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mogen universiteiten naar eigen inzicht besteden.
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Universiteitenmoetenniet alleengoede
wetenschappers opleiden,maar ook
nieuwebedrijven creërendiede aca-
demischekennis kunnen vermarkten.
Maardeweg van ideenaar bv kost geld.
Enniet elkeuniversiteit heeft daar een
potje voor, zoblijkt uit een inventarisa-
tie vanhet FD.Een spin-off inUtrecht
maakt bijvoorbeeldkansop startkapi-
taal, inRotterdamblijft het bij advies.

Klopt eenwetenschapper of onder-
nemer aanbij eenuniversiteit voor
startkapitaal voor een spin-off, dankomt
hij al snel in aanrakingmet eenuniversi-
taire houdstermaatschappij, waarinuni-
versiteitenhunprivate belangenhebben
ondergebracht. Zoheeft deUniversiteit
LeidendeLibertatis ErgoHolding, is de
VUeigenaar vanOoievaarHolding en
werkt TwentemetdeholdingTechno-
polis Twente.

De verschillen tussendehoudster-
maatschappijen zijn groot.De ene is al-
leen een juridische entiteit die participa-
ties beheert, de anderebeschikt over een
fors eigen vermogenenkan startkapitaal
aan spin-offs verstrekken.

‘Onzeholding is eenhol dingwat
betreft start-ups en spin-offs’, zegt Thijs
Spigt, bij hetRotterdamseErasmusMC
verantwoordelijk voorhet opzetten van
nieuwebedrijven. ‘Wehebben indehol-
ding geengeldomdirect in spin-offs te
investeren.Daardoor is erwel eens een
kans verlorengegaanomeenbedrijf op
te richten.’OokOoievaar vandeVUen
BoelevaarHolding vanVUmczijn juridi-
sche entiteiten.

Ondernemendewetenschappers in
Tilburgkomenerhelemaal bekaaid af:
deuniversiteit die vooral sterk is in alfa-
engammawetenschappenheeft geen
houdstermaatschappij enbeschikt ook
niet over andere investeringspotjes.

Hoe anders is het bij deUniversiteit
vanAmsterdam (UvA) of inUtrecht.Het
eigen vermogen vandeholdings vande
UvAenAMC is ruim€44mln (2014).De
portefeuille bestaat uitmeerdan veertig
bedrijven.Deuniversiteiten spektenhun
houdstermaatschappijenonder andere
metde verkoop vanbiotechbedrijf Chro-
maGenics aanbranchegenootCrucell en
de verkoop van softwaremakerEuvision
aanhetAmerikaanseQualcomm.

Het eigen vermogen, licentie-inkom-
sten enhet beschikbare investerings-
kapitaal van eenholding zijnbepalend
voorde speelruimtedie eenuniversiteit
heeft om in spin-offs te investeren.Deze
geldstroomwordt gezienals privaat geld
enmagnaar eigen inzichtwordenbe-
steed.Wie geenprivaat geldheeft,moet
spin-offs naar anderepartijen verwijzen.

Bedrijven die ontstaan uit universiteiten
moeten kennis vermarkten en
werkgelegenheid creëren, maar niet elke
spin-off kan op startkapitaal rekenen

Nieuwe investeringsfondsen in demaak

Meerdere univer-
siteiten in Neder-
land werken aan
de oprichting van
nieuwe fondsen die
kunnen investeren
in veelbelovende
bedrijven die uit
de universiteit zijn
ontstaan.
Zo werken de drie
technische universi-
teiten in Delft, Eind-
hoven en Twente
met de Universiteit
Wageningen aan de

oprichting van een
onafhankelijk finan-
cieringsfonds dat
tot €8 mln in een
spin-off kan investe-
ren. Het fonds, In-
novation Industries,
moet een omvang
krijgen van €75mln,
aldus investeerder
Harm de Vries, een
van de initiatief-
nemers en partner
van drie universi-
teitsfondsen. Inno-
vation Industries is

het vervolg op het
Twente Technology
Fund, dat in 2010
is opgericht door
een aantal Twentse
ondernemers en
de universiteit. Een
cruciaal verschil
is dat het nieuwe
fonds niet aan regi-
onale grenzen ge-
bonden is. ‘Neder-
land is te klein om in
hokjes op te delen’,
aldus De Vries. De
investeerders rich-

ten zich op spin-offs
die maatschappelij-
ke problemen kun-
nen oplossen, zoals
het tegengaan van
klimaatverandering

of het toegankelijk
maken van medi-
cijnen. Industriële
partners gaan hun
kennis en netwerk
beschikbaar stellen
om de spin-offs
verder te helpen.
Door de handen in-
een te slaan, hopen
de universiteiten
dat er een oplos-
sing komt voor de
zogenaamde ‘valley
of death’. Dit is het
gat dat valt tussen

de eerste kleine
investeringsronde
en grote vervolg-
investeringen die
nodig zijn om om-
zet te behalen. Het
is nog niet duidelijk
of de universiteiten
via hun holding ook
geld in het fonds in-
vesteren. Ook in het
westen van het land
wordt aan een nieuw
fonds gewerkt. Dit
fonds is een initiatief
van de regionale

ontwikkelingsmaat-
schappij Innovation-
Quarter, de TUDelft,
ErasmusMC en de
Universiteit Leiden.
Het fonds, UNIIQ, wil
€22mln ophalen en
richt zich op spin-
offs die dewerking
van hun product,
dienst of techno-
logie willen testen.
Beiden fondsen
gaanwaarschijnlijk
in de zomer van
start.

Bij Britten is
zelfs beursgang
mogelijk

Terwijl sommige uni-
versiteiten hier nog dis-
cussiëren over de vraag
wat ze met spin-offs aan
moeten, draait het Brit-
se Imperial College zijn
hand niet om voor een
beursgang. De universi-
teit werkt samenmet Im-
perial Innovations, een
bedrijf dat uit de univer-
siteit is ontstaan en tot
2020 verantwoordelijk
is voor het commerciali-
seren van onderzoek van
Imperial College. Ook de
universiteiten Oxford,
Cambridge en University
College Londen werken
met Imperial Innovations
samen. Het bedrijf heeft
diepe zakken: sinds de
beursnotering tien jaar
geleden heeft Imperial
Innovations meer dan
£446mln (omgere-
kend €565mln) opge-
haald. Ook de Zweedse
medische universiteit
Karolinska Institutet
heeft een beurs-
genoteerd fonds.
Willem te Beest,
vicevoorzitter van het
college van bestuur van
de Universiteit Leiden
ziet niets in een beurs-
genoteerd fonds voor
spin-offs. ‘De beursgang
is het domste wat Impe-
rial College ooit heeft
gedaan, want ze zijn al
hun patenten in een klap
kwijt. Dat gaan wij dus
niet doen.Wij licenseren
onze kennis liever uit
en wachten tot er een
keer een lot uit de loterij
getrokken wordt. Het
geld dat een verkoop of
beursgang oplevert, zo-
als met Crucell, kunnen
we opnieuw investeren.
Maar rijk zullen we er
niet van worden. Je mag
blij zijn als de kosten en
baten op de lange ter-
mijn in evenwicht zijn.’

Universiteiten worstelen
met de vraag tot hoever ze
moeten en kunnen gaan
om hun spin-offs van
kapitaal te voorzien

InUtrecht staat de teller vanhet eigen
vermogenop ruim€21mln (2015).De
universitaire holdings inUtrechthebben
daarmeeeenflinke speelruimte.De afge-
lopen tien jaar investeerden ze€15mln
in spin-offs enoctrooien enhebben ze
€30mlnaandividenduitgekeerd aan
deuniversiteit enhet academisch zie-
kenhuis.DirecteurOscar Schootsheeft
voor dekomendedrie jaar €5mlnomte
investeren. Een investering in een indivi-
duele spin-off kanoplopen tot €1mln.

Schoots: ‘We zijn altijdwinstgevend
geweest,maarhebbenookeenbeetje
gelukgehad.’ Zoheeft deuniversiteit al
vanaf het begin af aangeprofiteerd van
een licentiedealmetMedtronic, een
producent vanmedische instrumenten.

OokdeUtrechtsespin-offUbysiswaseen
schotinderoos.Datbedrijfstondsamen
meteenLeidsespin-offaandebasisvan
biotechbedrijfCrucell,datin2011voor
$1,75mrdinhandenkwamvanJohnson&
Johnson. Intotaal indeUtrechtvorigjaar
€3mlnaaninkomstenuit licenties.Alleen
Leidenkomtmet€2,5mlnindebuurt.De
overigeuniversiteitenmoetenhetmetaan-
zienlijkkleinerebedragendoen.

Universiteitenworstelenmetde vraag
tot hoever zemoeten enkunnengaan
omstartendebedrijven vankapitaal te
voorzien.Duidelijke regels of afspraken
zijn erniet. Terwijl de eneholding er
alles aandoet omgeld te verdienen,
vindt de anderewinst een vieswoord. In-
vesterenmoet je vooral overlaten aande
professionals, zo is vaakde teneur.

InGroningenenTwente kiest de
universiteit voor eenmiddenweg: de
houdstermaatschappij verstrekt geen
risicokapitaal aan spin-offs,maar inves-
teertwel in externe investeringsfondsen
met eenonafhankelijkmanagement.Op
dezemanierwillendeuniversiteitenhun

verantwoordelijkheidnemenombedrij-
vigheid inde regio te creëren.

ErasmusMCheeft eerder geïnvesteerd
inhetErasmusBiomedical Fund—om-
vang€12mln—dathelemaal is belegd.
Aaneen fonds, dat investeert in spin-offs
die dehaalbaarheid vaneenproduct
willen testen,wordt gewerkt.Hier ligt de
grens. Spigt vanErasmusMC: ‘Schoen-
maker, blijf bij je leest.Wemoeten een
ondernemermet onzekennis enkunde
opweghelpenomeenbedrijf te starten,
maarwe zijnniet verantwoordelijk voor
het creëren van scale-ups.Wemoeten
ergens stopdurven zeggen.’
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