Gent wordt één week biotechnologie hoofdstad
van Europa

Gent wordt een week lang dé Europese hoofdstad van de biotechnologie en life
sciences. Op 14, 15 en 16 mei 2018 brengt BioEquity de belangrijkste biotech
investeerders en groeibedrijven samen. Op 17 mei 2018 komen 1.200 Europese
biotech experten en bedrijfsleiders samen op het congres knowledge for growth.
In Vlaanderen is de biotech sector goed voor meer dan 20.000 directe en 80.000
indirecte jobs. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie flanders.bio.
Het investeerderscongres BioEquity koos voor Gent omdat de stad meer dan 70
biotechbedrijven telt, onder andere in het Wetenschapspark in Zwijnaarde. Samen met VIB
(Vlaams Instituut voor Biotechnologie), FIT (Flanders Investment & Trade), VLAIO
(Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de Stad Gent slaagde flanders.bio erin BioEquity te
overtuigen om voor Gent te kiezen.

'Dat meer dan 100 jonge groeibedrijven uit de hele wereld in Gent de kans
krijgen om investeerders te overtuigen, is belangrijk voor de groei en de
innovatieve kracht van de sector.'
— Willem Dhooge, managing director van sectororganisatie flanders.bio

'Gent stond in de jaren ’70 en ’80 mee aan de wieg van de biotechnologie in
Vlaanderen. Vandaag is Gent, met het hoofdkantoor van VIB, uitgegroeid tot
een succesvolle, internationaal erkende biotechcluster. Met knowledge for
growth en een internationaal congres voor investeerders wordt Gent één week
lang het Europese epicentrum van biotechnologie en life sciences'
— Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen

'De life sciences industrie groeit sterk in Vlaanderen. Hier worden elk jaar 10
tot 15 start-ups opgericht, onder meer vanuit de academische wereld en grote
bedrijven. Een aantal evolueert verbazend snel tot middelgrote bedrijven met
een duidelijk internationale focus.'
— Willem Dhooge, managing director van sectororganisatie flanders.bio

'Een geneesmiddel tegen kanker of plantenveredeling die honger uit de wereld
helpt? De oplossing zou best wel eens uit een Gents labo kunnen komen.'
— Christophe Peeters, schepen van Innovatie

1.200 experten
Ook het congres ‘knowledge for growth’ in ICC Gent is uitgegroeid tot één van de belangrijkste
regionale biotech en life sciences conferenties in Europa, met meer dan 1.200 Belgische en
internationale experten, en bedrijfsleiders van meer dan 450 organisaties in de life sciences.

'Vlaanderen heeft binnen Europa een leidende positie in de life sciences.
Denk maar aan VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en IMEC die
wereldtop zijn in hun onderzoeksdomeinen. Daarnaast is er een ecosysteem
van sterk groeiende of gevestigde bedrijven, zoals Ablynx, argenx, Galapagos
en Janssen Pharmaceutica. Net daarom wil flanders.bio een actief
samenwerkingsplatform zijn tussen onze stakeholders en de meer dan 300
bedrijven in de sector.'
— Willem Dhooge, managing director van sectororganisatie flanders.bio

Beurswaarde

Belgische bedrijven vertegenwoordigen 18% van de beurswaarde van alle Europese biotech
bedrijven (122 miljard euro). Bijna de helft van het kapitaal in onze bedrijven komt uit de
Verenigde Staten. Ondertussen zijn er vier Belgische biotechbedrijven genoteerd op Nasdaq.
Argenx trok vorig jaar nog naar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Dat toont het sterk
internationaal karakter aan van de sector in Vlaanderen.

Openstaande vacatures
De life sciences en biotechsector telt een groeiend aantal openstaande vacatures.

'Vlaamse bedrijven rekruteren wereldwijd specifieke expertises. We merken
daarnaast een algemene krapte op de arbeidsmarkt voor personeel met de
geschikte competenties. Dit wijst op de maturiteit van de bedrijven in de
cluster.'
— Willem Dhooge, managing director van sectororganisatie flanders.bio

In 2013 zaten er nog een 90-tal producten in de pijplijn, onder andere innovatieve
geneesmiddelen tegen kanker of infectieziektes. In 2018, nauwelijks 5 jaar later, heeft de sector
reeds meer dan 150 producten in ontwikkeling. Een groeiend aantal is bijna klaar om op de
markt te komen.

Praktisch
BioEquity duurt drie dagen en start op maandag 14 mei 2018 om 17.30 uur in het stadhuis van
Gent, in aanwezigheid van de Gentse schepenen Mathias De Clercq en Christophe Peeters. Meer
informatie en het programma vindt u op de website van flanders.bio. Op donderdag 17 mei 2018
om 8.45 uur wordt Euronext geopend met de ‘bell ceremony’ op knowledge for growth, in het
ICC in Gent. Dit in aanwezigheid van Vincent Van Dessel, CEO Euronext Brussels en Mathias
De Clercq, schepen van Haven, Economie en Ondernemen van de Stad Gent. Aansluitend zijn er
lezingen door drie van de grootste biotechbedrijven in Europa en volgt er een debat rond
algemene trends in de sector, de financiering van de biotech industrie, de partnerschappen met
farma en de rol die Azië en China zullen spelen de komende jaren. Alexander De Croo, federaal
minister bevoegd voor de digitale agenda, besluit de conferentie met een videoboodschap om
17.30 uur. Meer informatie en het programma vindt u op de website knowledge for growth.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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