financien/nieuws/2016/1/niet-verder-bezuinigen-op-patientenorganisaties
[19] http://www.tipharma.com/pharmaceutical-
news.html?tx ttnews%5Btt news%5D=547&cHash=baae5b9fc0d9423f5da5ee30deff9ccf  en rapport op site
[20] http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Governance/IMI AAR2015.pdf
[21] http://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl//ledennieuws/afbreken-schotten-in-de-zorg-loont-
voor-patint-en-portemonnee en SIRM rapport
[22] https://www.trouw.nl/home/-de-farmaceutische-industrie-heeft-juist-veel-verdiensten-~a1ba0bcd/
[23] https://www.bbmri.nl/health-ri/
[24] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/29/nieuwe-geneesmiddelenvisie
[25] https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-
de-toekomst
[26] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017
[27] Pomp, M. (2015). Arbeidsbaten en uitgespaarde zorgkosten door innovatieve geneesmiddelen. Zes case 
studies. 
[28] http://www.ndl.nl/wp-content/uploads/2012/09/Holland-Pharma-benchmark-totaal-1216.pdf
[29] http://www.netherlandsforema.eu/



«doc_kenmerk» 7 

Hoofdpunten van de analyse 

Sterktes (Strength) 

 Hoogwaardige werkgelegenheid (of is dit een kans?)

 De biotechsector neemt plaats vier in binnen Europa: er is een zeer geconcentreerd landschap van
meer dan 400 innovatieve mkb farmabedrijven, 8 UMCs en 13 universiteiten, alles binnen een straal 
van 200 km.

 Goede kwaliteit van (bio)medisch onderzoek

 Bij Nederlandse farmaceutische bedrijven zijn in 2017 ongeveer 180 geneesmiddelen in ontwikkeling. 
Daarvan bevinden zich 99 in de preklinische fase, 37 in fase I, 38 in fase II en 7 in fase III. 

 Uitstekende reputatie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

 De kenmerken van de Nederlandse bevolking zijn zeer goed gedocumenteerd, waardoor de kwaliteit 
van patiëntcohorten zeer hoog is.

Kansen (Opportunity) 

 De kenmerken van de Nederlandse bevolking zijn zeer goed gedocumenteerd, waardoor de kwaliteit 
van patiëntcohorten zeer hoog is.

 De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen wordt verder uitgebouwd met landelijke 
initiatieven op het gebied van oncologie, regeneratieve geneesmiddelen en data-infrastructuur. 

 De overheid geeft ruimte aan nieuwe businessmodellen in de farmaceutische industrie, leidend tot 
therapie op maat en value-based healthcare.

 Nederland is door haar ligging en infrastructuur zeer geschikt voor farmaceutische productie en
distributie.

 De positionering van Nederland rondom verplaatsing van de EMA leidt tot veel aandacht voor 
Nederland van buitenlandse bedrijven. 

Zwaktes (weakness) 

 De grotere farmaceutische bedrijven hebben relatief weinig R&D, productie en distributiefaciliteiten 
in Nederland. De middelgrote bedrijven hebben zelf nog vrij weinig geneesmiddelen op de markt 
gebracht.

 In vergelijking met het buitenland is de Nederlandse TTO-capaciteit klein en versnipperd.

 De beschikbaarheid van risicokapitaal is vrij beperkt.

 In het nieuwe regeerakkoord lijkt de balans tussen kosten en toegankelijkheid te ontbreken

Bedreigingen (threats) 

 Het Nederlandse belastingklimaat kan minder onderscheidend worden van andere landen door 
verdergaande harmonisering binnen de EU

 Nederland is vaak strenger dan andere landen bij het uitvoeren van Europese regels (bv dierproeven), 
waardoor Nederland zich uit de markt prijst. Adviezen om deze regelgeving te verbeteren worden
niet daadkrachtig door de overheid opgepakt.



NOTITIE Steering Committee PharmInvestHolland 

Bidbook en Unique Selling Points» 

14 december 2017 

ter discussie 

Toelichting agendapunt:  
Conform werkafspraak uit de vergadering van september, is een klein werkgroepje (HollandBIO, NFIA en 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) gestart met een opzet voor een bidbook. In dit bidbook worden 
(vooral sterke) punten van ons land gepresenteerd die de aantrekkelijkheid van Nederland voor investeringen 
illustreren. Het bidbook zal een algemeen karakter krijgen, zodat het als basis voor een meer (bedrijfs- of lead) 
specifieke bod gebruikt kan worden. Onderstaand vindt u een concept opzet van het bidbook. 

Daarnaast onderscheidt Nederland zich op een aantal terreinen specifiek van andere (Europese) landen. Deze 
Unique Selling Points (USPs) kunnen een belangrijke rol spelen in de communicatie over het Nederlandse 
vestigingsklimaat. Het is dan wel zaak deze USP’s te identificeren. Wij zullen deze negen USPs kort bespreken 
in de vergadering en een top 3 definiëren. 

Vraag aan u: 
- Missen we onderdelen in de opzet van het bidbook?
- Heeft u de beschikking over relevante informatie voor het bidbook? 
- Wat zijn voor u de 3 belangrijkste Unique Selling Points voor Nederland?

Actie in vergadering: korte discussie en besluit 

___________________________________________________________________________________________ 

PharmInvestHolland – opzet bidbook 
Draft 1 – 20-11-2017 

Doelgroep: Internationale biotech en farmaceutische bedrijven 
Doel: Het motiveren van internationale biotech en farmaceutische bedrijven om zich in Nederland te vestigen. 

- Voorwoord (Mark Rutte/minister EZ/minister VWS)

- Samenvatting

- Hoofdstuk 1: Nederland
o Demografische kenmerken van Nederland (taal, hoofdstad, inwoners, strategische locatie in

Europa)
o Infrastructuur in Nederland (havens en vliegvelden)
o Plek in indexen
o Bloeiende sectoren in Nederland ( bv. agrifood, IT, Life Sciences and Health) 

- Hoofdstuk 2: Gezondheidszorg in Nederland
o Gezondheidszorgsysteem
o Kwaliteit en betaalbaarheid van ons gezondheidszorgsysteem in vergelijking met andere

landen
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o Plek in indexen
o Aantal universiteiten, umc’s en ziekenhuizen

- Hoofdstuk 3: Industrieklimaat in Nederland 
o Internationaal ondernemingsklimaat
o Concurrerend fiscaal klimaat (belastingen en incentives)
o Plek in indexen
o Logistiek
o Hoogopgeleide en meertalige beroepsbevolking (educatie)
o Creatieve en innovatieve omgeving

- Hoofdstuk 4: Biotech en farmacateutische sector in Nederland 
o Oude Nederlandse medische vindingen
o Nieuwe Nederlandse (biotech) uitvindingen
o Kenmerken van de farmaceutische industrie in Nederland (PWC rapport; aantal biofarma

bedrijven etc.)
o In kaart brengen van de historische groei van bedrijven in de farmaceutische sector
o Overzicht van partijen die een rol spelen in de farma sector
o Bedrijven uitlichten die zich onderscheiden in Nederland 
o Welke geneesmiddelen zijn er op de markt gebracht de laatste periode?
o Opname innovatieve geneesmiddelen
o Toegang tot kapitaal (wie investeert in farma en geneesmiddelenonderzoek)
o Toegang tot kennis (hoeveel mensen werken in de farmaceutische industrie etc.)
o Toegang tot de markt (regelgeving; hoe makkelijk krijg je medicijnen op de markt en naar 

andere Europese landen?)
o Toegang tot innovatie (hoe investeert de overheid in innovatiehulpmiddelen?)
o Logistiek
o E-health, digitalisering en Pharma
o Wetenschappelijk onderzoek
o Valorisatie
o Testimonials van biotech en farma bedrijven (7 stakeholders) 

Bronnen voor het bidbook: 
- Bidbook EMA (www.netherlandsforema.eu)
- Informatie van NFIA
- Informatie van TFHC (Task Force Health Care)
- Informatie van individuele bedrijven (Janssen, MSD)
- Informatie van andere leden Steering Committee 

Unique selling points van de farmaceutische industrie: 
1. Outstanding research and education
2. Great labour market of well-trained professionals
3. The world’s most concentrated life sciences & health cluster
4. Fertile breeding ground for game-changing innovations
5. Plenty of opportunities for public private partnerships
6. A leader in clinical trials
7. Number 1 healthcare system 
8. The gateway to Europe
9. Characteristics of the Dutch population are well documented



«doc_kenmerk» 1 

NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Communicatieplanning 

14 december 2017 

ter informatie / discussie / besluitvorming 

Toelichting agendapunt: 
Maandag 27 november heeft een overleg plaatsgevonden om de communicatieplanning van 
PharmInvestHolland te bespreken. Hierbij waren aanwezig: HollandBIO),  
(HollandBIO),  (HealthHolland),  (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), 

 (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en  (Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen).  

Tijdens het overleg is de doelstelling van de communicatie van PharmInvestHolland afgestemd. Het doel is om 
het vestigingsklimaat in Nederland positiever neer te zetten door te focussen op de innovatiekracht in 
Nederland. De kernboodschap is dat het belang en de kracht van R&D zit in de gezondheidswinst voor 
patiënten en de boost voor de Nederlandse economie. Nederland heeft veel kansen om zich te ontwikkelen 
tot het Boston van Europa.  

Er staan een aantal zaken op de communicatieplanning van PharmInvestHolland: 

1) Op 1 februari zal er vanuit PharmInvestHolland een sessie op Innovation for Health 2018 worden
georganiseerd. Doel is het initiatief te presenteren aan andere stakeholders uit de sector.

2) In 2018 vindt BIO-Europe Spring van 12-14 maart plaats in Amsterdam. Dit evenement biedt de 
gelegenheid om de Nederlandse life sciences sector op de kaart te zetten en aandacht te vragen voor 
het bidbook. HollandBIO is verantwoordelijk voor een stand op de beurs.

3) Een website voor PharmInvestHolland onder het logo en in de kleuren van Health Holland, maar wel 
met een aparte URL. Op deze manier kunnen alle partners naar deze website refereren. 

4) Ontwerp en productie van een brochure die tijdens congressen meegegeven kan worden. In deze 
brochure zullen de 3 hoofdboodschappen (geformuleerd rondom de Unique Selling Points) van PIH 
en een samenvatting van het bidbook komen te staan. 

5) Organisatie van een publieke kickoff-bijeenkomst om het PharmInvestHolland initiatief te lanceren
(maart 2018). Hierbij willen we het bidbook overhandigen aan een hoogwaardigheidsbekleder/
politicus (genoemd zijn Rutte/Minister EZ of VWS/Kamerlid). Deze bijeenkomst is primair bedoeld 
voor externen buiten de sector.

6) De BIO International Convention vindt van 5 t/m 7 juni in Boston plaats. Tijdens dit evenement
kunnen we ons als farmaland positioneren met het bidbook en de brochure. HollandBIO is
verantwoordelijk voor een stand op de beurs.

Actie in vergadering: korte discussie en besluit 
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NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Innovation for Health en BioEurope Spring 

14 december 2017 

ter informatie / discussie / besluitvorming 

Toelichting agendapunt:  
Innovation for Health op 1 februari 2018 is het grootste nationale event op het gebied van Life Sciences & 
Health, met meer dan 800 bezoekers, voornamelijk vanuit de sector. Hiermee is Innovation for Health een 
ideaal platform om PharmInvestHolland te presenteren. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft het 
initiatief genomen om een slot van een uur op Innovation for health te reserveren. Dit zal worden gebruikt om 
het PharmInvestHolland initiatief aan de Life Sciences sector te presenteren en een discussie te initiëren over 
Nederland als vestigingsland voor farmaceutische activiteiten.  
Daarnaast vindt medio maart BIO-Europe Spring plaats in Amsterdam, een jaarlijkse conferentie van 
biotechbedrijven. Ook hiervoor wordt een programma gemaakt. 

Bijgevoegd vindt u een concept programma voor de sessie op Innovation for Health. De voorbereidingen voor 
de sessie zijn ondertussen gestart. Eventuele opmerkingen over het programma kunnen nog worden 
meegenomen. 

Actie in vergadering: korte discussie en besluit. 

BioEurope Spring 

Komend jaar maart komt tevens de belangrijkste biotech beurs van Europa naar Amsterdam: de BIO-Europe 
Spring (12-14 maart). De jaarlijkse conferentie biedt bedrijven en organisaties actief in life sciences & health 
het perfecte platform voor samenwerking en groei. Het partnering systeem van de BIO-Europe conferenties 
maakt het mogelijk om snel en efficiënt potentiële partners, klanten of financiers te identificeren, te 
benaderen en te ontmoeten. Een fantastische gelegenheid om de Nederlandse life sciences sector op de kaart 
te zetten. De opbrengsten van PharmInvest (SWOT analyse, bidbook) helpen om op en rondom de beursvloer 
de Nederlandse biotech en pharma op de kaart te zetten en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Door alle 
aandacht op en voor Nederland is het ook een mooi moment om van de buzz gebruik te maken en aandacht te 
vragen voor het bidbook. 

Innovation for Health 

Sessie werktitel: PharmInvestHolland: increasing the attractiveness of the Netherlands for foreign 
investments in pharmaceutical R&D 

Doel: (a) informeren, (b) enthousiasmeren/meedoen PharmInvestHolland en (c) werven ambassadeurs 

Doelgroep: ondernemers in life sciences (farma/biotech/medtech), wetenschappers, gespecialiseerde 
serviceverleners, publiek-private instanties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
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Sessievoorzitter: , mede-initiator (of het nieuwe boegbeeld van de topsector LSH) 

Vorm sessie: 3 inleiders en paneldiscussie 

Inleider I ( ): (5 min) 
- Nederland als biotech en farmaland
- Kansen die Nederland laat liggen en introductie PharmInvestHolland als middel om dit te verbeteren

Inleider II: van Nederland naar buiten ( , Xendo) (15 min) 
- Kansen voor NL
- Belang van goede communicatie daarover
- Belang van goed ondernemersklimaat
- Wat kunnen we uit PharmInvestHolland halen?
- Hoe wordt Nederland het Boston van Europa?

Inleider III: van buiten naar Nederland (spreker via Amcham) (15 min) 
- Waarom investeren in Nederland?
- Ervaringen
- Hoe wordt Nederland het Boston van Europa?

Communicatie: 
- De 3 kernboodschappen van PharmInvestHolland (USP’s) moeten verweven worden in de sessie
- Flyer
- Persbericht
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NOTITIE  Steering Committee PharmInvestHolland 

Jaarplanning 2018 

14 december 2017 

ter discussie / besluitvorming 

Toelichting agendapunt: Er is een jaarplanning voor 2018 voor PharmInvestHolland opgesteld. Bijgevoegd 
kunt u deze vinden. 

Actie in vergadering: korte discussie en besluit 

Planning PharmInvestHolland 2018 

Januari: 
- Vergadering werkgroep communicatie PharmInvestHolland
- Standaard presentatie PharmInvestHolland
- Voorbereiding Kick-off bijeenkomst
- Voorbereiding website PharmInvestHolland.nl
- Voorbereiding Brochure PIH (kernboodschappen + samenvatting bidbook)
- Eerste versie Bidbook
- Kennisatelier Bidbook (eind januari)
- Startbijeenkomst ECTR, clinical trials
- Afronding Memorandum of Understanding

Februari: 
- Innovation for Health (1-2-2018)
- Bidbook naar redactie
- Brochure PIH (kernboodschappen + samenvatting bidbook)
- Uitvoeringsagenda ECTR, clinical trials gereed
- Vergadering Steering Committee PharmInvestHolland (tentative)
- Speciale actie logistiek Schiphol

Maart: 
- Bidbook gereed en presentatie op BIO-Europe Spring
- Kick-off bijeenkomst PharmInvestHolland
- BIO-Europe Spring (12-14 maart)
- Website PharmInvestHolland.nl gereed
- Brochure PIH gereed
- Actie ECTR, clinical trials

April: 
- Missie, visie en strategie PIH
- Plan PIH 2018-2020
- Vergadering Steering Committee PharmInvestHolland (tentative)
- Start voorbereidingen Human Capital Agenda
- Actie ECTR, clinical trials
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Mei: 
- Bijeenkomst farma en productie
- Plan van aanpak farma en productie
- Actie ECTR, clinical trials

Juni: 
- BIO 2018 (5 tm 7 juni)
- Vervolg Kengetallen onderzoek geneesmiddelensector 
- Actie ECTR, clinical trials
- Uitvoering plan farma en productie

Augustus: 
- Start vervolgacties Human Capital Agenda
- Startbijeenkomst farma en logistiek
- Plan van aanpak farma en logistiek
- Uitvoering plan farma en productie

September: 
- World of Health Care (27-9-2018)
- Eerste versie Human Capital agenda gereed
- Uitvoering plan farma en productie
- Uitvoering plan farma en logistiek

Oktober: 
- Human Capital agenda gereed
- Uitvoering plan farma en logistiek

November: 
- Vergelijkende studie NL- IRL – DK 
- Uitvoering plan farma en logistiek
- Evaluatie PharmInvestHolland

December: 
- Vergadering Steering Committee PharmInvestHolland (tentative)





Alvast een goed weekend en tot volgende week,

Vriendelijke groet,

Ps … vriendelijke reminder … willen de mensen die met de auto komen hun nummerbord aan
(mail in CC) doorgeven, zodat zij jullie kan aanmelden bij de parkeergarage.

Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633
2502 AP Den Haag 

070  / 06
@innovatievegeneesmiddelen.nl

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl 

Disclaimer 
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AGENDA Kick-off PharmInvestHolland 

20 September 2017 
10.00 – 12.00 uur 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

1. Welkom en kennismaking (start om 10.00 uur) 

2. Toelichting oprichting PharmInvestHolland (start om 10.10 uur)

3. Inventarisatie input andere stakeholders (start om 10.20 uur)

4. Update start-up activiteiten (start om 11.30) 

5. Vervolgafspraken (start om 11.50) 

6. Rondvraag en sluiting (start om 11.55)
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