HollandBIO

BE GOOD AND TELL IT
via onze expertgroepen, die toegankelijk zijn voor alle leden.
Er zijn diverse expertgroepen actief, elk op eigen wijze en met
een eigen focus:

HollandBIO. Niet alleen belangenbehartiger
pur sang voor de biotech industrie, maar

•
•
•
•
•
•
•
•

ook de aangewezen gesprekspartner en
adviseur voor media, politiek, patiëntenorganisaties, NGO’s, (regionale) organisaties
en ieder andere betrokkene bij het Biotech
Netwerk in Nederland. Kortom: HollandBIO is
de spin in het web, en het gezicht van de
organisatie is sinds ruim drie jaar Directeur
Annemiek Verkamman.
Algemeen Directeur HollandBIO, Annemiek Verkamman

Velen staan er niet bij stil. Maar dag in, dag uit levert
biotechnologie noodzakelijke producten: op het vlak van
gezondheid, voeding of de biobased economy. Er is geen
sector denkbaar die zo divers is, waar innovaties zo snel gaan
en die zo snel groeit. Daarnaast levert de biotechnologie
met zijn hoogwaardige innovaties en werkgelegenheid een
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.
De belangenbehartiger, organisator van netwerkactiviteiten,
ledenservices en PR is het in 2014 opgerichte, privaat
gefinancierde
HollandBIO.
Annemiek
Verkammen
(afgestudeerd scheikundige en econoom) die in januari 2014
aantrad als Algemeen Directeur, was voor 2014 directeur
bij één van de voorlopers van HollandBIO, BioFarmind.
HollandBIO groeit snel: in 2015 sloten 25 bedrijven zich
aan. In 2016 maar liefst 35. Waarmee het totale aantal leden
momenteel boven de 150 uitkomt. Die HollandBIO achterban
is een afspiegeling van de sector: van start-ups, het middenen kleinbedrijf tot grote bedrijven, actief in gezondheid,
voeding of biobased economy. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen
beweegreden om zich aan te sluiten. Ongetwijfeld zijn de
services die HollandBIO biedt zeker voor kleinere bedrijven
interessant. Zo krijgen ze een korting op events en kan men
door een inkoopprogramma goedkoper producten aankopen,
waaronder lab disposables. Voor kleinere en grotere bedrijven
is belangenbehartiging en dan met name richting de politiek
een belangrijk item.

Van nieuw vaccinbeleid tot extra
innovatiekrediet
En, 1 ding is zeker, HollandBIO wordt met haar geheel eigen
en unieke ‘tone of voice’ goed gehoord in Den Haag. Als

voorbeeld noemt Annemiek het falende vaccinatiebeleid. ‘De
Nederlandse vaccinatiezorg schiet te kort doordat vaccins niet
optimaal benut worden. Sommige vaccins staan, ondanks
bewezen effectiviteit en veiligheid al tien jaar op de plank.
Het ontbreekt aan een eenduidige en doortastende aanpak.
Beslissingen rondom vaccins worden eindeloos uitgesteld. De
financiële toegankelijkheid van vaccinaties is niet optimaal. En
er is te weinig kennis over vaccinaties bij artsen en publiek. In
maart 2016 publiceerde de HollandBIO Expertgroep Vaccins
met input van vaccinatiedeskundigen een whitepaper. Er
kwam een stroom van publiciteit en aanhang voor deze paper.
Eén en ander zou dit jaar moeten leiden naar een operationeel
beoordelingssysteem voor vaccins. Daarnaast maakte
HollandBIO zich vorig jaar hard voor een goede bescherming
van Intellectual Property (IP) en kreeg het 5 miljoen euro
extra ‘los’ voor het innovatiekrediet.’ ‘Events organiseren
is leuk, ‘ stelt de gedreven directeur. ‘Maar HollandBIO wil
daadwerkelijk het verschil maken.’

‘Events organiseren is leuk, maar
HollandBIO wil daadwerkelijk het
verschil maken.’
Hart van HollandBIO; expertgroepen
Het kwam al eerder naar voren: de expertgroepen vormen
het hart van HollandBIO. ‘Om de belangen van onze leden
te kunnen behartigen, moeten we weten wat er leeft in onze
achterban en wat de leden nodig hebben om succesvol te zijn,
‘ stelt Annemiek. ‘Een belangrijk deel van die input krijgen we

Intellectual Property (IP)
Vaccins
Orphan Drugs
Market Access
Regulatory Affairs
BioBusiness
PR/PA
Dierproeven

De expertgroepen komen periodiek bij elkaar en bediscussiëren
actuele issues, organiseren bijeenkomsten zoals het Orphan
Café, bedenken oplossingen voor prangende problemen zoals
de toegang tot vaccins, en denken mee over de toekomst
van onze sector, zoals met het Toekomstplan Life Sciences
2030. Regelmatig nodigen we ook externe sprekers uit om
relevante rapporten, projecten of regelgeving nader toe te
lichten. Expertgroepen zijn toegankelijk voor alle leden van
HollandBIO: meer dan 50% van onze leden is al actief in één
of meer expertgroepen.’

Laat zien wat je doet
Annemiek en haar vijf deskundige medewerkers zijn fulltime
met een grote gedrevenheid en enthousiasme bezig om de
Nederlandse biotechnologie beter op de kaart te zetten. ‘Er
is nog veel werk te verzetten. De biotech route van lab naar
markt zit vol onverwachte wendingen. Daarnaast is de reis
kostbaar. Uiteindelijk succes vereist haast bovenmenselijke
kennis en geduld. Het zijn bikkels die de eindstreep halen.’
Biotech is een complex onderwerp, ook voor politiek &
beleid, en het ‘onbekend maakt onbemind’ syndroom werkt
de sector soms tegen. HollandBIO treedt dan ook zo veel
mogelijk naar buiten en we moedigen onze leden aan dit ook
te doen: laat zien wat je doet en waarom je het doet. Wees
open en oprecht over je drijfveren, laat je toegevoegde waarde
zien, maar ga juist ook in gesprek over de uitdagingen. Met
de introductie van steeds meer baanbrekende producten maakt
biotech haar belofte waar. Maar de manier waarop we dat
doen, is niet optimaal. De ontwikkeling van geneesmiddelen
bijvoorbeeld moet sneller en beter. Op dit moment brengen we
oplossingen in kaart die dit mogelijk maken. Het is inspirerend
te zien hoeveel er al gebeurt: van gentherapie tot de inzet van
organoïden om behandelsucces te voorspellen, en van early
access programma’s tot echt nieuwe bekostigingsmodellen.
Eens te meer geldt, zowel voor HollandBIO als voor onze
leden: Be good and tell it. Uiteindelijk wordt de wereld
dankzij biotech iedere dag een beetje beter.’

Zowel voor HollandBIO als voor
onze leden geldt: Be good and tell it.

HollandBIO leden en de Nederlandse biotech sector
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