COLUMN
SUCCESVOL ONDERNEMEN OP NOVIO TECH CAMPUS
OPEN-INCUBATOR SMB VERBINDENDE FACTOR

Start-ups en doorgroeiers zijn belangrijk voor de innovatieketen. Kritische succesfactor daarbij is
ervaring in ondernemen. SMB Life Sciences, een initiatief van Radboudumc, stimuleert bedrijvigheid door ondernemers en onderzoekers aan elkaar te verbinden. Op Novio Tech Campus in
Nijmegen richten zij zich op innovaties op het gebied van life sciences, bio- en medische technologie en gezondheidszorg. Maar ook op high tech en cross overs tussen al deze sectoren.
“Op Novio Tech Campus werken zij dicht bij elkaar in een inspirerende omgeving”, zegt programmadirecteur John Schalken. “Dat geeft innovaties van idee naar marktrijpe producten een
enorme stimulans. Denk daarbij aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, medische
hulpmiddelen en systemen voor diagnostiek.“
Kennis delen in SMB Meet&Greet
Startende, jonge en volwassen bedrijven maken op de campus gebruik van geavanceerde laboratoria en kantoor- en vergaderruimten met alle noodzakelijke support en services. SMB exploiteert op de campus een moderne Meet & Greet-ruimte voor netwerken en bijeenkomsten. “Want
naast faciliteiten en ondersteuning staat verbinden en kennis delen centraal”, vervolgt Schalken.
“Daarom brengen we (nieuwe) ondernemers in contact met de juiste experts, organiseren we bijeenkomsten over ondernemen in onze prachtige symposiumruimte. Vooral jonge ondernemingen hebben hier veel aan. In de vroege fase van een onderneming of als spin-off is er behoefte
aan ervaringen van meer ervaren ondernemers.”
Van netwerk naar echt werk
Via het SMB-netwerk krijgen bedrijven makkelijker toegang tot de expertise, faciliteiten en infrastructuur van grotere bedrijven in de regio en kennisinstellingen als Radboud Universiteit,
Radboudumc en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ook kunnen zij gebruik maken van hun (inter)
nationale netwerken. “Van netwerk naar echt werk”, onelined Schalken. “Interactie tussen onderzoek en bedrijfsleven bevordert nu eenmaal sterk de kwaliteit en output. In deze ambitie is
SMB als open-incubator een verbindende factor
en leveren we gezamenlijk een significante bijdrage aan het innovatieve vestigingsklimaat van
de campus en de werkgelegenheid in de regio
Nijmegen.”

ORGANISEER UW BIJEENKOMST OP DE INNOVATIEVE NOVIO TECH CAMPUS
Wilt u een bijeenkomst organiseren in een dynamische omgeving? Dat kan in de moderne
symposiumzaal en vergaderzalen op Novio Tech Campus.
Neem voor de mogelijkheden van de SMB Meet & Greet contact op met SMB Life Sciences,
telefoon 06 11701353. Of kijk op www.smb-lifesciences.nl.

‘LIVING ON THE EDGE’
Een paar jaar geleden heb ik eens
een domeinnaam voor het internet
vastgelegd: Fifty.nl.
Ik wilde er een site van maken, een magazine en
een televisieprogramma. Over vijftigers. Het is
er –nog- nooit van gekomen.
Vijftig is een fascinerende leeftijd. Het wordt
‘living on the edge’. De risico’s worden groter.
Je loopt als het ware op de kam van een berg en
je leven kan de ene kant op gevallen zijn of de
andere kant.
‘Living on the edge’. Als je terugdenkt aan je klas
op de basisschool zijn er misschien al een paar
medeleerlingen niet meer. Enkele leeftijdgenoten
zijn rijk geworden, anderen failliet. De een is
kerngezond, een ander is getroffen door een
ernstige ziekte. De een viert zijn vijfentwintigjarig
huwelijk, de ander is net gescheiden, een derde
is aan de ‘tweede leg’ begonnen. Weer een ander
is net ontslagen, terwijl zijn vriend van de lagere
school de topbaan van zijn carrière krijgt. De een
heeft briljante kinderen, de ander maakt zich
zorgen over hun toekomst.
‘Living on the edge’. Je leven kan zich aan
de zonnige kant van de berg afspelen of het
is de donkere kant op gevallen. Een boeiend
onderwerp.
Deze uitgave van Hét Ondernemersbelang
Nijmegen staat in het teken van gezondheid. Het
is goed om je te realiseren hoe belangrijk die
gezondheid is. Maar ook hoe broos je leven kan
zijn als dat niet zo is. En wat je eraan kunt doen
om zo gezond mogelijk te blijven. ‘Living on the
edge’. Voor een groot deel hebben we dat zelf in
de hand, gelukkig.
Onze regio staat, mede dankzij Radboud UMC
bekend als ‘Health Valley’ en tal van bedrijven in
de regio voegen de mooiste innovaties toe aan dat
regio-specialisme.
‘Living on the edge’: laten we samen zorgen dat in
gezond Nijmegen zoveel mogelijk ondernemers
en bedrijven zich de komende jaren aan de
zonnige kant van de berg ontwikkelen!
Ik ga nog een rondje hardlopen!
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REINOUD VAN ASSENDELFT DE CONINGH
John Schalken in de SMB Meet & Greet van Novio Tech Campus (Foto Bas Steeg)

Twitter: @RvanAssendelft
Reageren? : r.van.assendelft@me.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2016

7

