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Techuniversiteiten
top in Europa:
’Start-ups z6n
banenmotor’
Door GERT VAN HARSKAMP
1 uur geleden in FINANCIEEL

Lees voor

WAGENINGEN - De vier technische universiteiten
leveren Nederland jaarlijks bijna €13 miljard op en
elke euro dat erin wordt gestoken heeft een
rendement van 900%, blijkt uit onderzoek. Daarmee
hoort Nederland tot de absolute top. „De start-ups en
scale-ups zijn de banenmotor.”
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gebouwen op de campus van
Wageningen University &
Research (WUR), de
laboratoria van
FrieslandCampina, Unilever
en Upﬁeld, de voormalige
margarinetak van Unilever.
Hier doen deze
voedingsreuzen en het
hoofdonderzoek en putten zij
volop uit de kennis van de
Universiteit. „Deze corporates
zijn de eyecathers, maar de
vele start-ups en mkb’s zijn de
banenmotor hier op het
Wageningen campus”, zegt
Sebastiaan Berendse,
directeur waardecreatie van de
WUR. „Er werken hier op de
campus naast de WUR
drieduizend mensen en twee
derde is mkb en start-up.”
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onderzoek door het Schotse
bureau BiGGAR Economics in
opdracht van de 4TU, de
federatie van de technische
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universiteiten. „Voor elke €1
publieke investering, creëren
de 4TU-universiteiten €9 aan
extra toegevoegde waarde”,
schrijven de onderzoekers in
het rapport.
„Het rendement op de
investeringen is heel erg goed”,
zegt Vinod Subramaniam,
president van Universiteit
Twente en voorzitter van 4TU.
„We zitten hiermee echt in de
Europese top. Maar wij bieden
ook veel oplossingen. Aan alle
transities waar we voor staan,
zoals de energietransitie,
eiwittransitie en woningcrisis,
leveren we een bijdrage. En het
zijn inderdaad vaak de startups en scale-ups die het
meeste bijdragen aan die
waardecreatie.”
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nanocoatingbedrijf dat zich nu
volledig richt op diagnostiek
van ziektes, al uit zijn jasje te
groeien. „Wij hebben
inmiddels 31 mensen aan het
werk”, zegt Luc Scheres die het
bedrijf in 2011 oprichtte. „De
helft is afkomstig van WUR.
We komen vanuit de
veterinaire hoek. We zijn van
een coatingbedrijf van chips
naar diagnositiek gegaan en
hebben de rechten op de chip
voor kankerdetectie. Komend
jaar hebben we twee grote
deals.”
BEKIJK OOK:

Start-ups oceaan over
voor durfkapitaal:
’Nederlanders te
terughoudend’
Scheres benadrukt dat de
faciliteiten op de campus
essentieel zijn voor het slagen
van zijn bedrijf. Zo heeft de
WUR in 2010 StartLife
opgericht, die start-ups
ondersteunt en een netwerk
heeft opgebouwd van
bedrijven, kennisinstellingen,
investeerders en adviseurs die
de nieuwe bedrijven op allerlei
manieren kunnen helpen.

Financiering
„StartLife is cruciaal”, zegt

Corjan van den Berg van het in
Revyve.bio, dat in 2019 is
opgericht. Van den Berg: „Wij
halen eiwitten uit industriële
reststromen, bijvoorbeeld uit
brouwerijgist. Nu gaat dat in
het veevoer, maar wij
produceren dat nu als
ingrediënt voor
vleesvervangers. We werken
samen met grote
vleesvervangerproducenten.
Het wordt alleen volgend jaar
wel tijd dat we geld verdienen.
Nu verbranden we alleen geld.”

Corjan van den Berg van Revyve.bio
ontwikkelt uit industrieel restafval als
brouwerijgist ingrediënten voor
vleesvervangers.
Ⓒ ALDO ALLESSIE

Dit is volgens WUR-directeur
Berendse tekenend. „Er zit bij
grote corporates risicomijdend
gedrag. Want als er iets mis
gaat met marktinnovatie zijn
de gevolgen voor hen ook
groter. Dat biedt ruimte voor
start-ups om risicovolle
innovaties op te zetten. Er is
ook meer risicokapitaal in de
agrifood gekomen, daarom
lukt het start-ups en scale-ups

lukt het start-ups en scale-ups
aan ﬁnanciering te komen.”
BEKIJK OOK:

’Potentie techbedrijven
onbenut door tekort
aan durfkapitaal’
Dat Nederland tot de top
hoort, betekent volgen de 4TUvoorzitter Subramaniam
echter niet dat er niet nog veel
meer moet gebeuren. „We
investeren 2,2% van het bbp in
onderwijs, terwijl de ambitie
3% is”, zegt Subramaniam.
„Onze buurlanden investeren
meer in kennis dan wij. De
Daarbij is het ook belangrijk
dat we het hbo en mbo
meenemen. We hebben
iedereen nodig en we weten
dat investeren in kennis erg
goed rendeert.”
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