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bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, 

netwerken en wet- en regelgeving. 
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1 Inleiding 

Het Netherlands-Business Support Office (NBSO) in Stuttgart is onderdeel van het 

Nederlandse economische postennetwerk in Duitsland. NBSO Stuttgart richt zich 

specifiek op de sector life sciences & health. Hieronder vallen medtech, digital health, 

farma, biotech, rehabilitation & mobility. 

  

Nederland is internationaal sterk vertegenwoordigd in deze sectoren. Het kloppend hart 

van de medisch technologische sector is in Zuid-Duitsland. Vandaar dat het NBSO 

Stuttgart extra aandacht aan de Duitse Gesundheitswirtschaft besteedt. NBSO 

Stuttgart ontvangt jaarlijks meerdere aanvragen van bedrijven die marktinformatie, 

een handelspartner, klant, of financiering in Duitsland zoeken. Wij kunnen u daar 

concreet mee helpen. 

  

Deze sectorschets gaat over biotechnologie sector in Duitsland. Biotechnologie is de 

toepassing van “technieken waarbij (delen van) biologisch leven geanalyseerd en 

gebruikt worden voor de ontwikkeling en verbetering van producten en 

productieprocessen voor industriële, agrarische en maatschappelijke toeppassingen”1. 

Aangezien biotechnologie een breed begrip is leggen we in deze sectorschets de focus 

vooral op de medische en farmaceutische toepassingen van biotechnologie.  

 

Het doel van deze sectorschets is om bedrijven en kennisinstellingen te informeren 

over, en de weg te wijzen in, het Duitse biotechnologie landschap. Dus mocht deze 

sectorschets bij u de interesse wekken om in Duitsland zaken te gaan doen, neem 

gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder! 

 

 
1Definitie zoals gebruikt door de Commissie Genetische Modificatie www.cogem.net  

http://www.cogem.net/
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2 De Duitse biotechnologie markt 

2.1 Achtergrond 

 

Duitsland behoort al jaren tot de toplanden als het gaat om biotechnologische 

ontwikkelingen, aantal biotech bedrijven en uitgaven aan research & development. Het 

speelveld wordt gekenmerkt door een aantal grote farmaceutische bedrijven met 

daarnaast veelal kleine bedrijven (<50 medewerkers). Ook is er een steeds grotere 

focus op startups. Het aantal bedrijven en de omzet neemt de afgelopen jaren weer 

toe. Hierdoor wordt de Duitse biotechnologie sector voor internationale investeerders 

steeds interessanter. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor 

samenwerking tussen kennis- onderzoeksinstellingen.  

 

2.2 De sector in cijfers  

 
Het totaal aantal bedrijven dat in 2016 actief is in de biotechnologie sector, is gestegen 

naar 623 bedrijven met ongeveer 24.770 werknemers2. Daarnaast is er een groot 

aantal, met name farmaceutische, bedrijven die een biotechnologie afdeling hebben 

waardoor het totaalaantal medewerkers actief met biotechnologie ergens rond de 

30.000 ligt3. Het gemiddelde biotechnologiebedrijf heeft ongeveer 30 medewerkers. 

Het aantal nieuw opgerichte bedrijven blijft ook in 2016 laag met 15 nieuwe bedrijven. 

De meeste van deze startups zijn actief in de ontwikkeling van medicijnen. Ter 

vergelijking zijn er in Nederland 453 biotechnologiebedrijven waarvan de grootste 

groepen bestaan uit bedrijven actief in de diagnostiek en zogenaamde “services & 

suppliers”4.  

 

De omzet in de Duitse biotechnologie sector lag in 2015 op 3,4 miljard euro wat een 

groei van 8,4% ten opzichte van 2014 betekent. Hierbij zijn met name de industriële 

biotechnologie (14,3%) en biotechnologiebedrijven met medische toepassingen 

(9,9%) het sterkst gegroeid. Ook in 2016 blijft de omzet stijgen. Na 5 jaar werd er in 

2015 voor het eerst weer meer dan een miljard besteed aan R&D uitgaven. Hiermee 

staat Duitsland op de 4e positie in de OECD-ranglijst van R&D uitgaven met de VS, 

Japan en Zwitserland nog voorop. Nederland schommelt hier vaak op de 8e-10e positie5.  

 

Als we in Duitsland wat meer inzoomen op de verschillende deelstaten dan steken 

Beieren, Baden-Württemberg en Nordrhein-Westfalen daar met kop en schouders 

boven de rest uit. Alleen al in Beieren zitten 105 biotechnologiebedrijven met daarnaast 

nog 45 farmaceutische bedrijven waaronder multinationals als Roche en Morphosys6. 

Voor veel bedrijven actief in de ontwikkeling van medicijnen en diagnostiek is de 

nabijheid van onderzoeksinstituten en klinieken erg belangrijk. De drie Max-Planck 

Instituten (voor biochemie, neurobiologie, psychiatrie) in München, de Fraunhofer 

instituten zoals IPA in Stuttgart, Universitätsklinikum Tübingen en de moleculaire 

biotechnologie faculteit in Heidelberg maken Zuid Duitsland een interessante 

vestigingslocatie voor zowel beginnende als bestaande biotechnologiebedrijven. Meer 

over belangrijke spelers en de biotechnologie clusters komen aan bod in respectievelijk 

hoofdstuk 2.4 en hoofdstuk 4.1.  

 

Wilt u meer cijfers en feiten over de biotechnologiesector die voor u relevant zijn. Neem 

contact met ons op. Wij helpen u graag verder door middel van een “informatie op 

maat dossier” of “tailor made service”. Ook kunt u in hoofdstuk 2.5 meer links naar 

sector analyses vinden.  

 
2 https://www.brain-biotech.de/content/files/topics/markets/ausblicke/ey-deutscher-biotechnologie-report-2017.pdf  

3 http://biotechnologie.de/statistics_articles/5-die-deutsche-biotechnologie-branche-2016  

4 https://www.hollandbio.nl/dutchbiotech  

5 http://www.oecd.org/sti/inno/keybiotechnologyindicators.htm  

6 Biotechnologie in Bavaria 2016/2017, p. 9 

https://www.brain-biotech.de/content/files/topics/markets/ausblicke/ey-deutscher-biotechnologie-report-2017.pdf
http://biotechnologie.de/statistics_articles/5-die-deutsche-biotechnologie-branche-2016
https://www.hollandbio.nl/dutchbiotech
http://www.oecd.org/sti/inno/keybiotechnologyindicators.htm
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2.3 Recente ontwikkelingen  

 

Automatisering in Laboratoria 

Een nieuwe ontwikkeling is automatisering in laboratoria. Hierbij kan worden gedacht 

aan robotisering, mobiele laboratoria, Internet of Things waarbij verschillende 

laboratoria onderdelen digitaal aan elkaar gekoppeld worden. Fraunhofer IPA heeft het 

nICLAS Forum opgezet. Hier komen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen samen 

om trends en ontwikkelingen te bespreken en gezamelijk projecten op te zetten. Meer 

weten over het nIclas forum? Bezoek hun website.  

 

Biotechnologie & Cybersecurity 

Als het gaat om grote hoeveelheden data delen, big data, of privacygevoelige data 

omtrent personalised medicine, de koppeling tussen cybersecurity en biotechnologie 

wordt steeds vaker gemaakt. In Karlsruhe is het Cyber Forum e.V. waar specifiek wordt 

gekeken naar de koppeling tussen biotechnologie, big data en cybersecurity. Met steun 

van het EU-programma Horizon 2020 is het Permides programma door hen opgezet. 

Permides partners brengen expertise over data, cybersecurity en personalised 

medicine samen.  

 

Personalised medicine  

Een thema waarbij de biotechnologiesector en de farmaceutische industrie elkaar 

kruisen is personalised medicine. Hierbij wordt gekeken naar behandelingen die zijn 

toegespitst op individuele eigenschappen van een patiënt. Je kunt hier o.a. denken aan 

immunologie waarbij de focus ligt op het versterken van het immuunsysteem om 

ziektes te bestrijden. In München en Tübingen zijn er speciale centra voor personalised 

medicine opgericht. In München valt dit onder de naam M4 en in Tübingen onder 

Zentrum für Personalisierte Medizin. 

 

Farmaceutisch en biotechnologisch onderzoek in Duitsland 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen vindt er net als in Nederland ook onderzoek 

plaats naar next generation sequencing en CRISPR-CAS. Recentelijk is er een overzicht 

gemaakt door de vereniging van farmaceutische ondernemingen (VfA) met meer 

informatie over het doen van farmaceutisch onderzoek in Duitsland. Voor meer 

informatie kunt u naar de volgende website.   

 

2.4 Belangrijke spelers 

 

2.4.1 Private Sector 

 

De 5 grootste ondernemingen naar medewerkers7 

 

- Qiagen N.V. 

Qiagen is een leverancier van moluculaire ‚sample‘ en ‘array’ technologie. Het is een 

holding met in Nederland de corporate headquarters en in Duitsland de operationele 

headquarters  

- Miltenyi Biotec GmbH 

Is de grootste Duitse producent van magnetic cell activated sorting (MACS). Het bedrijf 

werd in 1989 opgericht en zit in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen. In 2015 

maakte het bedrijf een recordomzet van 201 miljoen euro en heeft ongeveer 1300 

mensen in dienst. 

- Rentschler Biotechnologie GmbH 

Is Duitslands grootste biofarmaceutische bedrijf met ongeveer 590 medewerkers. 

 
7 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183725/umfrage/biotechnologie-unternehmen-nach-mitarbeitern-

weltweit-2011/  

http://www.ipa.fraunhofer.de/niclas.html
https://www.cyberforum.de/
http://permides.eu/partners/
http://www.bayern-international.de/economy/bio-cluster-in-bavaria/munich-biotech-cluster-m4-personalized-medicine/
https://www.uni-tuebingen.de/en/excellence-initiative/platforms/personalised-medicine/zpm-center-for-personalised-medicine.html
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/so-funktioniert-pharmaforschung/amf-standortfaktoren.html
https://www.qiagen.com/nl/
http://www.miltenyibiotec.com/en/
https://www.rentschler.de/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183725/umfrage/biotechnologie-unternehmen-nach-mitarbeitern-weltweit-2011/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183725/umfrage/biotechnologie-unternehmen-nach-mitarbeitern-weltweit-2011/
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- Evotec AG 

Is een alliantie van ‘drug discovery’ bedrijven. Het is een samenwerking tussen 

bedrijven en onderzoeksinstituten heeft ongeveer 500 onderzoekers in dienst. Het 

werkt wereldwijd samen met verschillende bedrijven om tot nieuwe medcijn 

ontdekkingen en ontwikkelingen te komen.  

- MorphoSys AG 

Morphosys is antilichamen producent. Deze antilichamen worden zowel voor de 

productie van therapeutische middelen als voor onderzoek gebruikt. Het bedrijf had in 

2015 een omzet van 106 miljoen euro en 365 mensen in dienst en is gevestigd in 

Martinsried (bij München)8.  

 

Naast deze vijf bedrijven zijn er nog een vele anderen. Op de website van 

biotechnologie.de kunt u een database met 2.017 farmaceutische en 

biotechnologiebedrijven vinden. Meer weten over belangrijke spelers binnen uw niche? 

Neem gerust contact op met het NBSO Stuttgart.  
 

2.4.2 Kennis- en onderzoeksinstellingen 

 

Belangrijke kennisinstellingen en onderzoeksinstituten 

 

 Fraunhofer 
Fraunhofer is de grootste onderzoeks- en kennisinstelling van Duitsland met 80 

afdelingen verspreid over heel Duitsland. Met een jaarlijkse omzet van 1,3 miljard 

is Fraunhofer de grootste Europese wetenschappelijke organisatie gericht op 

toegepast onderzoek. Voor de biotechnologie zijn deze afdelingen relevant: 

o Fraunhofer IPA 

o Fraunhofer VLS 

o Fraunhofer IGB 

o raunhofer IME 
 

 Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie e.V 
Een klein onderzoekscentrum in de deelstaat Thüringen met een focus op 
cellbiologie & microbiologie, immunologie & antilichamen en spectroscopie.  
 

 Max-Planck-Institut für molekulare Genetik 
Het Max Planck Gesellschaft is een netwerk van 83 Max Planck 
onderzoeksinstituten. De vakgebieden lopen uiteen van fundamenteel 
natuurkundig onderzoek totaan sociale wetenschappen. In Berlijn zit het 
onderzoeksinstituut voor moluculaire genetische technologie. Er zijn daarnaast 
nog een reeks andere Max-Planck instituten gericht op biotechnologie en 
farmacie.  
 

 Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
Stond vroeger bekend als het Gesellschaft für biotechnologische Forschung en 
valt sinds 2006 onder de Hemholtz centra. Het instituut heeft 700 medewerkers 
en ontvangt 90% van haar omzet (54,6 miljoen euro) via Duitse 
overheidsprogramma’s.  
 

Naast deze onderzoekcentra zijn er tal van universiteiten en Hochschulen waar 

biotechnologisch en gentechnologisch onderzoek wordt gedaan. Afhankelijk van uw 

specialisatie kunnen wij u in contact brengen met de juiste universiteit, kennisinstelling 

of onderzoeksinstituut.  

 

 

https://www.evotec.com/
https://www.morphosys.de/
http://biotechnologie.de/profiles
http://biotechnologie.de/profiles
https://www.fraunhofer.de/
http://www.ipa.fraunhofer.de/
http://www.lifesciences.fraunhofer.de/
https://www.igb.fraunhofer.de/
http://www.ime.fraunhofer.de/
http://www.fzmb.de/index.html
https://www.molgen.mpg.de/
https://www.mpg.de/institutes
https://www.helmholtz-hzi.de/de/
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2.5 Sectoranalyse en rapporten 

 

Met enige regelmaal komen verschillende sectororganisaties of adviesbureaus met 

nieuwe cijfers en analyses over de Duitse biotechnologie sector. Hieronder een aantal 

van deze organisaties met daarbij hun meest recente biotechnologie sector rapport.  

 

BIOCOM 

Doet verschillende analyses naar de biotechnologie sector. BIOCOM is door de Duitse 

overheid aangeschreven om ontwikkelingen bij te houden en data te verzamelen voor 

de OECD Biotechnology indicators. Daarnaast vergelijkt BIOCOM ook de situatie tussen 

Duitsland en andere landen.  

The German Biotechnology Sector 2016 

 

Ernst & Young 

Doen jaarlijks een sectoranalyse van de Duitse biotechnologiesector en richtten zich 

daarbij met name op de financiële en investeringstrends. In hoofdstuk 4 van deze 

sectorschets besteden we hier nog aandacht aan.  

Biotechnologie Report 2017: Spot on Innovation! 

 

BioDeutschland 

Branchevereniging van de Duitse biotechnologiesector werkt samen met ITransscript 

in een survey onder de BioDeutschland leden en maakt op basis daarvan een 

sectorrapport.  

Trends in der deutschen Biotechnologie-Branche 2016 

http://www.iwbio.de/fileadmin/Publikationen/IWBio-Publikationen/GermanBiotechSector2016.pdf
http://www.ey.com/de/de/industries/life-sciences/life-sciences_publikationen
https://www.biodeutschland.org/de/firmenumfrage-2015-2016.html
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3 Overheid 

3.1 Biotechnologie- en onderzoeksbeleid  

Biotechnologiebeleid valt onder het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

Twee belangrijke beleidskaders zijn: 

 
- Politiekstrategie Bioökonomie. Hierin worden kaders geschetst en maatregelen 

gepresenteerd om wetenschap en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen, 

informatievoorziening te verbeteren, opleidingen meer op biotechnologie te 

laten focussen etc.  

- High Tech Strategie 2020. Dit gaat meer over innovatie. Hier ligt de focus o.a. 

op het creëren van fondsen en incubators voor start-ups en samenwerking met 

universiteiten met een sterke biotechnologie focus.  

 

Op het gebied van onderzoek is het Bundesministerium für Bildung und Forschung 

verantwoordelijk voor het vormen van beleid. Hieronder valt bijvoorbeeld het Pakt 

Forschung und Innovation  waarin is besloten dat onderzoeksinstituten zoals Max-

Planck en Fraunhofer tot 2020 3% extra budget krijgen. Daarnaast is er met de 

Exzellenz strategie gekozen om extra budget a €533 miljard per jaar aan 

wetenschappelijk onderzoek te besteden.  

 

Daarnaast zet Duitsland sterk in op digitalisering. Zo zijn er de digitale agenda 2014-

2017 en de digitale strategie 2025 waarbij o.a. een glasvezelnet wordt beoogd voor 

heel Duitsland, nieuwe businessmodellen voor MKB mogelijk worden gemaakt en een 

Digitalagentur wordt opgericht. Hierin wordt ook over industrie 4.0 gesproken, de 

digitalisering van de industrie, en is er een jaarlijks digitaliserings-top met in 2017 het 

thema digitalisering en gezondheidszorg.  

 

3.2 Normen, wet- en regelgeving 

Er is een breed scala aan normen, wet- en regelgeving waaraan een biotechnologisch 

bedrijf zich moet houden. De meeste van deze richtlijnen zijn op Europees niveau 

vastgesteld. Daarnaast hangt het erg van de individuele situatie af aan welke eisen 

een bedrijf moet voldoen. De belangrijke wet- en regelgeving is in te delen in de 

volgende categorieën: 

 

 Arbeitsschutzrechtliche Regelungen – hierbij gaat het om een veilige 
werkomgeving voor medewerkers.  

 Berufsgenossenschaftliche Publikationen sowie Manuals – dit zijn richtlijnen 
over het omgaan met giftige werkstoffen 

 Seuchen- und medizinrechtliche Regelungen – over de omgang met dieren, en 
infactieziekten.  

 Gentechnikrechtliche Regelungen – omgang met genetische materialen 

 Natur- und Umweltschutzrechtliche Regelungen – regelingen omtrent 
afvalwetgeving, en duurzaamheidsbeleid 

 Regelwerke zum Transport von biologischem Material – regelingen omtrent de 
transport van genetisch materiaal 

 

Het Verband für Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin geeft een overzicht van 

alle normen, wet- en regelgeving in Duitsland. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/biotechnologie.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/politikstrategie-biooekonomie.html
https://www.hightech-strategie.de/de/The-new-High-Tech-Strategy-390.php
https://www.bmbf.de/
https://www.bmbf.de/de/pakt-fuer-forschung-und-innovation-546.html
https://www.bmbf.de/de/pakt-fuer-forschung-und-innovation-546.html
https://www.bmbf.de/de/die-exzellenzstrategie-3021.html
https://www.digitale-agenda.de/Webs/DA/DE/Home/home_node.html
https://www.digitale-agenda.de/Webs/DA/DE/Home/home_node.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/digitale-strategie-2025.html
http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Dossier/it-gipfel.html
https://www.vbio.de/informationen/wissenschaft__gesellschaft/thema_biosicherheit/normen_und_gesetze/index_ger.html
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4 BioClusters 

4.1 Opzet en organisatie clusters 

Relevante organisaties in de Duitse biotechnologie sector zijn de zogenaamde 

BioClusters. Hierbij kan worden gedacht aan zowel ‘science parken’, waarbij meerdere 

onderzoeksinstellingen en bedrijven op een locatie zitten, als aan verenigingen en 

netwerkorganisaties. In totaal zijn er 32 BioClusters. Gezamenlijk vallen de Bioclusters 

onder de AK BioRegio (de Raad van Bioregios). De clusters hebben meerdere taken 

zoals onder andere: 

 

- Netwerkfunctie 
- Stimuleren van economische ontwikkeling zoals het creëren van toegang tot 

financiering 
- Belangenbehartiging naar lokale overheid 
- Aanbieden van locatie/vestigingsplek voor bedrijven 
- Verschaffen van regionale marktinformatie 

 

Iedere cluster heeft een database aan bedrijven, kennisinstellingen en financierders 

die aan die cluster verbonden zijn. Onderstaande kaart laat zien waar de bioclusters 

zich bevinden. 

 

 
  

https://www.biodeutschland.org/de/ak-bioregio.html
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4.2 Clusters en bedrijven datenbanken 

 

Hieronder een overzicht van de 18 grootste clusters met daarbij een link naar de 

bedrijven database van deze clusters.  

 

BioCluster Locatie Specialisatie Aantal  

leden 

Databank 

BMD GmbH 

Life Sciences 

Agentur  

Halle (Sachsen-

Anhalt) 

Breed, van biopharmica, 

plantgenetica tot industriele 

biotechnologie 

77 Link BMD 

Databank 

bioanalytik-

muenster 

Münster 

(Nordrhein-

Westphalen) 

Nanobioanalyse, diagnostiek 30 Link BM Databank 

BIO CITY 

LEIPZIG 

Leipzig 

(Sachsen) 

Industriele enzymen en 

celltherapie 

26 Link BCL partners 

BioCon Valley Greifswald 

(Mecklenburg-

Vorpommern) 

Genome onderzoek, 

plantveredeling en medische 

technologie 

120 Link BCV Ledelijst 

BioIndustry 

e.V. 

Ruhrgebied 

(Nordrhein-

Westphalen) 

Algemeen 100 Link BI ledenlijst 

BioLAGO e.V.  Konstanz 

(Baden-

Württemberg) 

Farma, biotechnologie, 

diagnostiek, medische 

technologie, bioinformatica 

80 Link BL Ledenlijst 

BioM München 

(Bayern) 

Nieuwe therapeutica, 

diagnostiek en industriele 

biotechnologie 

130 Link naar BioM 

bedrijven database 

BioNord Bremerhaven 

(Bremen) 

Genomics, moluculaire 

diagnostiek, oncologie en 

infectieziekten 

30 Link naar BioNord 

database 

BioNRW Düsseldorf 

(Nordrhein-

Westphalen) 

Regionale 

branchevertegenwoordiger. 

220 Link naar BioNRW 

database 

BioPro Stuttgart 

(Baden-

Württemberg) 

Regionale 

branchevertegenwoordiger. 

217 Link naar BioPro 

database 

BioRegio 

Regensburg 

Regensburg 

(Bayern) 

Interdisciplinair bio science 

park 

65 Link BRR bedrijven 

BioRegio 

STERN 

Stuttgart 

(Baden-

Württemberg) 

Biotechnologie, medische 

technologie, automatisering, 

regeneritieve medicijnen 

220 Link STERN 

database 

BioRegioN Hanover 

(Niedersachsen) 

Biomedische technologie 200 Link naar 

partnerorganisaties 

BioRegio Ulm Ulm (Baden-

Württemberg) 

Ontwikkeling 

biofarmaceutische stoffen en 

kanker onderzoek 

40 Link naar 

ledenbestand 

BioRegio 

Würzburg 

Würzburg 

(Bayern) 

Infectiebiologie, 

nanobiotechnologie en 

immunologie 

60 Link naar bedrijven 

BioRiver Düsseldorf 

(nordrhein-

westphalen) 

Diagnostiek, drug 

development, enzym 

technologie 

208 Link naar database 

BioRN Heidelberg 

(Baden-

Württemberg) 

Moluculaire biotechnologie, 

kankeronderzoek, biomarker 

onderzoek 

80 Link ledendatabase 

BioSaxony Dresden 

(Sachsen) 

Diagnostiek, 

nanobiotechnologie 

80 Link naar BS 

database 

 

http://www.bmdlifesciences.de/8.html
http://www.bmdlifesciences.de/8.html
http://www.bioanalytik-muenster.de/_rubric/index.php?rubric=DE+Wir-ueber-uns+Mitglieder
http://bio-city-leipzig.de/bio-city/partner-und-netzwerke
http://www.bioconvalley.org/ueber-uns/biocon-valley-mv-ev/mitglieder/
http://www.bioindustry.de/index.php?id=44
http://www.biolago.org/mitglieder/
https://www.bio-m.org/zahlen-und-fakten/firmendatenbank.html
https://www.bio-m.org/zahlen-und-fakten/firmendatenbank.html
http://www.bio-nord.de/technikum/
http://www.bio-nord.de/technikum/
http://www.bio.nrw.de/firmendatenbank
http://www.bio.nrw.de/firmendatenbank
https://www.bio-pro.de/de/datenbanken/unternehmen-gesundheit/?katalog=&l=&send=1&jsp=healthindustry&jsdb=U&q=&opr=or&mcat%5B%5D=Biotechnologie
https://www.bio-pro.de/de/datenbanken/unternehmen-gesundheit/?katalog=&l=&send=1&jsp=healthindustry&jsdb=U&q=&opr=or&mcat%5B%5D=Biotechnologie
http://biopark-regensburg.de/de/firmen-von-a-z.html?page=5
http://www.bioregio-stern.de/de/services/unternehmensdatenbank
http://www.bioregio-stern.de/de/services/unternehmensdatenbank
https://www.bioregion.de/partnerorganisationen.html
https://www.bioregion.de/partnerorganisationen.html
http://www.bioregionulm.de/bioregionulmueber_uns/mitglieder/
http://www.bioregionulm.de/bioregionulmueber_uns/mitglieder/
http://www.igz.wuerzburg.de/igz/firmen/unternehmen/index.html
http://www.bioriver.de/mitglieder/profile.html
http://biorn.org/biorn-network/members/
http://www.biosaxony.com/ueber-uns/mitglieder
http://www.biosaxony.com/ueber-uns/mitglieder
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5 Fondsen en Financiering 

Het financieringslandschap van biotechnologieondernemers is de laatste jaren flink 

uitgedund. Na een lange tijd raken steeds meer buitenlandse en nationale 

investeerders geïnteresseerd. In 2017 resulteerde dit aan een totaal van 459 miljoen 

euro aan investeringen9. De laatste jaren hebben met name bedrijven actief in de 

volgende thema’s financiering ontvangen: 

 
- Immunologie 

- Infectieziekten 

- Celltherapie 

- Diagnostiek 

- Bio-IT 

Met name RNA-specialist CureVac en cell techniek specialisten Stage Cell Therapeutics 

(Juno Therapeutics) hebben grote investeringen ontvangen.  

 

De grootste buitenlandse investeerders zijn: 
 Life Sciences Partners (Amsterdam, NL) 
 Forbion Capital Partners (Naarden, NL) 
 GIMV (Antwerpen, B) 
 Sofinnova Partners (Paris, F) 

 Sunstone Capital (Kopenhagen, DK) 
 Edmond de Rothschild (Paris, F) 
 Fort Rock Capital (London, UK) 
 Epidarex (Edinburgh, UK) 
 LifeCare Partners (Basel, CH) 
 WIC Group (Bergamo, I)  

 

Ook zijn er bedrijven die financiering via crowdfunding als seed money hebben 

ontvangen. Hier zijn het vooral de thema’s diagnostiek en ‘drug delivery’ die aanslaan 

bij financierings organisaties.   

 

De volgende nationale en regionale fondsen zijn beschikbaar voor 

biotechnologiebedrijven: 

 
- Go-Bio: een pre-seed money programma bestaande uit twee rondes. 

Financiering vanuit het Duitse ministerie en bedoeld voor academische 
projecten in Life Sciences  

- Exist: Financiering vanuit het ministerie voor het oprichten van bedrijven met 

een wetenschappelijke focus,  

- Flügge: Financiering vanuit Beieren voor de overgang van onderzoek naar het 

opstarten van een bedrijf 

- M4 Award: Winnaar krijgt begeleiding in het vinden van financiering met als 

focus personalised medicine 

- High-tech Gründerfonds: financieren start-ups met venture capital 

- INVEST: een subsidie van business angels die voor 3 jaar begeleid wordt 

Meer informatie over het oprichten van een bedrijf: 

- Sciense4Life 

- German Accelerator Life Sciences 

- Nature BioEntrepreneur 

 

 

 
9 Ernst & Young, Deutsche Biotechnologie Report 2017, p. 44 

https://www.bmbf.de/de/gruendungsfoerderung-816.html
http://www.exist.de/DE/Netzwerk/Exist-Gruendungsnetzwerke/Gruendernetzwerke/Innovations-Gruenderzentrum-Biotechnologie-Biomedizin.html
http://www.fluegge-bayern.de/
https://www.bio-m.org/speziell-fuer-gruender/m4-award.html
http://high-tech-gruenderfonds.de/de/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/politik-fuer-den-mittelstand.html
http://www.science4life.de/
http://germanaccelerator.com/life-sciences/
http://www.nature.com/bioent/index.html
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6 Sectororganisaties 

Naast de eerdergenoemde biotechnologie clusters in hoofdstuk 4.2 zijn er op 

nationaal en regionaal niveau nog een aantal andere brancheverenigingen en cluster 

organisaties.  

6.1 Nationaal 

 
- BioDeutschland 

- Bundesverband der Deutschen Pharmazeutischen Industrie e.V. 

- Die Forschende Pharma Unternehmen (VFA) 

- Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland (VBIO) 

- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik 

- Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie 

- Verein Deutsche Ingenieure – fachbereich biotechnologie 

- Verein Deutsche biotechnologie Unternehmen e.V.  

- German Trade and Invest – medical biotechnology 
 

6.2 Regionaal – Baden Württemberg 

 

- Clusterportal BW - biotechnologie 
- BioPro 
- Microtec Südwest 

 

6.3 Regionaal – Beieren 

 

- Industrielle Biotechnologie Bayern Netzwerk GmbH 
- Wirtschaftsministerium Bayern – biotechnologie 
- Invest in Bavaria - biotechnologie 

6.4 Regionaal – Nordrhein Westfalen 

 

- NRW Invest Biotechnologie 
- Förderverein Biotechnologie NRW e.V. 

6.5 Regionaal – Berlijn 

 

- Cluster Gesundheitswirtschaft 
- Berlin Adlershof 
- Berlin Biotechpark 
- Biotechverbund Brandenburg 
- Biotechnologie GmbH 

 

 

 

https://www.biodeutschland.org/en/
http://www.bpi.de/bpi/mitglieder/mitgliedschaft/
https://www.vfa.de/de/home.html
https://www.vbio.de/
http://www.biotechnologie-verein.de/
https://www.vci.de/dib/presse-und-infos/publikationen/broschueren-faltblaetter/deutsche-industrievereinigung-biotechnologie-auf-einen-blick.jsp
https://www.vdi.de/technik/fachthemen/technologies-of-life-sciences/fachbereiche/biotechnologie/
http://v-b-u.org/
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Life-sciences/medical-biotechnology.html
https://www.clusterportal-bw.de/clusterdaten/technologiefelder/technologiefelder-detailseite/biotechnologie/clusterdb/Innovationsfeld/show/
https://www.bio-pro.de/de/
http://www.microtec-suedwest.de/
http://www.ibbnetzwerk-gmbh.com/de/startseite/
https://www.stmwi.bayern.de/innovation-technologie/schwerpunkte/biotechnologie/
https://www.invest-in-bavaria.com/branchenvielfalt/biotechnologie.html
https://www.nrwinvest.com/de/branchen-nrw/biotechnologie/
http://www.biotech-nrw-ev.de/
http://www.healthcapital.de/biotechnologie/
http://www.adlershof.de/technologie-felder/biotechnologie-umwelt/info/
http://www.berlinbiotechpark.de/
http://www.biotech-verbund.de/
http://www.congen.de/
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7 Beurzen en evenementen 

 Deutsche Biotechnologietage 
Wisselende locatie 
Jaarlijks, April 
http://www.biotechnologietage.de/en/  
 

 Labvolution - Biotechnica 
Hannover 
Jaarlijks, mei 
www.labvolution.de  
 

 Bionale 
Berlijn 
Jaarlijk in Mei 
Bionale 2017 
 

 BioBased Materials Conference 
Keulen 
Jaarlijks, mei 
http://bio-based-conference.com/  
 

 SENSOR+TEST - Messtechnik Messe 
Nürnberg 
Jaarlijks, mei/juni 
www.sensor-test.de  
 

 VISION Messe 
Stuttgart 
Een keer in de twee jaar, november 
www.messe-stuttgart.de/vision/  

 

 Analytica 
München 
Om het jaar, voorjaar 
www.analytica.de  

 

Neem voor actuele data, overige beurzen en meer informatie gerust contact op het 

met NBSO Stuttgart. 

http://www.biotechnologietage.de/en/
http://www.labvolution.de/
https://www.b2match.eu/bionnale2017
http://bio-based-conference.com/
http://www.sensor-test.de/
http://www.messe-stuttgart.de/vision/
http://www.analytica.de/
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8 Media 

Vakbladen, websites en nieuwsfeeds 

 

 transkript.de 

 GITVerlag  

 biotechnologie.de 

 Biodeutschland.de 

 Biospectrum 

 CHEManager 

 Chemie-Leben-Biotechnik 

 Biotechnikum 

 MTA-Dialog 

 UmweltMagazin 

 Naturwissenschaftliche Rundschau 

 Laborwelt 

 European Biotechnology 

  

http://transkript.de/
http://www.gitverlag.com/de/global/medien_und_maerkte/labor_biotechnologie/index.html
http://www.medizintechnologie.de/
https://www.biodeutschland.org/de/aktuell.html
http://www.biospektrum.de/
http://www.chemanager-online.com/en
http://www.clb.de/Home.html
http://www.biotechnikum.eu/index.html
https://www.mta-dialog.de/
http://www.ingenieur.de/UmweltMagazin
http://www.naturwissenschaftliche-rundschau.de/
http://laborwelt.de/
http://european-biotechnology.com/
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9 Algemene tips Duitsland 

9.1 Duits 

Men spreekt in Duitsland wel Engels, maar prefereert de moedertaal. Het is om die 

reden een groot pluspunt als alle communicatie (website, promotiemateriaal) in het 

Duits beschikbaar is. Ook bij beurzen en andere ontmoetingen is het van groot 

voordeel als er Duitssprekende medewerkers aanwezig zijn. 

 

9.2 Beurzen 

Duitsland is een echt beurzenland. Beurzen zijn in Duitsland hét moment om het 

gesprek aan te gaan met interessante partners. Een overzicht van beurzen in 

Duitsland biedt de AUMA.  

 

9.3 Netwerken 

In Duitsland is het netwerkportaal Xing belangrijker dan LinkedIn. 

 

9.4 Cultuur 

Hoewel Duitsland ons buurland is, zijn er toch enkele kleine culturele verschillen. Zie 

voor meer informatie over het culturele aspect van zakendoen in Duitsland:  

 www.nbso-stuttgart.de/nl/duitsland/zakendoen-in-duitsland  

 www.rvo.nl/sites/default/files/Zakendoen%20in%20Zuid-

Duitsland%202015.pdf  

 www.mkbservicedesk.nl/2363/ondernemen-duitsland-hoe-werkt.htm  

 

9.5 Handige websites 

 Germany Trade & Invest ondersteunt namens de Duitse regering Duitse 
bedrijven in het buitenland en buitenlandse bedrijven in Duitsland.  
www.gtai.de  
 

 De Duitse economische databank van het Handelsblatt en de Frankfurter 
Allgemeine Genios biedt toegang tot economisch nieuws en 
achtergrondinformatie. 
www.genios.de  
 

 Product- en leveranciersdatabanken 

o Wer liefert was? www.wlw.de  

o Seibt www.seibt.com  

o Kompass www.kompass.com  

o ABC Online www.abconline.de  

o Europages www.europages.com  

o Wer zu Wem www.wer-zu-wem.de  

o Gelbe Seiten www.gelbeseiten.de  

 

http://www.auma.de/de/Messedatenbank/Seiten/MesseMessenAUMA-Messedatenbank.aspx
http://www.xing.com/
http://www.nbso-stuttgart.de/nl/duitsland/zakendoen-in-duitsland
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Zakendoen%20in%20Zuid-Duitsland%202015.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Zakendoen%20in%20Zuid-Duitsland%202015.pdf
http://www.mkbservicedesk.nl/2363/ondernemen-duitsland-hoe-werkt.htm
http://www.gtai.de/
http://www.genios.de/
http://www.wlw.de/
http://www.seibt.com/
http://www.kompass.com/
http://www.abconline.de/
http://www.europages.com/
http://www.wer-zu-wem.de/
http://www.gelbeseiten.de/
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9.6 Nederlands economisch netwerk in Duitsland 

 

 

Mocht u naar aanleiding van deze sectorschets vragen hebben of graag meer willen 

weten of hoe u actief kan worden in de Duitse biotechnologie sector. Neem gerust 

contact met ons op.  
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