INNOVATIE

Achtste Meet & Eat op Novio Tech Campus

‘Broedplaats voor bedrijven in life sciences, health en high tech’

EEN GESPREK MET CHRISTIAN VAN MUNSTER (RHUMBLINE CONSULTANCY),
KARIN VAN HAREN (SMB LIFE SCIENCES) EN IVAR DONKER (DE KONINGH MEDICAL SYSTEMS).

Op donderdag 7 mei verzamelden zich zo’n dertig mensen om voor de achtste keer op Novio
Tech Campus gezamenlijk te lunchen. Huurders van kantoren, labs, startende ondernemingen,
bedrijven die al wat verder in hun levenscyclus zijn, die elkaar willen leren kennen en kennis willen
uitwisselen en daarvoor maandelijks samen een broodje eten. Dat levert meerwaarde op, zo wordt
Novio Tech Campus een broedplaats, waar ideeën niet alleen tot leven komen, maar waar ze zich
ontwikkelen tot producten en diensten. Een gesprek met Christian van Munster, Ivar Donker en
Karin van Haren.
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Karin, Christian en Ivar zijn nauw bij Novio Tech Campus betrokken, Christian en
Ivar als huurders, Karin namens SMB Life
Sciences, een initiatief van Radboudumc
om jonge kennisintensieve bedrijven te ondersteunen. Karin (44 jaar) werkt er sinds
januari 2014 als projectleider van de SMB
Meet & Greet ruimte. SMB verhuurt laboratoria en kantoren aan beginnende en jonge bedrijven. Daarnaast ondersteunt SMB
starters. “Waar staat de ondernemer, hoe
kan hij verder en wat is daar voor nodig.
Hij is als IP-eigenaar (intellectual property)
een echte specialist, maar niet per se een
ervaren ondernemer. Wij koppelen hem
bijvoorbeeld aan de juiste adviseurs.
Bovendien vindt SMB het belangrijk om
ondernemers onderling met elkaar te verbinden, netwerkbijeenkomsten te organiseren. Zo hebben wij elke vierde donderdag
een bijeenkomst ‘Science Meets business’,
gericht op kennis delen en netwerken.
Waar loop je tegenaan en hoe los je dat op?
Dan heb je veel aan ervaringen van anderen. En ten slotte is de ruimte op de begane
grond waar wij alle evenementen organiseren ook te huur voor partijen van buiten,
voor vergaderingen, symposia of events.
Het blijkt een inspirerende ruimte te zijn.”

Cross over

Christian van Munster (39 jaar) is sinds vijf
jaar eigenaar van Rhumbline Consultancy
en sinds april 2014 gevestigd op Novio
Tech Campus. “Wij helpen bedrijven met
hun validatieprocessen en kwaliteitssystemen. Grote en kleine bedrijven komen met
vragen als: hoe registreer ik een product en
hoe betreed ik de markt? Dat doen wij op
contractbasis, wij nemen ondernemers veel
zaken uit handen, zodat zij zich kunnen fo-

cussen op hun core business.” Ivar Donker
(47 jaar) is directeur en mede-eigenaar van
De Koningh Medical Systems. “Wij zijn al
meer dan 100 jaar een maakbedrijf van
mechatronische apparaten voor semiconductors, van medische instrumenten en
van analyseapparatuur. Wij werken met
dertig mensen in ons bedrijf in Arnhem en
wij waren in februari 2014 ook een van de
eerste huurders op Novio Tech Campus.
De Koningh Medical Systems helpt IP-eigenaren stappen te zetten om van idee via
een prototype naar een productiereeks te
komen. Dat gaat om heel verschillende
producten, van bestralingsapparatuur tot
oogheelkundige camera’s, maar soms gaat
het ook om kleine en eenvoudige instrumenten. Op Novio Tech Campus komen
wij onze klanten tegen, hier vinden wij de
cross overs tussen semi-conducting en de
medische wereld.”

“Wij kennen de
subsidieregelingen en soms
investeren wij
zelf.”

Bovendien worden ze omringd door specialisten die hen op allerlei manieren kunnen
helpen, bijvoorbeeld met financieringsvragen, wij kunnen hen in contact brengen
met partijen die geïnteresseerd zijn in funding.” Ivar beschikt bijvoorbeeld over een
groot netwerk aan informal investors.
“Wij kennen de subsidieregelingen en
soms investeren wij zelf. Er zijn veel mogelijkheden om ondernemers verder te helpen. Ook kennisinstellingen komen hier
graag, studenten vestigen zich hier.”
Christian: “En de mogelijkheden groeien.
Wij zijn er in geslaagd om vanuit Schaijk
een shared facility lab op te zetten. Novio
Tech Campus Services regelt dat. Zo kunnen ondernemers apparatuur delen, zoals
een autoclaaf, microscopen, incubatoren,
HPLC’s, etc. Vooral jonge ondernemers
kunnen die investering vaak niet zelf dragen, op deze manier krijgen ze eenvoudig
toegang tot dure apparatuur.”

Laagdrempelig

Novio Tech Campus groeit met zo’n tien
bedrijven per jaar, sinds de start najaar
2013 hebben zich nu ruim 20 bedrijven
hier gevestigd. Karin: “De laagdrempeligheid is belangrijk. Ondernemers kunnen
hier in een inspirerende omgeving werken
aan nieuwe producten. Ze komen eenvoudig met elkaar in contact en daaruit ontstaan verrassende nieuwe ideeën.

Meer weten?
Kijk op www.noviotechcampus.com.
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