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Wageningse incubator TDI wint prestigieuze prijs Mibiton
Bert Tournois, directeur van Tournois Dynamic Innovations (TDI), heeft vorige week tijdens het Life Sciences Momentum de
‘Mibiton Quality Certificate 2011’ ontvangen. Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan de meest innovatieve
Mibiton-investering bij jonge life sciences bedrijven. Het Mibitonbestuur roemde TDI tevens als ‘hét ideale voorbeeld van
hoe een incubator in de life sciences moet functioneren’. TDI heeft de afgelopen jaren twintig startups succesvol begeleid.
Bert Tournois ziet de prijs als een bevestiging dat TDI op de juiste weg is: ‘Voor ons gaat het incubatorschap verder dan bij de meeste collega’s. We zijn een combinatie van incubator, participatiemaatschappij, informal investor en mede-ondernemer. We bouwen een volledig
ondersteuningspakket rondom een starter om zijn/haar innovatieve idee zo goed mogelijk verder te ontwikkelen. Een starter krijgt naast
de gebruikelijke facilitaire, administratieve en juridische steun, ook toegang tot geavanceerde pilot-faciliteiten, zakelijke netwerken en
expertises op alle belangrijke terreinen, variërend van R&D en fabrieksontwerp tot en met marktonderzoek, marketing en sales. Daarnaast
investeren we zelf ook harde cash in de startups en verzorgen we het management als dat nodig is. Misschien is voldoende tijd geven
om een idee tot volwassenheid te brengen nog wel onze belangrijkste eigenschap. Dat heeft in het ene geval meer tijd nodig dan in het
andere. Daarom werken we niet met een standaard exit-horizon van vijf jaar.’

Kruisbestuiving is toverwoord
TDI ondersteunt starters in de agrotechnologie, life sciences en voeding. Binnen de voedingstak coördineert dochterbedrijf Holland Food
Ventures de activiteiten van de groep. De voedingsbedrijven beschikken over expertises op zeer uiteenlopende gebieden. René Koster,
manager business development: ‘Kruisbestuiving is ons toverwoord. De specialisten in de startups helpen elkaar verder. Ook de nabijheid
van tientallen bruisende bedrijven heeft grote voordelen voor de eigen innovaties. Zo konden bijvoorbeeld Phycom, een algenproducent
en Ojah, producent van een vleesvervanger, snel samen de mogelijkheden voor een op algen gebaseerde vleesvervanger verkennen.’

Ideale voorbeelden
Kees Recourt, Investment Manager bij Mibiton gaf bij de uitreiking aan dat twee Mibiton Share investeringen als ’high potentials’ zijn
aangemerkt: ‘Zowel bij de ontwikkeling van hoge druk geconserveerde voedingsmiddelen met Fruity-Line en TOP als bij de realisatie van
nieuwe methoden om ingrediënten te isoleren en te winnen met Phycom en TOP zagen we dat TDI sterk was in het scheppen van de voorwaarden om tot een zakelijk succes te komen. Wat ons betreft is TDI het ideale voorbeeld van hoe een incubator in de Life Sciences moet
functioneren.’
Mibiton stimuleert onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap in de life sciences sector. Het Mibiton Quality Certificate wordt elke twee jaar
toegekend aan de meest vooruitstrevende Mibiton investeringen in de Nederlandse Life Sciences industrie. In 2009 waren de Mibiton investeringen
in het Leiden Bioscience Park de winnaar.
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