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Mededeling: 

Gedeputeerde Staten hebben op 17 december 2013 Ingestemd met bijgaande 
Uitvoeringsagenda Humanimal Flevoland 2014-2016 en besloten, in nauwe sa
menwerking met de deelnemers van het cluster, de uitvoering ter hand te ne
men. 

Het vervolg 

In het kader van de Economische Agenda Flevoland wordt elk half jaar over de 
voortgang van de uitvoering gerapporteerd. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 
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Inleiding 

Economische agenda provincie Flevoland 

De centrale doelstelling van de Economische Agenda van de provincie Flevoland is het 
versterken van de regionale economische structuur waarbij de keuze is gemaakt voor spe
cifiek de kennis- en vrijetijdseconomie. 

De keuze van de Provincie om te investeren in de kenniseconomie is ingegeven door de 
grote toegevoegde waarde en de hoogwaardige werkgelegenheid. De focus ligt daarbij op 
de topsectoren waarin Flevoland nu al sterk is en/of onderscheidend en veelbelovend is. 
Daarnaast blijft de provincie Flevoland investeren in de vrijetijdseconomie, zodat Flevoland 
nog aantrekkelijker kan worden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. 

De mate van specialisatie in de topsectoren, banenomvang en aanwezigheid van kennisin
stituten heeft ertoe geleid dat binnen het thema kenniseconomie de nadruk ligt op zes clus
ters, waaronder het cluster Gezondheid Mens & Dier. 

Focus binnen het cluster Gezondheid Mens & Dier 

De gezondheid van mensen hangt samen die van dieren (One Health principe). Het wordt 
steeds duidelijker dat virussen, bacteriën en andere micro-organismen overgaan van dier 
op mens (o.a. Q-koorts, Sars, tuberculose, EHEC). Het grootste deel van de humane bacte-
riële infecties zijn afkomstig uit het dierenrijk. Door vroeg in de voedselketen in te grijpen 
(op de boerderij/op venwerkingsniveau) zijn humane infecties voor een groot deel te voor
komen. Daarnaast kan, door een sterke vermindering of zelfs afschaffing van het gebruik 
van antibiotica bij voedselproductiedieren, voorkomen worden dat multiresistente bacteriën 
zich ontwikkelen. Mocht er alsnog een infectie optreden in de humane keten, dan is deze te 
bestrijden met bekende antibiotica waarmee de kosten per patiënt sterk dalen. Vroegtijdige 
opsporing van infecties, ontwikkeling van vaccins, oplossingen voor antibioticaresistentie en 
het uitwisselen van veterinaire en humane kennis, kan de gezondheid van mensen en die
ren verbeteren en de zorgkosten verlagen. 

De Provincie zet zich de komende jaren actief in op deze actuele trend. Onder de naam 
Humanimal (combinatie van Human and Animal) wordt het cluster Gezondheid Mens 
& Dier verder uitgebouwd. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onder deel van de Ani
mal Sciences Groups (ASG, van de Wageningen UR, heeft in de provinciale visie een cen
trale rol als kennisdrager. Daamaast speelt het in aanbouw zijnde High Containment Unit 
(HCU) op het CVI complex een belangrijke rol als onderzoeksfaciliteit. Tevens zijn er plan
nen voor de realisatie van een Emerging Diseases Campus. 
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De Provincie omschrijft het wenkend perspectief van Humanimal als volgt: 

In 2025 heeft Flevoland een bloelende farmaceutische Industrie. 
• Met de upgrading van de nieuwe High Containment Unit (HCU) in 2013 heeft het Cen

traal Veterinair Instituut In Lelystad (een onderdeel van Wageningen UR) een Interna
tionaal erkende bijdrage geleverd aan de preventie en bestrijding van zoönosen: Infec
tieziekten die kunnen worden overgedragen van dier op mens. 

• De vernieuwde HCU heeft een aanzuigende werking gehad op diverse farmaceutische 
bedrijven In binnen- en buitenland. Dlt heeft geleld tot nieuwe, hoogwaardige werkgele
genheid, met name rond de Emerging Diseases Campus In Lelystad. 

Begin 2013 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) versie 2.0 gepubliceerd 
van 'Humanimal, visie op het Flevolandse cluster Gezondheid Mens en Dier' \ Met Huma
nimal (Health Innovation for Humans & Animals) wordt 'een integrate en verbindende aan
pak met structuurversterkende maatregelen beoogd, gericht op vitaliseren van bestaande 
gespecialiseerde clusters en coalities op het gebied van Gezondheid van Mens en Dier'. 

(//fvoer/ngsagenda 

Zowel in de Economische Agenda als het visiedocument Humanimal wordt op hoofdlijnen 
invulling gegeven aan de uitvoering van het cluster Gezondheid Mens & Dier. 

Aan Buck Consultants International is gevraagd een concreet meerjarige uitvoerings
agenda op te stellen vanuit een realistische ambitieniveau met specifielte aandacht 
voor te bereiken doelen, organisatie en financiering. Daarvoor zijn met bijna 20 bedrij
ven en instellingen (hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch) gesprekken gevoerd om een stevig 
fundament onder de uitvoeringsagenda te verkrijgen. 

Hoofdstuk 2 schetst allereerst een beeld van de samenstelling en omvang van het Huma
nimal cluster in Flevoland. 
Ven/olgens wordt in Hoofdstuk 3 het Humanimal cluster Flevoland beoordeeld aan de 
hand van 9 succesfactoren. 
In Hoofdsfu/r 4 presenteren we de belangrijkste uitgangspunten van de uitvoeringsagenda. 
De uitvoeringsagenda zelf staat centraal in Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 is gewijd aan orga
nisatie en begroting. 

^ Het rapport Humanimal, visie op fiet Flevolandse cluster Gezondheid Mens en Dier Is (nog) nlet ter besluit
vorming voorgelegd aan de betrokken gemeenten en de provincie Flevoland. 
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Het Humanimal cluster in kaart 

De meerwaarde van een cluster 

De kerngedachte van een cluster is dat ondernemingen, met name kleine en middelgrote, 
door middel van netwerkcontacten en samenwerkingsverbanden binnen een cluster een 
wederzijds leerproces stimuleren, zodat deze ondernemingen kunnen profiteren van 
complementaire middelen, vaardigheden en kennis en er dus sneller in slagen innovatieve 
technologieën en werkwijze toe te passen en productiviteitsgroei te realiseren. 

Het fenomeen cluster is niet van vandaag of gisteren. Tegenwoordig wordt veelal getracht 
een cluster te ontwikkelen, vanuit een aanwezige competentie, met als doel de regionale 
economie te stimuleren en versterken. Clustering heeft voor zowel bedrijven als de regio 
een positief effect: 

Voordelen voor bedrijven Voordelen voor regio 

Gespecialiseerde faciliteiten 
Door onderlinge concurrentie wordt motivatie en • 
innovatie bevorderd 
Toename vakbekwaam personeel 
Verbeterde toegang tot specifieke kennis door 
informeel netwerk 

Hogere productiviteit 
Bevordert Innovativiteit 
Toename aantal starters 
Afname aantal faillissementen 
Vergoten aantrekkingskracht 

Figuur 1 Fasen van clusterontwikkeling 

Omvang.. 
cluster 

^ Doorstart 

Naergang 

¥ Fase 
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Overzicht Flevolands Humanimal cluster 

Het Huminal cluster is (nog) beperkt van omvang. In tabel 1 staan de belangrijkste 
kennisinstellingen én bedrijven genoemd. 

Bij de publieke instellingen domineert op Humanimal-gebied het Centraal Veterinair 
Instituut, onderdeel van de WUR (Wageningen University & Research Centre). Het CVI is 
een gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van diergezondheid. Aan de ene kant 
voert het CVI wettelijk onderzoekstaken uit, aan de andere kant vindt wetenschappelijk en 
toegepast onderzoek plaats in opdracht van publieke en particuliere opdrachtgevers. 

Tabel 1 Overzicht Flevolands Humanimal cluster 

5 Dijkstra Vereenigde 

6 Emotional Brain 

7 ID Quest 

10 Micronic 

11 NovaVeth 

12 Pepscan 

13 Prionics 

14 Roche Diagnostics 

18 Schothorst 

Kenmerken 

Aantal Moeder-
werknemers maatschappij 

Bij de bedrijven valt direct op dat het om een beperkt aantal gaat, bijna allemaal 
middelgrote en kleine bedrijven, met uitzondering van de in Flevoland gevestigde 
dochtervestigingen van grote buitenlandse concerns. Schothorst Feed Research is de 
grootste als het gaat om private R&D. De meeste bedrijven zijn of op humaan gebied actief 
of op diergebied, maar niet op beide. 

Uit tabel 2 blijkt dat er relatief weinig R&D bij de Flevolandse organisaties en bedrijven 
plaats vindt. Vooral marketing & salesactiviteiten (zeker bij de drie grote Zwitserse 
dochtervestigingen) en dienstverlening aan life science-bedrijven, universiteiten, 
ziekenhuizen etc. bepalen het beeld. 
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Tabel 2 Aard activiteiten en type bedrijf Humanimal cluster 

R&D Productie 

Aard activiteiten Type bedrijf 

MS Services Groot- Overig Publiek Afbouw Privaat 
handel gefinan- subsidie I 

cierd nog geen 
>50% winst ! 

1 Alan Turing Institute 

7 ID Quest 

8 Innoser 

9 Merial 

10 Micronic 

11 NovaVeth 

12 Pepscan 

13 Prionics 

14 Roche Diagnostics 

15 Sandoz'» 

16 Schothorst 

1) Participatie in IMPACT-projekt I.s.m. NKI, UU, KNAW, UMCU, UvA, AMC, VUmc en SylIcs en met financiële onderste j -
ning van provincie Noord-Holland sn de EU 

2) Wel innovatiegedreven blj nieuwe diagnostische methoden en produkten 
3) Inclusief distributie; deels ook Europese registratie medicijnen 

Flevolands Humanimal cluster in de starffyse 
Het Humanimal-cluster in Flevoland bevindt zich in de beginfase van clusterontwikkeling. 
De eerste stappen zijn gezet op het gebied van o.a. samenwerking, netwerkvorming, 
faciliteiten, kapitaal. Het cluster is de kiemfase voorbij en bevindt zich in de startfase. 

Figuur 2 Positie Humanimal cluster in de ciusterontwikkeling 
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Relatie tussen fundamenteel onderzoek, R&D en innovatie 

Fundamenteel onderzoek, Research and Development (R&D) en Innovatie zijn niet los van 
elkaar te zien. Onderstaande figuur geeft goed weer hoe de activiteiten zich ten opzichte 
van elkaar verhouden. 

Figuur 3 Relatie tussen fundamenteel onderzoek, R&D en Innovatie 

MvolutloMif 

Impact van 
het onderzoek 

Evolutionair 

(Fundamentcc t\ I 

Onderzot Research & 
Developme 

Soort Ondcnoek 

Bron: Biaauboer, 2012 

Op de horizontale as staat het type onderzoek van fundamenteel (links) tot toegepast 
(rechts). Op de verticale as wordt de mate van vernieuwing weergegeven van evolutionair 
(onder) tot revolutionair (boven). De essentie van het verschil tussen innovatie en R&D ligt 
met name in de toepasbaarheid van het resultaat. 

Fundamenteel onderzoek en R&D zijn niet de enige bronnen van innovatie en geen 
noodzakelijke voorwaarde voor economische en maatschappelijke vooruitgang. De 
oorsprong van innovatie kan ook liggen in o.a. toevallige ontdekkingen, ervaren 
tekortkomingen of procesbehoeften, veranderingen in een afzetmarkt en demografische 
ontwikkelingen. Innovaties zijn niet per se het resultaat van fundamenteel onderzoek 
en R&D, maar ook van het slim combineren van bestaande toepassingen, ideeën en 
andere bronnen. Daar zijn in het Flevolandse Humanimal cluster ook mooie voorbeelden 
van. 
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Positionering binnen Nederland 

Life sciences zljn binnen Nederiand geconcentreerd in een aantal regio's. In het rapport 
Blopharmaceutlcal Industry sector report van de Rabobank wordt Flevoland als één van de 
acht clusters aangeduid. 

Figuur 4 Dutch Life Science clusters 

Amsterdam Region 

Focus: Oncology, cognitive 
neurosciences and 
neuroimaging, cardiovascular 
diseases, infectious disease 

Important players: UniQure, VU, 
VUMC, UvA, AMC, NIN, NKI 

South Holland: Medical Delta 

Focus: {bio)pharmaceuticals, 
clinical research, 'imaging and 
image-guided medicine', 
targeted molecular therapeutics 

Important players: J&J/Crucell, 
Galapagos, Prosensa, Octoplus, 
J&J/Janssen Biologies, 
University Leiden, TNO, LUMC, 
TU Delft, Erasmus University 
Medical Center 

Sciencepafk Watergrafsmeer  
Amsterdam ^ 

Biosciencepark 
Leiden \ ^ ^ 

Utrecht & Wageningen 
Life sciences 

Focus: Public Health, Oncology, 
regenerative medicine, stem 
cells, veterinary medicine, 
functional food 

Important players: Genmab, 
GSK, Merus, Danone, UU, 
UMC Utrecht RIVM, WuR, TNO 

A 
WUR/Food Valley 
Wageningen 

A Hightech Campus 
^ Eindhoven 

North Brabant 

Focus: Medical technology, 
pharmaceuticals, veterinary 
health, food and health 

Important players: Philips 
Healthcare, MSD Animal Health, 
GE Healthcare, TU Eindhoven, 
Amgen 

Southeast Netherlands - Limburg 

Focus: Cardiovascular diseases, metatxjiic aspects of chronic 
conditions, public health & primary care, neurosciences, chemicals 
and raw materials 

Important players: DSM, Chemelot UMC Health Campus, Clinical 
Trial Center Maastricht Pharmacell 

Northern Netherlands 

Focus: Healthy ageing (Care & 
Cure, Food & Nutrition, Lifestyle, 
Medical technology, pharma
ceuticals) 

Important players: PRA 
International, MSD, RUG, UMCG, 
Hanzehogeschool, Zernike 
Sciencepark, ERIBA 

Flevoland 

Focus: Human and animal 
health, antibiotic resistance, 
healthcare innovation, Agrifood 
and renewable energy 

Important players: 
Immunovalley, Central 
Veterinary Institute, Schothorst 
Feed Research 

Gelderland and Overijssel: 
Health Valley & Twente 

Focus: Cognitive Neurosciences, 
molecular diagnostics, 
nanotechnology, technical 
medicine, care & cure robotics, 
eHealth 

Important players: NXP, 
Synthon.TNO, Siemens, 
Astellas,TU Twente, RUN, 
UMC Radboud, Abbott 

Bron: Rabobank (2013) Blopharmaceutlcal Industry Sector Report 
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Het Humanimal-cluster in 
Flevoland beoordeeld 

Buck Consultants International heeft een methode ontwikkeld, de 'clusterklok', waarmee de 
kracht van een cluster op basis van 9 specifieke kwaliteiten en 3 meer generieke elementen 
kan worden beoordeeld. 

Figuur 5 Clusterklok 

I generiek 
I topsector-Zclusterspecifiek 

Bron: Buck Consultants International 

Aan de hand van deze methode is het Humanimal cluster in Flevoland beoordeeld (figuur 
6). De scores zijn in het algemeen matig, vooral veroorzaakt door de beperkte omvang van 
het cluster en - in vergelijking met andere regio's - de afwezigheid van een sterke kennisba
sis. Overigens zijn dit logische scores gezien de omvang en ontwikkelingsfase van het Fle
volands Humanimal cluster (startfase / figuur 3). Mede door de gedrevenheid van onderne
mers en de ondersteuning door overheden zijn er mogelijkheden voor verdere uitgroei van 
het cluster. De generieke elementen zijn niet beoordeeld, omdat ze niet Humanimal-
specifiek zijn. 
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Figuur 6 Beoordeling Humanimal cluster 

I I generiek 
/O I topsector-Zclusterspecifiek 

Schaal 
onvoldoende 
zwak 

O matig 
+ voldoende 
++ goed 

Thema Flevoland Toelichting 
score 

Talent pool/ Opleidingen 

Beschikbaarheid technolo
gie 

Ondernemerschap 

Bedrijvennetwerken 

Kapitaal 

O • Relatief weinig hoogopgeleiden, wel pendel 
naar Flevoland 

• Geen wetenschappelijke opleidingen, beperk
te HBO-opleidingen 

• Weinig klachten over arbeidsmarkt 
-/O • Alleen bij CVI, maar wel als 'gesloten' kennis

instelling ervaren 
• Geen universiteit of universitair medisch cen

trum, die zorgen voor continue flow van idee-
en, PHD's, fundamenteel onderzoek en R&D-
projecten 

0/+ • Beperkt aantal ondernemers 
• Gedreven entrepreneurs 
• Potentie open innovatie CVI 
• Uitbreiding Merial 

0/+ • Life Sciences Innovation Platform: bedrijven 
kennen elkaar 

• Synergie beperkt 
-10 • Venture capital in NI_/EU beperkt 

• MKB fonds beperkt in geld + strakke voor
waarden 
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lema 

Markten 

Shared facilities/ 
Incubator/ Sciencepark/ 
Campus 

Overheden 

Branding/ marketing 

levoland Toelic 
score 

• Nederlandse overheden werken nauwelijks als 
launching customers 

• Nederlandse markt sowieso klein 
O/? • Facilities CVI aanwezig, geen duidelijk plan 

voor medegebruik door derden (open innova
tie) 

• Toekomst mogelijke Emerging Diseases 
Campus (Houtribweg): onduidelijk 

• Bio Science Center (Rundenweg): onduidelijk 
profiel, koers en vastgoedstrategie 

O • Welwillend, maar nog geen duidelijke koers 
• Beperkte middelen 
• Nog niet opgezet 
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Uitgangspunten Humanimal 
Uitvoeringsagenda 

Mede gebaseerd op de conclusies in de voorafgaande hoofdstukken hebben wij de 
volgende ovenwegingen gehanteerd bij het samenstellen van de Humanimal-
uitvoeringsagenda: 

1 De in het visiedocument neergelegde ambitie voor een integrale aanpak mens en 
dier ('Humanimal', 'One Health') is zéér ambitieus. Het aantal spelers (zowel kennis
instellingen als bedrijven) is in Flevoland momenteel zeer gering. Andere regio's met 
een bredere kennisbasis, zoals Utrecht, lijken meer kansen te hebben. Tegelijkertijd 
geeft deze ambitie ook enige focus aan de tot nog toe erg uiteenlopende ondersteu
ningsactiviteiten. Stimuleringsactiviteiten met bijv. zorgaanbieders en agrarische sector 
(niet zijnde veterinair) passen de komende jaren niet in de Humanimal-
uitvoeringsagenda (wellicht wel op andere terreinen van provinciaal beleid). 

2 Het DNA van het Flevolands LS-cluster is Juist vooral faciliterend ten behoeve van 
life sciences bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen. Een life sciences cluster kan 
worden onderverdeeld in kernactiviteiten en faciliterende bedrijven & organisaties. 
Flevoland kan zich specialiseren op de categorie B.1: Dienstverleners/toeleveranciers. 

Figuur 7 Kernactiviteiten en faciliterende organisaties 

A Kernactiviteiten 

A.1 Medische bedrijven 
• Farmaceutische bedrijven 
• Medische technologie 
• Consumer health 
A.2 Kennisinstellingen 
• Onderzoeksinstituten 
• Onderwijs 
A.3 Gezondheidszorg 

B Faciliterende bedrijven & 
organisaties 

• B.1 Dienstverleners/toeleve
ranciers 

• Clinical trials 
• Biobanking 
• Research equipment 
• Research faciliteiten 

Datamanagement/ analysis (ICT) 
• Colony management 
• Pathologie & Imaging 

B.2 Overheid 
Europa 
Nationaal 
Provinciaal/regionaal 
Lokaal 

B.3 Ondersteunende diensten 
Venture capital 
Training 
Werving en selectie 
Patentenadvisering 
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Voorbeelden in Flevoland zijn: 

(Clinical) trials Flevo Research (onderdeel van Emotional Brain) 
Schothorst Feed Research 

Biobanking Biobanking-inititatief van IDQuest 
Data management / analysis Alan Turing Institute 
(ICT) IDQuest ^ 
Colony management Innoser 
Diagnostics & Imaging Roche Diagnostics 
Research techniques Dijkstra Vereenigde 
& equipment Micronic 

Novaveth 
Pepscan 

Research facilities Centraal Veterinair Instituut 
Schothorst Feed Research 

Doordat Flevoland geen universiteit heeft is het géén concurrent voor de grote LS-
clusters (Leiden-Amsterdam-Utrecht). Bovendien is de centrale ligging in Nederland ook 
behulpzaam bij een dienstenprofiel voor de gehele Nederlandse markt. 

Echte medicijnontwikkeling vindt in Flevoland nauwelijks plaats en krijgt in de uitvoe
ringsagenda dan ook geen prioriteit. 

3 De rol van het CVI en de High Containment Unit in en ten behoeve van het Flevo
landse Humanimal cluster moet op korte termijn duidelijk worden. In de provinciale 
Economische Agenda wordt aan de CVI een centrale rol toebedeeld. Het CVI is een in
ternationaal gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van diergezondheid. Voor 
(inter)nationale opdrachtgevers doen 220 medewerkers wetenschappelijk en praktijkge
richt onderzoek naar het bestrijden en voorkomen van besmettelijke dierziekten. Het 
CVI heeft op dit moment te maken met heronderhandelingen over de wettelijke taken en 
(deels daarmee samenhangende) bezuinigingen. Bovendien is de hybride vorm (wette
lijke taken + contractonderzoek) van het CVI niet altijd gemakkelijk te hanteren: voor 
een deel is het CVI immers een 'normaal' bedrijf dat probeert opdrachten te verwerven 
en daarmee concurrerend met (Flevolandse) bedrijven. Het CVI wordt door buiten
staanders nogal eens als een gesloten kennisinstelling ervaren; er is geen duidelijk plan 
voor het gebruik van de faciliteiten van het CVI door derden (open innovatie). Open in
novatie is het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling 
als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten. Het is de ver
wachting dat verdere groei van het Humanimal cluster kan worden vergroot door 
de humane en veterinaire kennis en kunde van het CVI te combineren via open 
innovatie met derden. Het belang van toegang tot (directe) kennis en faciliteiten is gro
ter geworden door open innovatie. Dat wil zeggen dat bedrijven niet alleen meer zelf 
R&D doen, maar een (groeiend) deel in samenwerking met universiteiten, kennisinstitu
ten, spin offs, etc. Open innovatie begint vaak met informele contacten. Fysieke nabij
heid werkt dit soort contacten in de hand. 
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De veelgenoemde High Containment Unit, waarin ook de overheid (Rijk, Provincie en 
Lelystad) financieel participeert (8 min. euro), komt in 2013 in bedrijf. Het gaat hier om 
de bouw van de nationale faciliteit voor zoönosen onderzoek en vormt daarmee een up
grading van de al bestaande High Containment Unit. De High Containment Unit van het 
CVI moet een flinke impuls bieden aan de bestrijding van infectieziekten die gevaarlijk 
zijn voor mens en dier. In de High Containment Unit van het Centraal Veterinair Insti
tuut, worden een betere diagnostiek en nieuwe therapieën mogelijk. Het is een (herme
tisch) afgesloten onderzoeksruimte (BSL3 niveau) waarbinnen onderzoek kan worden 
verricht naar de bestrijding van besmettelijke ziekten. Het CVI beschikt nu over facilitei
ten, die nog niet geschikt zijn voor onderzoek naar gevaarlijke besmettelijke ziekten. De 
huidige onderzoeksprogramma's beperken zich hierdoor tot diergeneeskundig onder
zoek. Dankzij de subsidie voor een nieuwe installatie kan in de toekomst ook onderzoek 
worden gedaan naar ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn en andersom, zo
als de vogelgriep en de Q-koorts. De High Containment Unit is dusdanig geavan
ceerd, dat ze uniek is voor Nederland en één van de weinige voorzieningen in 
haar soort in West-Europa. In combinatie met de aanwezige laboratoriumfacilitei
ten, dierfaciliteiten en expertise/reputatie van het CVI is het de verwachting dat ze 
internationaal onderzoek én investeringen kan aantrekken. Een concreet marke
tingplan ontbreekt evenwel vooralsnog. Bij de mogelijke verdere openstelling zullen 
ook de gestelde veiligheidseisen (van het Ministerie van Economische Zaken) moeten 
worden betrokken. 

Clusterontwikkeling is een proces van lange adem. Deze lange adem is essentieel 
voor verdere uitwerking van de plannen, verwerving van commitment van betrokken c.q. 
belanghebbende partijen en het rondkrijgen van de financiering. Er dient (jaren)lang ge
zamenlijk te worden geïnvesteerd. Partners moeten hiertoe bereid zijn, hiervoor de be
nodigde middelen hebben en werken aan het realiseren van een ambitie die realistisch 
en haalbaar is. 

Het service-concept vormt het vertrekpunt voor de verdere uitbouw van het Hu
manimal cluster waarbij vier elementen van belang zijn: 
• Faciliterende bedrijven (clinical trials, research equipment, research faciliteiten, 

datamanagement/ analysis en colony management) 
• Kansen voor open innovatie CVI 
• Emerging Diseases Campus 
• Kennisrijk bedrijfsleven: dit sen/ice-concept moet gestalte krijgen in een omgeving, 

waarin steeds meer Flevolandse LS-bedrijven aan R&D en innovatie doen. 
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Figuur 8 Service concept Humanimal cluster 
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Uitvoeringsagenda 2014-2016 

De wijze waarop een cluster gestimuleerd kan worden is sterk afhankelijk van de fase waar
in een cluster zich bevindt. Het Flevolandse Humanimal cluster bevindt zich in de start
fase van de life cycle van een cluster. In het tweede deel van onderstaand figuur is aan
gegeven welke prioritaire acties behoren bij welke fase. Deze vormen het uitgangspunt voor 
de Uitvoeringsagenda Humanimal. 

Figuur 9 Fasen van clusterontwikkeling met prioritaire aandachtspunten 
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cluster 

^ Doorstart 
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Bedrijvennetwerken 0/+ ik + ++ +++ +++ 
Kapitaal 0 + iv - ik ++ ++ 
Markten 0/+ ++ +++ ++ + 
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faciliteiten 

0/+ 0/+ ++ +++ ++++ 

Marketing 0 + * - * +++ +++ 
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De uitvoeringsagenda Humanimal kent 5 actielijnen: 

A Ondernemerschap & Innovatie 
B Netwerkvorming 
C Kapitaal 
D Faciliteiten & fysieke voorwaarden 
E Branding/marketing 

A Ondernemerschap & Innovatie 

Wil het Humanimal cluster in Flevoland de gehoopte groei doormaken dan is ondernemer
schap cruciaal. Dat betekent ten eerste intensieve aandacht en begeleiding van startende 
life sciences ondernemers. Coaching, begeleiding bij het zoeken van (risico) kapitaal en 
ondersteuning bij het zoeken van geschikte huisvesting zijn voorbeelden van nuttige activi
teiten. Deze ondersteuning, die ook de afgelopen jaren al plaats vond, moet worden gecon
tinueerd. 

Ten tweede gaat het om innovatie en dan met name het omzetten van innovatieve ideeën 
in (winstgevende) bedrijfsmatige activiteiten (o.a. IMPact, Aloha RSV). Dat laatste element 
is van belang, omdat bij de beoordeling van allerlei innovatie-ideeën en -initiatieven zicht 
moet zijn op het verdienmodel en de ondernemer die aan de slag gaat. Het komt immers in 
Nederland vaak voor dat - met financiële ondersteuning van overheden - ideeën worden 
uitgewerkt en dan het 'gat naar de markt (kassa)' te groot is of een 'echte' ondernemer ont
breekt. Bij innovatiebevordering gaat het vaak om het koppelen van men
sen/bedrijven/organisaties aan elkaar, het in contact brengen met mogelijke subsidiege
vers/financiers en het ondersteunen van de initiatiefnemer in brede zin. 

Een derde actie betreft een jaarlijkse Start-up & Innovatie wedstrijd. Doel hiervan is inte
ressante ondernemers en ideeën op te sporen en aan Flevoland te (ver)binden en Flevo
land 'in the picture' te brengen. De prijsvraag moet landelijk opgezet zijn, waarbij een be
drag van 50.000 euro ter beschikking wordt gesteld voor uitwerking c.q. realisering van het 
idee. 

Een vierde actiepunt is Flevolandse bedrijven en kennisinstellingen te laten aansluiten op 
(interjnationale onderzoeksconsortia en netwerken. Immune Valley is hiervan een voor
beeld. Het nationale topsectorenbeleid en de Europese programma's zijn hiervoor 'natuurlij
ke' aanknopingspunten. 

B Netwerkvorming 

Samenwerking tussen partijen kan alleen ontstaan als men elkaar kent. Het Life Sciences 
Innovatie Platform Flevoland (LSIPF) is bedoeld om de onderlinge banden te versterken. 
Drie maal per jaar een goed voorbereide (thema) bijeenkomst helpt om de bestaande ban
den te versterken, nieuwe 'gezichten' te ontdekken en onverwachte ontmoetingen mogelijk 
te maken ('meeting'). 
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Ten tweede is bij netwerkvorming van belang de uitwisseling met andere life sciences 
clusters in Nederland. Voor de omzet en het netwerk van de Flevolandse bedrijven is het 
van groot belang in contact te komen met potentiële afnemers en samenwerkingspartners. 
Gezocht moet worden naar mogelijkheden om de Flevolandse life sciences bedrijven en 
organisaties actief kennis te laten maken met de clusters in (in eerste instantie) Amsterdam, 
Leiden en Utrecht. Daarbij gaat het om positionering van het Flevolandse LS-cluster in al
gemene zin, maar vooral ook om het opzetten van 1-op-1 gesprekken ('matchmaking'). 

C Kapitaal 

De life sciences sector is een sector met een grote kaptaalbehoefte. Voor individuele life 
sciences bedrijven wordt geen nieuw fonds voorzien, anders dan bestaande Provinciale 
fondsen, nationale en internationaal fondsen/subsidies en private fondsen (o.a. Rabobank). 
De eerste lijn is bedrijven zoveel mogelijk gebruik te laten maken van bestaande pro
vinciale en nationale regelingen. Op provinciaal niveau zijn vijf fondsen beschikbaar: 

• Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO): 
5.000 euro subsidie voor een MKB-er die onafhankelijke deskundigheid inkoopt van ca. 
10.000 euro (50% subsidie) om de haalbaarheid van een innovatief projectidee te toet
sen. Aan te vragen bij de OMFL. 

• Technische Milieu Innovatie subsidie (TMI): 
Regeling heeft tot doel om technologische innovatie bij bedrijven mede mogelijk te ma
ken zodat een idee van de planfase naar de startfase komt. De per project toe te ken
nen bijdrage bedraagt maximaal 20%-30% van de subsidiable kosten en bedraagt mi
nimaal € 20.000 en maximaal € 200.000. 

• MKB & Technofonds Flevoland: 
MKB & Technofonds Flevoland verstrekt risicodragend kapitaal aan veelbelovende 
(techno)startende en doorstartende ondernemingen. Kapitaal wordt veelal verstrekt in 
de vonn van aandelenkapitaal (participaties). 

• Regionaal Economisch Ontwikkelingsfonds Flevoland (REOF) 
Het REOF koopt aandelen, stelt leningen beschikbaar of staat borg voor bedrijven die 
belangrijk zijn voor de economie in de provincie en die moeite hebben om financiering 
te krijgen. 

• Investeringsagenda Provincie Flevoland 
Voor het uitbouwen van de kenniseconomie in Flevoland, heeft de Provincie Flevoland 
investeringsmiddelen beschikbaar voor projecten waarin kennisinstellingen en bedrij
ven samenwerken aan clusterontwikkeling. Mogelijke ondenA/erpen zijn: innovatie (on
derzoek, kennisvalorisatie), ondenwijs en arbeidsmarkt, business development en ac
quisitie. De komende jaren is hiervoor een paar miljoen euro beschikbaar. 
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Op hoofdlijnen zijn op nationaal niveau de volgende mogelijkheden beschikbaar: 

• Advies 
O Vanuit het Topsectorenbeleid bestaat de MIT-regeling. Met de deze regeling wordt 

aan het MKB financiële bijdragen verstrekt voor onder meer kennisverwerving, 
haalbaarheidsonderzoeken en samenwerkingen van meerdere organisaties binnen 
een innovatietraject. Sluitingsdatum was 1 juli. Daarnaast is de regeling over
vraagd. 

• Risicofinanciering 
O Innovatiekrediet 
O SEED capital-regeling 
O Fund-of-Regeling 

• Fiscaliteit 
O Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 
O Research & development aftrek (RDA) 
O Topconsortium voor kennis en Innovatie-toeslag 

Om de life sciences bedrijven zo optimaal te faciliteren zijn de volgende acties zinvol: 

kennis van business developers / en/aren ondernemers (ondersteuning bij aanscher
pen innovatie) ter beschikking stellen; 
aanbieden van een subsidieoverzicht op regionaal, nationaal en Europees niveau (pu
bliek & privaat); 
organiseren van een spreekuur van experts (wat is de beste subsidie); 
aanbieden van ondersteuning bij aanvragen subsidies of aanbieden van overzicht van 
partijen die hierin gespecialiseerd zijn; 
actueel overzicht van de geïnteresseerde Venture Capitalists; 
mogelijk een lobbytraject opzetten ter ontwikkeling van fondsvorming specifiek ten be
hoeve van de life sciences (in combinatie met Emerging Diseases Campus). 

Een tweede actie betreft het screenen van het provinciale instrumentarium op ge
schiktheid voor life science bedrijven. In de praktijk blijkt namelijk dat de beschikbare 
fondsen niet optimaal aansluiten op de wensen van bedrijven uit de life science sector. De 
belangrijkste factoren zijn: 

• eerder genoemde grote kapitaalbehoefte; 
• langdurige 'time to market'; 
• koppeling aan winstgevendheid niet interessant voor veel life sciences bedrijven. 

D Faciliteiten & fysieke voorwaarden 

In Lelystad zijn diverse gebouwen die een concentratie van LS-bedrijven herbergen: 
• CVI-lokatie (Houtribweg) 
• Bio Science Center (Rundenweg) 
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Op zich is het geen probleem dat bedrijven op meerdere plekken zitten. Aan de andere kant 
schept fysieke nabijheid de mogelijkheden voor meer interactie tussen bedrijven en kennis
organisaties. 

Met het CVI als enige grote kennisorganisatie en de High Containment Unit Human als 
nieuwe attractiefactor is het inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van een Emerging Disea
ses Campus (op of nabij het CVI-complex) cruciaal. Het gaat daarbij om het ter beschikking 
stellen van onderzoeksfaciliteiten van het CVI, maar ook om het creëren van een open in
novatieatmosfeer. Daarnaast is ook de verplaatsing van zgn. mainstream laboratoria (min
der hoge veiligheidseisen) naar de Houtribweg aan de orde. 

De volgende stappen moeten worden gezet. 

Ten eerste dienen CVI/WUR de bereidheid te tonen om - bij gebleken haalbaarheid - een 
Emerging Diseases Campus mogelijk te maken. Dat kan in de vorm van een intentiever
klaring waarin wordt vastgesteld over welke elementen duidelijkheid moet worden verkre
gen alvorens definitief te besluiten over go/no go. Het betreft dan o.a. de vastgoedcompo
nent (exacte locatie, omvang), het ter beschikking stellen van faciliteiten (open innovatie) 
(incl. voonvaarden) en het inspelen door derden op researchagenda van CVI/WUR. In deze 
discussie tussen WUR, CVI, Provincie en gemeente zal ook de toekomst van het Bio Sci
ence Center (Runden«/eg) - eveneens eigendom van WUR - in de beschouwingen moeten 
worden meegenomen. 

Een tweede stap betreft het verv/erven van inzicht in de marktpotentie van een Emer
ging Disease Center (EDC). Een goede werkwijze is een product paper op te stellen (als 
ware EDC gerealiseerd) en vervolgens gesprekken voeren met zo'n 30 bedrijven (naar 
venvachting merendeels in het buitenland gevestigd) om inzicht te krijgen in de daadwerke
lijke marktinteresse. 

Op basis van de resultaten van het marktonderzoek kan vervolgens - als derde stap - een 
businessplan worden opgesteld. 

E Branding/marketing 

Het in het vorige hoofdstuk gepresenteerde service-concept za\ verder uitgewerkt moeten 
worden. Dat dient te gebeuren in nauwe samenspraak met de bedrijven en organisaties en 
vindt logischenvijs plaats nadat er meer duidelijkheid is over de Emerging Diseases Cam
pus en de open innovatie kansen van het CVI. 

Een ontwikkeling waarin Flevoland ook een rol kan vervullen is de consolidatie van labora
toria van ziekenhuizen. De venvachte reductie van het aantal ziekenhuizen in Nederland 
levert ook de vraag op hoe om te gaan met al die separate laboratoria. Flevoland heeft wel
licht kansen om dit soort laboratoria centraal te huisvesten, zodat schaalgrootte leidt tot 
excellente kwaliteit én kostenreductie. Een projectgroep van betrokken bedrijven (o.a. Ro
che Diagnostics) en overheden moet aan de slag om ziekenhuizen te overtuigen van een 
dergelijke business case én om Flevoland als vestigingslocatie te positioneren. 
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Inspanningen gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijven (acquisitie) dienen niet de 
hele life sciences sector te bestrijken, maar moet geconcentreerd worden rondom het ser
vice concept. Het aantrekken van laboratoria vergt een separate aanpak. 

Samenvatting Uitvoeringsagenda 

A Ondernemerschap & Innovatie 

• Begeleiding startende ondernemers 
• Bevorderen innovatie 
• Start-up & Innovatiewedstrijd 
B Netwerkvorming 

• Life Sciences Innovation Platform 
• Uitwisseling met andere life sciences clusters 
C Kapitaal 

• Gebruik maken van bestaande subsidies en kapitaalmogelijkheden 
• Provinciale regelingen screenen op gebruik in life sciences sector 
D Faciliteiten & fysieke voorwaarden 

• CVI locatie 
- intentieverklaring 
- marktpotentie 
- business plan 
- investeringen in faciliteiten/gebouwen 

• Runderweqlocatie 

E Branding/marketing 

• Uitwerking serviceconcept 
• Centrale labfaciliteiten 
• Promotie & Acquisitie 

Samenvaffend 

De huidige economische betekenis van het Humanimal cluster in de Flevolandse economie 
is op dit moment beperkt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de beperkte omvang van het 
cluster en de afwezigheid van een sterke kennisbasis. Het is wél één van de sectoren waar 
de komende jaren groei wordt verwacht. 

Ondanks de (nog) beperkte economische betekenis van het cluster is het van belang om de 
potenties van Humanimal cluster te benutten. Het is immers een duidelijk aanknopingspunt 
om de Flevolandse economie te diversifiëren en meer en meer tot kenniseconomie te ont
wikkelen. Door juist te focussen op een beperkt aantal actielijnen, door de gedrevenheid 
van ondernemers en de ondersteuning door overheden zijn er mogelijkheden voor verdere 
uitgroei van het cluster. 
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Het is in dit stadium lastig het venvachte economisch effect van de Uitvoeringsagenda de 
duiden. Dit is immers sterk afhankelijk van bijv. al dan niet succesvolle ontwikkeling van een 
Emerging Diseases Campus en de mogelijkheid om al dan niet labfaciliteiten van zieken
huizen te concentreren in Flevoland. De ambitie is dat de komende 5 jaar enkele honderden 
(hoogwaardige) arbeidsplaatsen met deze Uitvoeringsagenda kunnen worden gerealiseerd. 
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Organisatie en begroting 

Organisatie 

Om het Humanimal cluster in Flevoland verder uit te bouwen is een gezaghebbende orga
nisatorische set-up nodig, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden vertegenwoor
digd zijn. Een Stichting Life Sciences Flevoland is een interessante optie. Op hoog bestuur
lijk niveau kunnen de tripte helix-partijen in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Een project
team kan vervolgens de activiteiten uitvoeren. 

Begroting 

De in de vorige paragraaf gepresenteerde Uitvoeringsagenda vergt menskracht, expertise 
en budget Hieronder een voorlopige opgave, m.n. ook afhankelijk van de resultaten van 
actielijn D. De jaarlijkse inzet bedraagt 1 fte, 160.000 euro jaarlijkse out-of-pocket kosten en 
150.000 euro eenmalige kosten (actielijn D). 
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FTE^' 
jaarlijks Samenvatting Uitvoeringsagenda 

A Ondernemerschap & Innovatie 

• Begeleiding startende ondernemers 
• Bevorderen innovatie 
• Start-up & Innovatiewedstrijd 

B Netwerkvorming 

• Life Sciences Innovation Platform 
• Uitwisseling met andere life sciences clusters 

C Kapitaal 

• Gebruik maken van bestaande subsidies en kapi
taalmogelijkheden 

• Provinciale regelingen screenen op gebruik in life 
sciences sector 

D Faciliteiten & fysieke voonvaarden 

• CVI locatie 
- intentieverklaring 
- marktpotentie 
- business plan 

investeringen in faciliteiten/gebouwen 
• Runderweqlocatie 

E Branding/marketing 

• Uitwerking serviceconcept 
• Uitwerking 'Centrale labfaciliteiten" 
• Promotie & Acquisitie 
1) De gevraagde kwaliteiten voor de uitvoering van de 5 actleijnen zljn verschillend 
2) Eenmalig: bewerkelijk traject met onderzoek blj bedrijven In buitenland 

1 Out-of-pocket 
'jaarlijks 

0.5 €50.000 
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Ondergetekenden stemmen in met de Uitvoeringsagenda HUMAMINAL Flevoland 
2014 - 2016 en nemen de uitvoering met de provincie Ftevoiand en de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv ter hand: 

Provincie Ftevoiand Centraal Veterinair Instituut 
J.N. Appelman A.T.J. Blanchi 

Prionics Lelystad B.V. NovaVeth B.V, 
^ M. van de Luitgai 

Schothorst Feed Research B.V. IrwK^er 
M. Hakkaart j/fBartèjL 

P f f " Alan Turing Institute Almere 
W B.de Lange 

ACE PHarmaceutteals BV Roche Diagnostics Nederiand B V 
lzetk^^__^ E. de Rooij 
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ML-Consulting BV 

TBVI Tubercoloate Vaccine mnwive i 
J. Thojr Mferonlc Hofding B.V. 

G. 

OgkstraVereenlBde 
R. HegmerBot 

lOQiMrt 
J. Ohksen 

SandozBV 
R. van Doom Emotional Brain BV 

R. Khnman 

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland tw 
I. Mastenbroek 
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