“BOSKALIS VAN DE BIOTECH”
Een Nationaal Vaccin Initiatief als moonshot voor de rol van NL in biotech transfer

Overwegende dat
•
•
•
•
•
•
•

NL een rijke historie heeft in biotech in het algemeen en vaccintechnologie in het bijzonder
Er veel kennis, ervaring en expertise aanwezig is op dit terrein
Deze op dit moment reeds geëxploiteerd wordt door een beperkt aantal marktpartijen
Er wereldwijd een grote vraag is naar deze expertise
De aanpak die thans gebruikt wordt haalbaar en schaalbaar is
Landen in de toekomst wellicht hun eigen productie van vaccins veilig zullen willen stellen
Er een businesscase lijkt te zijn voor een rol van NL als gidsland voor de biotech sector

Is het voorstel om een plan te ontwikkelen
•
•
•
•
•

Voor een Nationaal Vaccin Initiatief als ‘’Boskalis van de Biotech’’
Naar het voorbeeld van wat Boskalis betekent voor de wereldwijde baggersector
Om NL te positioneren als gidsland en ultiem loket voor toegang tot mensen en middelen
Voor landen die kennis, ervaring, expertise en/of een totaaloplossing nodig hebben
Voor tech transfer, en om productie per land en op termijn wereldwijd veilig te stellen

Waarbij de kanttekening geldt dat
•
•
•
•

Het plan een (middel-)lange-termijn visie en strategie vereist
Primaire focus op vaccins ligt maar in tweede instantie ook op andere biotech sectoren
Primaire focus op Nederland ligt, maar gaps in te vullen zijn door EU/globale partnerships
Investeringen nodig zijn, maar we op bestaande expertise bouwen en organisch groeien

Als vervolgacties worden daarom voorgesteld om
•
•
•
•
•

Een sanity check te doen op de haalbaarheid van het plan
Bij een positieve uitkomst daarvan de businesscase voor dit plan verder uit te werken
Overzicht te krijgen van o.a. supply chains, markten, competenties en gap analyses
Waar mogelijk en relevant aan te sluiten bij EU/globale initiatieven, WHO, CEPI, GAVI etc.
Een nadere planning en taakverdeling te maken ter specificatie en implementatie van
actiestap 5 van de agenda van de special envoy (‘’meer tech transfer personeel opleiden’’)

