
 
 
Erasmus MC Life Science Incubator   
 

Naam project Erasmus MC Life Science Incubator   

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma Landsdeel 
West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP Kansen voor West), 
zoals dat voor de  
periode 2007-2013 is opgesteld en door de Europese Commissie bij beschikking 
C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is goedgekeurd. Het project valt in het kader van het 
programma OP Kansen voor West  
onder prioriteit 1 “Kennis, innovatie en ondernemerschap”  doelstelling 1.1 “Versterken 
kansrijke clusters door kennisontwikkeling, -overdracht en –toepassing” als doelstelling 1.2 
“Stimuleren van ondernemerschap en innovatie in kleine bedrijven”. 
Module van de Omnibus Decentraal:  Module 4: “Steun aan jonge, innovatieve 
ondernemingen" 

Looptijd project 20-09-2011 tot 01-07-2015 

Verwacht 
budget 

Totale subsidiabele kosten €  2.824.297,-   
EFRO-bijdrage €  1.129.719,-  ( 40% van de subsidiabele kosten). 
De overige financiering betreft: Eigen publieke bijdrage door Erasmus MC een bedrag van € 
1.684.578 en € 10.000 cofinanciering van de gemeente Rotterdam. 

Weblink http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42 
 Subsidiebeschikking Erasmus MC Life Science Incubator 

Samenvatting Doelstelling 
De doelstelling van het project is om in de Rotterdam Science Tower de “Rotterdam Life & 
Health Sciences Incubator” te realiseren. Met deze incubator wil Erasmus MC, samen met 
haar partners, een kwaliteitsimpuls geven aan de ontwikkeling van het Life- & Health 
Sciences cluster in het algemeen en de jonge, groeiende bedrijven van Erasmus MC in het 
bijzonder. Dit zal gerealiseerd worden door middel van het aanbieden van fysieke 
bedrijfsruimte(n) en het aanbieden van ondernemersgerichte advisering, training en 
ondersteuning. 
Bij de realisatie van de Incubator van Erasmus MC zelf zal Fortress verder (financieel) niet 
betrokken zijn. Het is nadrukkelijk wel de bedoeling dat Fortress in de omringende etages 
zogenaamde “turn-key-solutions” gaat bieden voor de doelgroep van bedrijven. 
De samenwerking met Zadkine zal gericht zijn op de optimale aansluiting tussen vraag naar 
en aanbod van lager geschoold laboratoriumpersoneel. Zadkine is in het kader van deze 
EFRO aanvraag geen projectpartner. 
 
Activiteiten  
De periode waarop het project betrekking heeft, loopt van mei 2011 (subsidiabel vanaf 
september 2011) t/m december 2015. Deze periode kan grofweg in drie fasen worden 
verdeeld: 
1) Voorbereiding: Deze eerste fase start in mei 2011 en zal doorlopen tot medio 2012. Deze 
fase omvat allerlei activiteiten om de Incubator bij de doelgroep onder de aandacht te 
brengen, waaronder het deelnemen aan netwerkactiviteiten en het verrichten van diverse 
promotie activiteiten binnen en buiten Erasmus MC. 
2) Realisatie: De tweede fase is de fase van de daadwerkelijke realisatie/bouw van de 
incubator. Dit omvat de verbouwing en inrichting van een halve verdieping binnen de 
Rotterdam Science Tower. Belangrijk onderdeel hierbij is het inrichten van de ML-II 
laboratoria. De verwachting is dat de realisatiefase medio 2012 plaatsvindt.  
3) Exploitatie: Vanaf september 2012 kunnen vervolgens de eerste starters hun intrek nemen 
in de Incubator. Deze fase omvat het geheel aan activiteiten dat wordt uitgevoerd om 
startende ondernemers te helpen bij hun onderneming. 
  
 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/beschikking-Erasmus-MC-Life-Science-Incubator-.pdf


 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
  

 
  

Resultaten en lange termijn effecten 
Door de inbedding van de Rotterdam Life & Health Sciences Incubator in de Rotterdam 
Science Tower ontstaat er een groot netwerk van bedrijvigheid, onderzoek en onderwijs op 
het gebied van Life Sciences & Health. De Rotterdam Life & Health Sciences Incubator maakt 
het voor veel startende ondernemers mogelijk om hun bedrijf door te ontwikkelen tot een 
gezonde onderneming die op eigen benen kan staan. De Incubator draagt daarom bij aan het 
vergroten van het succes van de ondernemers en levert daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de economie en concurrentiekracht van Rotterdam en de Randstad. De Rotterdam Life & 
Health Sciences Incubator zal tegelijkertijd plaats kunnen bieden aan 6 a 7 jonge, innovatieve 
bedrijven. Per cyclus van drie jaar creëert de Incubator ruim 25 nieuwe FTE’s directe 
werkgelegenheid. (zie ook 3.2 Score op indicatoren).  
De komst van de Rotterdam Life & Health Sciences Incubator versterkt de positie en het 
imago van Rotterdam op het gebied van Life & Health Sciences. Indirect effect hiervan is dat 
meer bedrijven uit deze sector zich in Rotterdam zullen gaan vestigen. Naast 
bovengenoemde directe FTE’s zal dus ook het aantal indirect gecreëerde FTE’s toenemen. 
Buck Consultants hanteert hiervoor na onderzoek een conservatieve multiplier van 1. 
Daarnaast zal ook de Rotterdam Science Tower zelf nieuwe bedrijven aan gaan trekken. 
De sector Life Sciences & Health levert producten en technologieën die het mogelijk maken 
om in toenemende mate ziekten te voorkomen, vroeg op te sporen, effectief te behandelen en 
zorg te verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuisomgeving. Deze oplossingen verhogen 
de kwaliteit van leven, vergroten en verlengen de productiviteit en helpen de sterk oplopende 
kosten van de zorg te beheersen. De Rotterdam Life & Health Sciences Incubator helpt 
ondernemers om hun product en/of dienst te ontwikkelen en naar de markt te brengen, en 
levert daarmee indirect ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage. 
 

Contactpersoon 
overheid 

Contactpersoon Overheid: 
Joke van den Brink-Rozendaal, Afdelingshoofd Programmabureau West-Regio 
Provincie Flevoland 
Programma Management Europa 
Postbus 55 
8200 AB  LELYSTAD 
0320-265 480 
pmebeheer@flevoland.nl  


