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Voorwoord 

Het schrijven van een masterproef was een proces met vallen en opstaan maar tegelijk ook zeer 

leerrijk. Gelukkig konden wij hiervoor rekenen op de medewerking van een aantal mensen. 

Daarom willen we graag van de gelegenheid gebruik maken hen van harte te bedanken. 

We wilden specifiek iets doen rond de financiering van biotechbedrijven maar wisten niet juist 

hoe ons onderzoek te specificeren of vanuit welke invalshoek we ons onderzoek moesten 

uitvoeren. Professor Knockaert heeft ons hierbij uitvoerig geholpen met een aantal ideeën en 

voorstellen waarvan deze masterproef het resultaat is. Verder willen we haar bedanken voor de 

tips en raad die ze ons gaf en om het feit dat ze altijd (snel) bereikbaar was als we een probleem 

hadden zowel in verband met het onderzoek in het algemeen als met  het statistische aspect 

ervan. 

Verder willen we ook onze ouders en vrienden bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun 

tijdens onze studies en het schrijven van deze verhandeling. In het bijzonder willen we ook een 

dankwoord richten aan Charline Puissant, Tom Clauwaert en Sibo Kanobana voor het nalezen en 

becommentariëren van onze masterproef.  

Tot slot willen wij ook alle supporters en sympathisanten bedanken die ons gesteund hebben bij 

het schrijven van deze thesis. 
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Inleiding 

Onze interesse voor het onderwerp van deze masterproef ging uit naar de biotechsector 

aangezien dit een veelbelovende sector is. Meer en meer heerst het gevoel dat de oplossingen van 

de huidige ecologische, sociale, medische en economische problemen in de biotechnologische 

sfeer zullen moeten worden gezocht. Denk maar aan nanotechnologie, gentherapie, fotonica of 

de productie van genetisch gemodificeerde gewassen. Door een aantal specifieke eigenschappen 

van biotechbedrijven zijn de ondernemers genoodzaakt financiering te zoeken bij venture 

capitalists (VCs). Gezien het belang VCs hechten aan de selectie en de opvolging van de 

ondernemingen, willen we in deze thesis nagaan welke invloed specialisatie en ervaring van 

de VC heeft op de prestaties van de biotechondernemingen. Dit is dan ook onze 

onderzoeksvraag doorheen dit werkstuk. 

Deze masterproef start met een overzicht van de verschillende eigenschappen die de 

biotechsector kenmerkt en zijn risicovolle karakter geeft. We gaan dieper in op het falingsrisico, 

de informatieasymmetrie en de problemen die voorkomen bij de financiering. Hierna bespreken 

we de mogelijke financieringsbronnen waarover biotechbedrijven beschikken alsook de 

verschillende invloeden van VCs op de onderneming. We bespreken hierbij vooral de VC als 

scout en de VC als coach en we gaan dieper in op de rol van ervaring en specialisatie bij de 

samenwerking tussen de VC en de ondernemingen. 

 

Vanuit een uitgebreide literatuurstudie en de learning theory, leiden we een aantal hypotheses af met 

betrekking tot de invloed van ervaring en specialisatie op de prestaties van de 

biotechondernemingen. Deze prestaties wordt weergegeven op twee manieren: enerzijds door de 

groeivoet totaal actief en anderzijds door de groeivoet werknemers. Om deze hypotheses te 

testen stelden we een steekproef samen van 111 Belgische, Nederlandse, Duitse en Britse 

biotechbedrijven en de bijhorende VC en voerden we verschillende OLS-regressies uit. 

 

De gevonden resultaten leiden tot interessante inzichten maar de lezer mag een aantal 

beperkingen niet uit het oog verliezen. De steekproef is relatief klein waardoor regressieanalyse 

niet altijd mogelijk was. Daarnaast is het in dit onderzoek onmogelijk om uit te maken of de groei 

van de ondernemingen beïnvloed werd door de waarde toevoegende activiteiten van de VC dan 

wel door het selectieproces.  
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Deel I: De biotechnologische sector 

1.1 Situering biotech 

In dit onderdeel bespreken we kort de biotechsector in Europa, België en Vlaanderen. 

Europa wil, zoals in de Lissabonstrategie beschreven, extra inspanningen doen om uit te groeien 

tot een regio die vooral steunt op een dynamische, kennisgerichte economie met duurzame groei, 

meer en betere jobs en een grotere sociale cohesie (Europese Commissie, 2009). Hiervoor richt 

ze haar pijlen naar enkele hightechsectoren zoals de nanotechnologie, fotonica en biotechnologie 

(Vandendriessche, 2010). Om hierin te slagen, zullen de verschillende nationale regeringen 

zwaarder moeten inzetten op biotechnologie. In vergelijking met de VS is er immers een 

prestatieverschil. In 2003 waren er in de VS dubbel zoveel mensen tewerkgesteld in de biotech en 

gaf de overheid driemaal meer uit aan O&O in vergelijking met de Europese overheden (Critical 

I, 2006). Ook het zwakkere investeringsklimaat en  de lagere slaagkansen om ontdekkingen te 

commercialiseren zorgt ervoor dat Europa achterop hinkt (Critical I comparative study for 

EuropaBio, 2006). 

Uit verslagen van Biotechgate leiden we af dat Duitsland en het VK de twee locomotieven zijn van 

de Europese biotechsector. Het Duitse biotechlandschap is voornamelijk geconcentreerd rond 

Keulen, München en Berlijn met een totaal van 538 bedrijven en meer dan 120 000 werknemers. 

In Engeland bevindt de biotechindustrie zich voornamelijk in Zuid-West Engeland met 

Cambridge, Oxford en London met ongeveer 32 000 mensen actief in deze sector. 

Nederland loopt daarentegen achter op het vlak van groei in omzet en werknemers. Er werken 

ampers 5000 mensen en de impact van de sector op het BBP is verwaarloosbaar (0,007%) (Smit, 

2007). Wanneer we echter naar het aantal patenten en het onderzoek van de universiteiten kijken, 

zien we dat Nederland bij de beste leerlingen van de klas hoort. Het grootste probleem is dat 

Nederlandse startende biotechbedrijven er niet in slagen om de nodige financiers te overtuigen 

(Smit, 2007). 

België zet in zijn zoektocht naar hoogopgeleide en waarde toevoegende jobs verder in op de 

biotechsector. In België zijn meer dan 140 bedrijven actief die samen ongeveer 1,9 miljaar omzet 

per jaar behalen. De tewerkstelling is toegenomen van 10 000 in 2006 naar 13 000 in 2008 

werknemers. De biotechondernemingen situeren zich vooral in het hinterland van de 

verschillende universiteiten. In Wallonië gaat het om de driehoek Louvain-La-Neuve-Namen- 
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Charleroi. Voor Vlaanderen zien we dat de bedrijven zich bevinden in de driehoek Gent-Leuven-

Mechelen (Nauwelaert, 2009).  

Vlaanderen heeft in zijn ‗Vlaanderen In Actie‘-plan (VIA) eveneens een duidelijk klemtoon 

gelegd op het wetenschappelijk onderzoek. Dit moet resulteren in een stijgend aantal 

patentaanvragen tegen 2020. Vanaf 2011 gaat de Vlaamse overheid meer geld ter beschikking 

stellen voor zijn overheidsonderzoekcentra zoals het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk 

onderzoek), VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) of het VITO (Vision on Technology). 

De biotechsector wordt onderverdeeld in groene, witte en rode biotech wat respectievelijk staat 

voor ontwikkelingen in de landbouw en voedselvoorziening, industriële processen en medische 

toepassingen. De verschillende segmenten hebben in België een respectievelijk belang van 15%, 

5% en 80% (Pauwels, 2009).  

De biotechsector wordt algemeen als risicovoller gepercipieerd dan andere hightech sectoren 

(Senker, 1998). In het volgende stuk gaan we dieper in op de verschillende risicofactoren. Deze 

zijn: lange ontwikkelingstijd, complexe reguleringe, slecht management, hoge vraag naar 

financiering, de complexiteit van de technologie en tot slot financieringsproblemen door een 

gebrek aan vaste activa en hoge cash burn rates.  

Eerst komen de falingsrisico‘s aan bod. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan lange 

ontwikkelingstijden, complexe regulering, slecht management en de hoge vraag naar financiering. 

Vervolgens bespreekt dit deel de informatieassymetrie. Daarbij gaat de aandacht naar adverse 

selection en moral hazard. Ten slotte wordt de financiering aangehaald met als onderdelen: gebrek 

aan vaste activa, cash burn en equity gap. 

1.2 Falingsrisico  

1.2.1 Lange ontwikkelingstijd 

De eerste reden voor dit verhoogde risicoprofiel is dat biotechbedrijven gekenmerkt worden 

door een groter falingsrisico dan andere hightech bedrijven. Dit falingsrisico wordt voor een 

groot deel bepaald door de lange ontwikkelingstijd van de biotechnologische producten. 

(Brännback e.a., 2009). Binnen de rode biotechsector kan dit oplopen tot 15 jaar na het nemen 

van een patent (Evans & Varaiya, 2003). Daarnaast is er de onzekerheid of het onderzoek echt 

tot verkoopbare producten zal leiden. Volgens Evans & Varaiya (2003) haalt slechts 1 van de 

5000 ontdekte compounds (d.i. chemische verbinding tussen 2 verschillende elementen) het tot de 

markt. Oakey (1995) voegt hieraan toe dat het 10 tot 15 jaar kan duren voordat duurzame 
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cashflow wordt behaald waarmee investeringen intern kunnen gefinancierd worden. Op figuur 1 

zijn de verschillende stages van ontwikkeling duidelijk te zien. Voor de juridische goedkeuringen 

van een product uit de rode biotech zijn er vier fases: pre-klinische fase en daarna 

achtereenvolgens klinische fase I, II en III. Het doorlopen van deze vier fases kan tot 15 jaar 

duren. Daarbovenop slagen slechts 25 van de 5000 medicijnen in het doorkomen van de pre-

klinische fase. Een bijkomend probleem bij de lange ontwikkelingstijd is dat voor elke fase een 

andere financieringsbron aangewezen is (Khilji, 2006) 

 

 

Figuur 1: Gebaseerd op “The sequential model of innovation and commercialization” uit Khilji, 

2006 

1.2.2 Complexe regulering  

Ook de onzekerheid over de wettelijke goedkeuring van het product draagt bij tot het hogere 

falingsrisico. De veiligheid van de producten is zeer belangrijk voor de regulatoren. Hieromtrent 

zijn 2 juridische kaders uitgewerkt. Enerzijds door de WTO en anderzijds door het BSP 

(BioSafety Protocol). Deze hebben heel wat conflictpunten wat de duidelijkheid en de 

voorspelbaarheid niet ten goede komen. Zo kan het zijn dat een product, goedgekeurd in het ene 

land, wordt afgekeurd als het geëxporteerd wordt naar een land met een ander juridisch kader. 

Denk hierbij aan  genetisch gemanipuleerd voedsel (Phillips and Kerr, 2000). Veel 

biotechbedrijven zijn echter KMO‘s die geen tijd of middelen hebben om patenten aan te vragen 

of patentinbreuken aan te vechten. Er wordt hen dan ook aangeraden om te werken met 

octrooibescherming op productiemethoden en verder te rekenen op absolute geheimhouding. Dit 

is echter voor veel kleine biotechbedrijven een bijkomende risicofactor (Demolder, 2010). 

Bovendien is wettelijke goedkeuring vereist. Als ondernemingen willen produceren in Amerika is 

goedkeuring in elk van de 4 fases vereist. Deze goedkeuring moet gegeven worden door de FDA 

en deze is bij machte om in elke fase de ontwikkeling stop te zetten indien het product giftig of 

niet effectief blijkt te zijn (Bastin et al., 2004). In Europa is de European Medicines Agency 

(EMA) hiervoor verantwoordelijk. De goedkeuring van een product zorgt zowel in Amerika als 

in Europa voor vele maanden vertraging in het ontwikkelingsproces. De EMA en de FDA 
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proberen om hun goedkeuringsprocessen beter te organiseren zodat deze vertragingen tot een 

minimum beperkt worden (Report Pharmaceutical Market Research, 2008). 

 

1.2.3 Slecht management 

Daarnaast zijn de stichters van biotechondernemingen meestal wetenschappers en ontbreekt het 

hen vaak aan management vaardigheden en economische kennis om het maximum uit hun 

onderneming te halen (Baeyens et al., 2004; Khilji, 2006). Aangezien het businessplan moet 

worden opgesteld voordat de onderneming wordt opgericht en lang voordat er kapitaal dient 

aangetrokken te worden, zal een wetenschapper er minder goed in slagen om bijvoorbeeld de 

markt voor zijn product in te schatten of om de kosten juist in te schatten (Demolder, 2010). In 

veel gevallen leidt dit tot het niet kunnen aantrekken van kapitaal. Specifiek voor Vlaanderen, 

scoren de technische profielen slechter op het vlak van economische kennis dan hun 

Amerikaanse collega‘s (Demolder, 2010).  

 

Frei (2004) ziet verschillende risicofactoren binnen de factor ‗management‘. De individuele leden 

van het management horen veel ervaring en ondernemende attitudes te bezitten. Beiden 

ontbreken bij heel wat jonge biotechbedrijven die vaak spin-offs zijn van universiteiten. Veel VCs 

beschouwen het management dan ook als een risico (Meyerson, 2008). ―Management is the largest 

risk but as active investors we can mitigate this risk unlike with science‖ – Firm C en ―We typically invest with 

the expectation that we will have to build the company, which means changes to management. We might let the 

current management team progress it and then change the team to find people capable of senior roles.” – Firm F 

(Demolder, 2010).  

Colombo en Grilli (2009) stelden vast dat New Technology Based Firms (hierna NTBF) waarvan de 

leiding in handen is van competentere individuen, er beter in slagen om bijkomende financiering 

aan te trekken. 

1.2.4 Hoge vraag naar financiering 

Door de lange ontwikkelingstijden van biotechnologische producten ontstaat er een hoge vraag 

van biotechbedrijven naar financiering. Het onderzoek moet immers betaald worden lang voor de 

resultaten omzet zullen genereren. De ontwikkelingstijden lopen in de meeste gevallen snel op tot 

10-15 jaar en zijn dan ook veel hoger vergeleken met andere hightech sectoren. Dit wordt 

opnieuw bevestigd door Gompers (1995) die stelde dat de grootte van de VC investering in 

biotechondernemingen groter zijn dan deze in andere sectoren. Enkel investeringen in IT en 

elektronische onderdelen hadden een hogere financieringsbehoefte. Een bijkomend risico zien 
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we in de overgang van verschillende fases. In figuur 1 zien we dat elk stadium een verschillende 

financieringsbron nodig heeft. Zo kan de uitwerking van het idee en het businessplan nog 

gefinancierd worden met eigen middelen, maar zal de product development stage gefinancierd worden 

door venture capital. Iedere bijkomende investeerder zal bij elke overgang naar de volgende 

ontwikkelingsstap overtuigd moeten worden van het onderzoek. Zoniet, dreigt een gebrek aan 

financiering en dit zou uiteindelijk het einde van de onderneming kunnen betekenen (Bank of 

England, 2001). 

 

1.3 Informatieasymmetrie 

Ten tweede zorgt de complexiteit van de technologie voor informatieasymmetrie tussen de 

ondernemer en de investeerder. Informatieasymmetrie treedt vooral op wanneer de ondernemer 

(d.i. agent) meer weet dan de principal (Denis, 2004) en is groter bij biotechondernemingen en 

NTBF dan bij lowtechnology bedrijven en KMO‘s (Hogan & Hutson, 2005). Dit probleem wordt in 

de literatuur omschreven als het principal-agent probleem (Eisenhardt, 1989; Baeyens et al, 2005). 

Een gevolg van deze problematische relatie is adverse selection en moral hazard. 

1.3.1 Adverse selection 

Adverse selection treedt op wanneer men het onderscheid niet kan maken tussen goede en slechte 

bedrijven. Dit probleem is ook gekend onder de term ‗The Law of Lemons‘ (Akerlofs, 1970).  

Deze informatieasymmetrie treedt vooral op bij jonge hightech ondernemingen (Berger & Udell, 

1998; Denis, 2004). De investeerder slaagt er niet in om het risicoprofiel van de onderneming 

juist in te schatten. Dit kan ondermeer een gevolg zijn van het feit dat de ondernemer zijn 

onderzoek of product veel beter voorstelt dan het eigenlijk is (Knockaert, 2005). Aangezien de 

materie zo complex is, zal de principal dit niet kunnen weerleggen (Salhman, 1990). Volgens 

Colombo & Grilli (2005) vergroot het adverse selection probleem de equity gap (d.i. het marktfalen in 

het voorzien van genoeg extern kapitaal) zodat er nog minder kapitaal voor de ondernemingen 

beschikbaar is. Adverse selection komt in deze context bijvoorbeeld voor wanneer banken niet 

genoeg informatie hebben over de onderneming. Weinig biotechondernemingen zijn 

beursgenoteerd en zijn dus niet onderworpen aan de bekendmakingsregels. Hierdoor ervaren de 

banken informatieasymmetrie en weigeren ze het risico te nemen om een lening af te sluiten. 
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1.3.2 Moral hazard  

Moral hazard komt vooral voor wanneer de benodigde hoeveelheid kapitaal veel groter is dan het 

zelf ingebrachte kapitaal (Berger & Udell, 1998). Dit is vooral van toepassing bij early-stage 

hightech bedrijven. Veel investeerders eisen dan ook dat de ondernemer zelf een deel van het 

kapitaal inbrengt. Hierdoor verkleinen de principal-agent problemen en is de ondernemer meer 

gemotiveerd aangezien hij een deel van zijn persoonlijk vermogen inbrengt (Berger en Udell, 

1998; Clarysse, 2001). Dit verhoogt de kwaliteit van het project. Daarnaast eisen veel 

investeerders een zetel in de raad van bestuur om moral hazard tegen te gaan. Op die manier 

kunnen de investeerders ingrijpen als ze zien dat het dreigt mis te lopen (Janney & Folta, 2006). 

Moral hazard treedt op wanneer de ondernemer een incentive heeft om meer risicovolle projecten 

uit te voeren aangezien de extra inkomsten verbonden aan deze projecten naar de ondernemer 

zelf gaan. Dit druist in tegen de verwachtingen van de schuldeiser die een vaste vergoeding krijgt 

maar daarentegen de onderneming een hoger risicoprofiel ziet bekomen (Hogan & Hutson, 

2005). Deze schuldeisers kunnen de manager, d.i. de agent, niet terechtwijzen aangezien ze (door 

de complexiteit van de technologie) niet meer weten waarmee hij bezig is (Baeyens, 2005).  

 

Davila stelde in 2000 dat venture capitalists zullen investeren in het verder opleiden van hun 

werknemers zodat ze beter zouden begrijpen waarin ze investeren. Ze steken ook meer tijd en 

geld in de due diligence, de opvolging van het management en het aanreiken van een netwerk met 

externe resources. Demolder (2010) daarentegen stelt na een reeks interviews met VCs dat 

tegenwoordig de VCs die gespecialiseerd zijn in de biotechnologische sector hun expertise al 

voldoende hebben uitgebreid opdat de complexiteit van het onderzoek en de technologie geen 

bijkomende hinderpaal meer zouden vormen. 

 

Deze problemen, voortvloeiend uit de informatieasymmetrie, kunnen opgelost worden door een 

IPO (Janney & Folta, 2006). Wanneer de onderneming genoteerd is op een publieke beurs, is ze 

ook verplicht tot een aantal bekendmakingsregels wat de informatieasymmetrie verkleint. Janney 

en Folta (2006) merken op dat dit effect slechts van tijdelijke aard is. 

 

1.4 Financiering 

Biotechbedrijven hebben naast de specifieke technologische karakteristieken ook een aantal 

financiële eigenschappen die bijna uitsluitend terug te vinden zijn bij NTBF (Lockett et al, 2002).  
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1.4.1 Gebrek aan vast activa 

Biotechbedrijven worden gekenmerkt door een gebrek aan vaste activa. Hun waardering steunt 

dan ook vooral op de mogelijke waarde van de immateriële activa of op de waardering van 

toekomstige winsten. Dit zou volgens Baeyens et al. (2005) het grootste struikelblok zijn tijdens 

de onderhandelingen tussen een biotechonderneming en de financier. De waardering is moeilijker 

te maken voor generalisten dan voor venture capitalisten gespecialiseerd in biotech. Deze laatste 

beschikken over een meer volledige expertise en een uitgebreid trackrecord op het vlak van 

biotechbedrijven en hun technologieën dan hun generalistische concurrenten (Lockett et al., 

2002).  

 

1.4.2 Cash burn 

Daarnaast zijn de winstgevendheid en de kasstroom in de eerste jaren negatief. Positieve 

omzetcijfers worden meestal behaald na een aantal jaren. Volgens Okey (1995) kan dit 10 tot 15 

jaar duren. Ook de hoge cash burn rate is een groot probleem binnen deze sector. Onderzoek 

wordt nu gedaan en betaald terwijl de resultaten meestal lange tijd op zich laten wachten en lang 

niet zeker positief zijn. Volgens Evans & Varaiya (2003) kunnen de uitgaven binnen de rode 

biotechsector oplopen tot $ 800 miljoen per geneesmiddel nog voor er $ 1 omzet is gecreëerd. 

DiMasi & Grabowski (2007) stelden vast dat er in hun steekproef een cashuitgave was van in 

totaal $ 559 miljoen per goedgekeurd farmaceutisch product (pre-klinische fase: $ 198 miljoen; 

klinische fase: $ 361 miljoen). 

Juist door deze specifieke eigenschappen van de biotechnologische sector is venture capital de 

meest aangewezen financieringsvorm (Knockaert, 2005). 

 

1.4.3 Equity gap 

Volgens Schwienbacher (2007) en Bastin et al. (2004) worden jonge biotechondernemingen in 

hun groei beperkt door de equity gap. Volgens Denis (2004) is dit zelfs één van de grootste 

obstakels waarmee ondernemingen moeten afrekenen. Equity gap is het marktfalen in het 

voorzien van genoeg extern kapitaal. Of met andere woorden: een verschil in vraag naar en 

aanbod van kapitaal. Cassar (2004) stelde vast dat de equity gap mede veroorzaakt wordt door 

informatieasymmetrie en agency risico‘s. Aangezien biotech als één van de meest risicovolle 

industrieën gezien wordt, zullen weinig kapitaalverstrekkers zich aangetrokken voelen tot deze 

sector (Bastin et al, 2004). Verder zullen ze investeren in minder risicovolle sectoren of zullen ze 

zich richten tot Amerika waar biotechnologie als minder risicovol gepercipieerd wordt (Murray 



 
 

9 
 

and Lott, 1995). Dit leiden ze af uit de lagere IRR die VCs in de VS eisen voor investeringen in 

early stage hightech in vergelijking met investeerders in de UK. Bastin et al. (2004) hebben de 

grootte van de equity gap berekend voor Waalse en Brussels bedrijven. Zij stelden vast dat deze 

bedrijven een tekort aan kapitaal ervaren van 25%. Hierdoor zien we een tekort aan therapeutisch 

onderzoek en bijbehorende patenten. Het is net deze onderzoekstak die de hoogste toegevoegde 

waarde genereert.  

Deel II: Venture Capital binnen biotechondernemingen 

2.1 Wat is Venture Capital? 

Volgens de EVCA (European Private Equity & Venture Capital Association) wordt Venture 

Capital gedefinieerd als ―Professional equity co-invested with the entrepreneur to fund an early-stage (seed and 

start-up) or expansion venture.‖ Maar venture capitalists zijn veel meer dan enkel de inbrenger van 

kapitaal. Ze zorgen bijvoorbeeld voor het aanleveren van een uitgebreid netwerk en 

professionalisering, het bijstaan bij strategische beslissingen en het ondersteunen van het 

management (Knockaert, 2010b) 

 

2.2 Mogelijke bronnen van financiering 

Berger en Udell (1998) bekijken de financieringsbehoeftes van kleine ondernemingen vanuit de 

financiële groeicyclus. De financiële groeicyclus zegt dat de financieringsmogelijkheden van 

ondernemingen uitbreiden naarmate ze groeien, ouder worden of naarmate de 

informatieasymmetrie verkleint. Berger en Udell (1998) merken op dat leeftijd, grootte en 

beschikbaarheid van informatie geen perfect gecorreleerde variabelen zijn en dat de financiële 

groeicyclus niet op elke onderneming van toepassing is. 

Jonge kleine ondernemingen met een grote informatieasymmetrie hebben moeilijkheden om 

extern kapitaal of bankleningen aan te trekken. Ze zijn veroordeeld tot interne financiering (eigen 

kapitaal, 3F) tot wanneer ze groot en oud genoeg zijn en tot wanneer de informatieasymmetrie 

kleiner geworden is. Vanaf dan kunnen ze op zoek gaan naar externe financiering bij business 

angels, venture capitalist of hebben ze genoeg onderpand en inkomsten om een banklening te 

bekomen. Uiteindelijk, als de onderneming een track record of een reputatie uitgebouwd heeft, 

krijgt ze toegang tot de publieke kapitaalmarkten. Deze evolutie is grafisch voorgesteld in figuur 

2. 
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Hierna gaan we dieper in op de mogelijke financieringsbronnen waartoe biotechondernemingen 

zich kunnen wenden. We bespreken achtereenvolgens eigen middelen en 3F , subsidies, business 

angel financiering, banklening, venture capital en ten slotte de techniek van bootstrapping. 

 

Figuur 2: De financiële groeicyclus van ondernemingen (Berger & Udell, 1998) 

 

2.2.1 Eigen middelen en 3F (Friends, Family, Fools) 

Veel beginnende ondernemingen halen kapitaal op bij de 3F‘s (Friends, Family and Fools). Dit is 

vooral van toepassing in de allereerste fase van de start-up wanneer de onderneming nog geen 

financiering kan bekomen van banken of VC‘s (Berger & Udell, 1998). Met eigen middelen dient 

dan een duidelijk businessplan opgesteld te worden en wordt er gestart met het basisonderzoek. 

Dit moet de informatieasymmetrie verkleinen zodat in een volgende fase business angel financiering 

of venture capitalist financiering kan bekomen worden (Berger & Udell, 1998). Colombo (2006) 

vond voor Italiaanse NTBF dat de Italiaanse ondernemers een voorkeur hadden voor eigen 
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middelen. In de steekproef gebruikt door Colombo, waren 22% van de ondernemingen 

schuldgefinancierd bij oprichting en slechts 15% was erin geslaagd private equity aan te trekken. 

Dus de grote meerderheid (63%) financierde de opstartfase met eigen middelen. Financiering met 

eigen middelen en de 3F‘s blijft weliswaar beperkt tot de vroegste fase van de onderneming 

(Colombo, 2006). 

 

2.2.2 Subsidies 

Veel startende ondernemingen zoeken heil in subsidies van de verschillende overheden om tot 

het benodigde kapitaal te komen. Dit is een financieringsbron die veeleer gebruikt wordt in de 

eerste fases van het onderzoek en minder geschikt is voor latere fases. Colombo stelde vast dat 

NTBF door een gebrek aan bankleningen, vooral op zoek gaan naar subsidies. Subsidies moeten 

aan 3 voorwaarden voldoen. Ten eerste mag er geen substitutie-effect optreden voor andere 

sectoren. Mocht dit het geval zijn, dan zou er geen verschil zijn in totale welvaart want wat de ene 

sector wint, verliest de andere. Ten tweede moet ervoor gezorgd worden dat er geen subsidies 

vloeien naar bedrijven die deze niet nodig hebben. Ten slotte mogen subsidies er niet voor 

zorgen dat bedrijven die niet goed genoeg zijn volgens de markt, kunstmatig in leven gehouden 

worden met subsidies (Colombo, 2006). Ook slagen politici er veelal niet in om een juiste screening 

en waardering te maken van NTBF. Daardoor kunnen de subsidies gaan naar bedrijven waardoor 

een politieke consensus bereikt wordt bij de beleidsmakers of waardoor de politici zelf en niet de 

burgers baat hebben bij de toewijzing (Colombo, 2006). 

 

2.2.3 Business Angels 

Business angels zijn in de meeste gevallen ex-ondernemers die hun rijkdom vergaard hebben bij de 

verkoop van hun onderneming en hun fondsen nu ter beschikking stellen van jonge 

ondernemingen in dezelfde sector. Ze staan deze ondernemingen meestal ook bij met raad 

aangezien business angels over heel wat expertise beschikken in het opstarten en het laten groeien 

van een onderneming (Denis, 2004). In vergelijking met Venture capitalists brengen business angels 

minder expertise in maar eisen ze ook minder controle op binnen de onderneming. Een typische 

angel investering bevindt zich tussen $300 000 en $500 000 en is in de meeste gevallen dus 

aanzienlijk kleiner dan VC (Sohl, 2004). Biotechnologie is niet de sector met de meeste business 

angel investeringen. Hiervoor is de terugverdienperiode en de kans op faling te groot en het 

beschikbare bedrag te klein (Manigart & Struff, 1997). Ook beschikken de meeste angel 

investeerders niet over voldoende ervaring in deze sector (Manigart & Struyff, 2007). Sohl (2004) 
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stelde vast dat in Amerika, in de eerste helft van 2004, ongeveer 8% van alle business angel 

investeringen naar biotech gingen. Daartegenover staan 18% VC-fondsen. Uitzonderingen zijn 

bijvoorbeeld Rudi Mariën bij Innogenetics of Professor Sir Christopher Thomas Evans. Business 

angels spelen een complementaire rol met venture capitalists. Veelal is het bekomen van business 

angel financiering een opstapje naar het binnenhalen van venture capital (Berger & Udell, 1998; 

Manigart & Struyff, 1997).  

 

2.2.4 Banklening 

Door het gebrek aan vaste activa beschikken biotechbedrijven niet over het noodzakelijke 

onderpand om een banklening te kunnen krijgen. De waardering van de onderneming steunt dan 

ook vooral op de mogelijke waarde van de immateriële activa. Volgens het model van Stiglitz 

(1981) kunnen bedrijven meer onderpand ter beschikking stellen of een hogere rente betalen op 

hun lening maar dit gaat niet op voor de biotech sector aangezien er een gebrek is aan zowel 

vaste activa als aan een positieve cashflow om aan de hogere interestbetalingen te voldoen. 

Hogan & Hutson (2005) stellen vast dat in Ierland banken niet zo snel een lening gaan toekennen 

aan NTBF omdat er een groot risico is op moral hazard en adverse selection. Dit komt doordat de 

banken in tegenstelling tot venture capitalists de kennis en ervaring missen om de 

informatieasymmetrie weg te werken. Dit wordt door Colombo (2006) bevestigd voor Italiaanse 

NTBF. Manigart en Struyff (1997) vonden dat Belgische biotechbedrijven het meest gebruik 

maken van bankleningen maar dat de grote sommen veelal van venture capital fondsen afkomstig 

zijn. Het behalen van de banklening hing meer van geluk en toeval af dan van een weloverwogen 

beslissing. Vanacker (2009) voegt hieraan toe dat – voor de financiering van 

biotechondernemingen – niet alle opties bekeken worden maar dat men veeleer de investeerders 

betrekt waarmee men  vroeger al contact had. We besluiten dan dat biotechondernemingen 

beperkt zijn in het aangaan van bankleningen en op zoek moeten naar andere vormen van 

financiering. 

2.2.5 Venture Capital 

Venture capital is volgens de pecking order theory1 de laatste financieringsbron die ondernemers 

zullen gebruiken na eigen middelen en schuldfinanciering (Wright et al, 2006). Voor hightech 

ondernemingen zoals biotech, is de situatie anders. Aangezien ze in de meeste gevallen niet 

                                                           
1 De Pecking Order Theory is één van de meest invloedrijke theorieën in de bedrijfsfinanciering. Deze theorie 
stelt dat ondernemingen die financiering zoeken in eerste instantie interne financiering verkiezen omdat ze 
hiervoor het minst moeite moeten doen. Indien deze optie volledig uitgeput is zullen ze vervolgens 
trachten schulden aan te gaan. Als deze optie op zijn beurt dan ook helemaal leeggehaald is zullen zich als 
laatste toevlucht wenden tot het uitgeven van aandelen (Myers, 1984).  



 
 

13 
 

beschikken over voldoende eigen middelen en niet of moeilijk aan schuldfinanciering kunnen 

geraken, zijn biotechbedrijven genoodzaakt om venture capital aan te trekken (Wright et al, 

2006). Buiten de extra financiering hebben deze nog veel meer te bieden. Ze beschikken over een 

groot netwerk, slagen erin om de informatieasymmetrie te overbruggen, stellen een goed 

management aan dat werk kan maken van de commercialisering Verder hebben ze in veel 

gevallen een investeringshorizon van 10-15 jaar. Dit laatste is nodig aangezien de VCs dan pas de 

vruchten kunnen plukken van hun investering. Daarnaast, hebben veel gespecialiseerde VCs een 

uitgebreide ervaring in de sector die toch een aantal specifieke kenmerken bezit. Daarnaast slagen 

VCs erin om het risico te beperken door hun investeringen te spreiden over verschillende 

geografische gebieden of sectoren. Tot slot geeft de investering van een VC een soort 

kwaliteitslabel aan de onderneming die ze kan gebruiken om additionele investeerders aan te 

trekken, klanten te werven of om te werken aan de algemene naambekendheid 

 

Niet elke onderneming slaagt er echter in om venture capital aan te trekken. Door de hoge kosten 

van de screening, due diligence en monitoring slagen kleinere ondernemingen met een lager 

groeipotentieel er niet in om dit type investeerder te overtuigen. 

2.2.6 Bootstrapping 

Een alternatieve manier van financieren die zeker niet over het hoofd mag gezien worden is 

bootstrapping (Heirman & Clarysse, 2005). Hierbij gaat de ondernemer zijn bedrijf vooral 

financieren met inkomsten, eigen kapitaal, 3F, subsidies, giften, kleine leningen of 

mijlpaalbetalingen. Met dit laatste worden betalingen bedoeld die een grotere strategische partner 

doet wanneer een bepaald product, waar hij later het (alleen)gebruik van krijgt, succesvol een 

bepaalde fase afsluit. De onderneming zal eerst zijn product of onderzoek verder uitwerken om 

dan later op zoek te gaan naar marktaanvaarding. De grote groei in werknemers en activa zal dan 

pas plaatsvinden wanneer het tot een IPO komt of als er in dit later stadium een VC investeert. 

Dit in tegenstelling tot ondernemingen die VC-financiering krijgen van bij de opstart. Deze 

slagen erin om op korte tijd veel te groeien op het vlak van werknemers en totale activa. 

Willoughby (2008) stelde vast dat in de VS ongeveer 75% van de ondernemingen bootstrapping 

toepassen en slechts een zeer kleine minderheid (6%) VC-financiering bekomt. Verder toont hij 

ook aan dat bootstrappende ondernemingen beter presteren dan ondernemingen die geen 

bootstrapping toepassen. Dit is te verklaren door de lagere O&O uitgaven en hogere inkomsten, 

wat resulteert in een hogere winstgevendheid. 100% van de ondernemingen die wel bootstrapping 

toepassen, opereerden break-even of beter terwijl slechts 43% break-even draaide bij ondernemingen 

die geen bootstrapping gebruikten (Willoughby, 2008). 
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2.2.7 Conclusie 

Gezien biotechondernemingen weinig aanspraak maken om hun grote O&O kosten te 

financieren met business angel investeringen, bankleningen, subsidies of eigen middelen zien we 2 

strategieën naar voor komen (figuur 2). Ten eerste kunnen biotechbedrijven voor bootstrapping 

gaan. Zoals eerder uitgelegd groeien ze heel geleidelijk en afhankelijk van hun inkomsten om dan 

– als hun businessmodel en product door de markt aanvaard is – met een IPO of VC-investering 

te groeien op het vlak van werknemers en activa. Ten tweede kunnen ze gaan voor venture 

capitalist investeringen. Ze proberen de VC dan te overtuigen van hun businessmodel in de hoop 

dat deze investeert. Op die manier beschikken ze over de middelen om hun onderzoek te 

financieren.  

Aangezien de traditionele fiancieringsbronnen voor biotechbedrijven niet beschikbaar en zelfs 

niet gepast zijn, zijn ze genoodzaakt tot venture capital (Pisanao, 2006). Hierna bespreken we dan 

ook de verschillende voordelen die biotechondernemingen hebben bij het aantrekken van 

venture capital. 

Figuur 3: Groeistrategieën van biotechbedrijven (Overgenomen uit Bobbelyn, 2006) 

2.3 Voordelen van Venture Capital 

Dat bedrijven die Venture Capital wisten aan te trekken beter presteren dan bedrijven die hier 

niet in slaagden, is al meermaals aangetoond in de literatuur ( Megginson and Weiss, 1991; 

Sandberg, 1986; Schoonhoven et al., 1990; Davila et al., 2003; Bobbelyn, 2006). De voordelen die 
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een bedrijf kan hebben bij het aantrekken van een venture capitalist zijn terug te brengen tot 2 

hoofdredenen (Colombo & Grilli, 2009 ; Baum & Silverman, 2004 ; Van den berghe & Livrau, 

2001): 

2.3.1 VC als scout 

Ten eerste treedt de venture capitalist op als scout. Hij herkent jonge beloftevolle ondernemingen 

die – mits de juiste begeleiding – kunnen uitgroeien tot winstgevende ondernemingen (Colombo 

& Grilli, 2009). Hij investeert het nodige kapitaal in deze bedrijven en motiveert het management. 

Meestal specialiseren VC‘s zich in een bepaalde sector waardoor ze er beter in slagen om de jonge 

beloftevolle ondernemingen te herkennen (Colombo & Grilli, 2009). Daarnaast eisen venture 

capitalists een zetel op in de raad van bestuur zodat ze de onderneming beter kunnen opvolgen. 

Hierdoor slagen ze erin om het moral hazard risico te verkleinen (Colombo & Grilli, 2009). Dit 

risico wordt verder verkleind door specifieke financieringsmethodes en contractclausules zoals 

stage-financing, earn-out2, etc.) (Amit, Brander, Zott, 1998; Lossen, 2006). Het verband tussen de 

investering van de venture capitalist in de opstartfase en de prestaties van de onderneming in de 

volgende fase van de ondernemingslevenscyclus zijn het gevolg van de selectie van de venture 

capitalist die enkel in de meest belovende onderneming investeert. 

2.3.2 VC als coach 

Ten tweede kunnen we de venture capitalist zien als een coach. Ze dragen bij tot de verdere 

professionalisering van de onderneming (Hellman & Puri, 2002). Zo voorzien ze de onderneming 

van allerlei raad in verband met strategische planning, marketing, finance, accounting en human 

resources (Hellman en Puri, 2002) waar de oorspronkelijke stichters (vaak wetenschappers) geen 

kaas van gegeten hebben. Veelal past de venture capitalist de management invulling aan. Deze 

aanpassing aan de veranderende noden van de onderneming kan bijdragen tot betere prestaties 

(Maurer & Ebers, 2006). Daarnaast kunnen de ondernemingen in de portfolio van venture 

capitalists voordeel halen uit het uitgebreide netwerk van de investeerders door bijvoorbeeld 

waardevolle toegang tot strategische partners, potentiële klanten of leveranciers. Dit werd 

bevestigd in voorgaand onderzoek (Hsu, 2006; Hochberg, Ljungqvist & Lu, 2007). Verder slagen 

venture capitalists met een zeer internationaal en uitgebreid netwerk er beter in om de 

onderneming op te volgen (Hochberg et al., 2007). Bovendien zien we dat gereputeerde venture 

                                                           
2  In een earn-out regeling is de entrepreneur zijn aandelenparticipatie bepaald door het bereiken van 
bepaalde performantie maatstaven, als hij deze bereikt zal hij een groter deel aandelen verwerven. Indien 
hij deze maatstaven echter niet bereikt, zal de investeerder op zijn beurt meer controle krijgen in de vorm 
van aandelen (Tyebjee en Bruno, 1984). 
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capitalists een groter, internationaler netwerk hebben en dat ze er op die manier sneller in slagen 

co-investeerders aan te trekken (Hochberg et al. 2007). Zo vond Lindsey (2008) dat de kans om 

een strategische alliantie aan te gaan, vergrootte als beide partijen dezelfde venture capitalist 

hadden. 

 

 Het verband tussen de investering van de venture capitalist in de start-up fase en de prestaties van 

de onderneming in de volgende fase van de ondernemingslevenscyclus zijn het gevolg van de 

waarde toevoegende activiteiten van de venture capitalist. Deze waarde toevoegende activiteiten 

zijn volgens Sapienza en Manigart (2006) van een grotere waarde voor ondernemingen actief in 

een risicovolle sector zoals de biotechsector. 

 

Hierna onderzoeken we hoe specialisatie en ervaring in een bepaalde sector, in een bepaalde 

investeringsfase of ervaring in het algemeen de venture capitalist in staat stelt om zijn rol als scout 

en coach beter uit te oefenen. We gaan niet dieper in op de vraag of de performantie van de 

biotechbedrijven gedreven is door de VC‘s scoutfunctie, de coachfunctie of een combinatie van 

beide. 

2.4 Invloed van specialisatie en ervaring 

Sommige Venture Capitalists specialiseren zich in een bepaalde sector, anderen richten zich enkel 

op early stage financiering of beperken hun investeringen tot het eigen land. Hierna bespreken we 

de invloed van specialisatie in een bepaalde industrie en een bepaalde investeringsfase, en 

ervaring in het algemeen op de prestaties van de ondernemingen. Hoewel het grootste deel van 

de literatuur het positieve verband beschrijft tussen specialisatie in een bepaalde sector en de 

prestaties van het bedrijf of het fonds, is er geen consensus bereikt over de richting van het 

verband. We belichten zowel de positieve als de negatieve relatie. 

2.4.1 Specialisatie in een bepaalde industrie 

Zoals Vanacker (2009) postuleert, komt specialisatie en ervaring performantie ten goede. In zijn 

gebruikte steekproef horen alle goed presterende biotechbedrijven bij een gespecialiseerde VC en 

de slechter presterende bedrijven bij een gediversifieerde VC. Als mogelijke verklaringen voor de 

positieve relatie merkt Lossen (2006) op dat ze er beter in slagen om de complexiteit eigen aan de 

biotechsector te doorgronden. Verder zijn ze in staat de zwakke performantie bij te sturen (De 

Clercq et al., 2001) en kunnen ze het managementteam beter controleren en zo de agency risico‘s 

verkleinen. Deze controle gebeurt via controlerechten (Gompers, 1995) en een gespreide 

financiering over verschillende stadia (Lossen, 2006). De Clercq et al. (2001) voegt hier nog aan 
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toe dat VCs die zich specialiseren in 1 bepaalde sector, zich specialiseren in 

managementvaardigheden horende bij deze sector. Deze specifieke kennis halen ze in huis door 

bijvoorbeeld experts aan te werven. Ze doen dit met het oog op het reduceren van de algemene 

en de agency risico‘s. Daarnaast heeft industriespecifieke ervaring een positief effect op de 

waardering van de onderneming aangezien de investeerder kan vergelijken met andere bedrijven 

in dezelfde industrie (Gompers, 2009).  

Verder leren gespecialiseerde VCs sneller bij over een bepaalde sector dan gediversifieerde VCs. 

Gompers (2009) stelt dat VCs die zich specialiseren in biotech, meer gespecialiseerd zijn dan VCs 

die zich specialiseren in andere sectoren. (Specialisatie wordt in dit onderzoek gemeten als de 

ratio tussen het aantal investeringen in biotech en het totaal aantal investeringen.)  Dit is een zeer 

belangrijke eigenschap die vooral in de hightech industrieën, waar de omstandigheden snel 

kunnen veranderen, van groot belang kan zijn. Deze voordelen die een VC biedt, kunnen van een 

hogere kwaliteit zijn voor de onderneming als de VC meer ervaring heeft in 1 bepaalde sector 

(Lossen, 2006).  

 

Daarnaast zijn er een aantal onderzoeken die geen significant verband of zelfs een negatief 

verband vaststelden tussen de specialisatie in een bepaalde sector en de prestaties van het fonds 

en de bedrijven. Aigner (2008) en Ljungqvist & Richardson (2003) vonden geen significant 

verband tussen specialisatie in sector en de performantie. Aigner argumenteert dat een venture 

capitalist niet kan gezien worden als 1 persoon die zich verder specialiseert bij elke gedane 

investering maar als een verzameling specialisten voor elke sector, investeringsfase of regio. 

Gompers (2008) voegt hieraan toe dat VCs beter presteren als ze gespecialiseerder zijn maar dat 

dit geen lineair verband is. De minst en meest gespecialiseerde VCs presteren beduidend slechter. 

Als mogelijke verklaring geeft Gompers aan dat ze opportuniteiten missen om te investeren in 

andere veelbelovende sectoren. Shipilov (2006) stelde vast dat voor Canadese investeringsbanken 

specialisatie leidde tot een nauwer netwerk van contacten. Gediversifieerde investeringsbanken 

hebben met andere woorden een veel breder en meer gespreid netwerk waarop de bedrijven 

kunnen terugvallen. 

 

Daarnaast merkten Knockaert & Wright (2010a) op dat een te nauwe manier van leren in zowel 

een bepaalde investeringsfase als in een bepaalde sector een negatieve impact heeft door een 

beperkt aantal variaties in de acties van de VC. Levinthal & March (1993) argumenteerden 

vroeger al dat gespecialiseerde VCs (zowel in sector als investeringsfase) minder open zullen staan 

voor nieuwe competenties en nieuwe technologieën. Dit fenomeen vatten ze samen met de term: 
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learning myopia. Bovendien zijn er cognitieve hinderpalen die een rol kunnen spelen bij 

gespecialiseerde ondernemingen, zoals bijvoorbeeld de hindsight bias, die stelt dat men een 

geslaagde investering achteraf als waarschijnlijker zal aanhalen dan deze echt was (Bukszar & 

Connolly, 1988). Daardoor krijgt de VC een overschatting van zijn eigen kunnen, wat een 

mogelijke verklaring zou zijn voor het negatief verband tussen specialisatie en prestatie (Levinthal 

& March, 1993). 

2.4.2 Specialisatie in een bepaalde investeringsfase 

Ten tweede gaan we na wat in de literatuur beschreven staat over specialisatie in een bepaalde 

investeringsfase. Ook hier heb je verdedigers van het positieve verband tussen specialisatie in een 

bepaalde investeringsfase en de prestaties van de onderneming. 

 

De EVCA verdeelt de Venture capitalmarkt in 4 verschillende fases: (1) early stage, (2) later stage, 

(3) growth stage en (4) buyouts/rescue/turnover/replacement kapitaal. We verwachten dat de meeste 

venture capitalists die investeren in de biotechsector dit zullen doen in de seed of start-up fase 

(hierna early stage genoemd) aangezien in deze fases de financieringsbehoefte het grootst is. Dit 

wordt bevestigd door onderzoek van Cumming (2008) die vaststelde dat VCs met een specifieke 

stage specialisatie, waarschijnlijk zullen focussen op de early stage. Gompers voegt hieraan toe dat 

biotechondernemingen relatief jong zijn wanneer ze venture capital financiering krijgen.  

 

In navolging van Lossen (2006) verwachten we dat VCs gespecialiseerd in early stage financiering 

hogere returns zullen halen dan meer gediversifieerde venture capitalists. Doordat een 

investeerder gespecialiseerd is in een bepaalde investeringsfase, beschikt hij ook over de vereiste 

skills om de onderneming naar de volgende fase te helpen. We denken hierbij dan specifiek aan 

bepaalde management vaardigheden die nodig zijn in het eerste stadium van de onderneming. 

Daarnaast verwachten we ook dat VCs gespecialiseerd in early stage financiering er sneller in slagen 

om een due diligence af te werken. Sorenson (2001) stelde vast dat naarmate een VC meer ervaring 

heeft met bedrijven in de early stage (d.i. meer bedrijven in portefeuille heeft die zich in de early 

stage bevinden), hij meer contracten afgesloten zal hebben en zal geleerd hebben hoe goede van 

zwakke investeringsopportuniteiten te onderscheiden. Ook slaagt hij er beter in om bij de 

onderhandelingen en het opstellen van het contract de agency problemen te minimaliseren. 

Phalippou (2010) stelt dat VCs de contractbesprekingen zullen benchmarken. Als de investeerder 

meerdere onderhandelingen lopen heeft of reeds meerdere contracten heeft opgesteld, dan zal 

deze benchmark sneller en beter te maken zijn. Yang et al. (2009) argumenteren dat blootstelling 

aan verschillende investeringsfases kan bijdragen tot een realistischer beeld over de groeicyclus 
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van de ondernemingen en een duidelijker beeld over de verschillende mijlpalen binnen de 

verschillende investeringsfase. Door deze extra verworven competenties zal de VC er beter in 

slagen om de onderneming te begeleiden.  

 

De literatuur is er niet unaniem over eens dat specialisatie in early stage altijd tot positieve 

resultaten leidt. Nahata (2008) merkte op dat meer early stage investeringen een negatieve impact 

hebben op de performantie. Hij argumenteert dat early stage bedrijven risicovoller zijn en dat dit 

een weerslag heeft op de performantie. Zo kunnen ze hoge winsten behalen maar evengoed de 

verliezen opstapelen. Yang et al. (2009) beaamt dit hogere risicoprofiel voor early stage 

ondernemingen aangezien deze zich nog niet voldoende bewezen hebben in het verleden. 

Daarnaast is het onzeker of vorige resultaten kunnen doorgetrokken worden naar de toekomst 

(Yang et al., 2009). Huber (1991) vestigt de aandacht dat leren bemoeilijkt wordt als er een grote 

mate van onzekerheid heerst wat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij early stage investeringen. Als 

de uitkomsten zeer onzeker zijn, bemoeilijkt dit de herkenbare causaliteit en bijgevolg ook het 

vergaren van waardevolle informatie naar volgende investeringen toe (Huber, 1991). 

2.4.3 Algemene ervaring van de VC 

Dat de ervaring van de VC een rol speelt in de prestaties van zijn portefeuilleondernemingen is al 

meermaals bewezen in de literatuur (Aigner et al., 2008; Phalippou and Zoilo, 2005 ; Gottschalg 

& Kreuter, 2006). De ervaring van de VC kan gemeten worden door de leeftijd van de VC (De 

Clercq et al., 2001), door het aantal investeringsrondes, door het aantal bedrijven in portfolio 

(Sorenson, 2001), als een combinatie van het aantal voorgaande fondsen en investeringen 

(Gottschalg & Kreuter, 2006), als het aantal jaar tussen de oprichting van het eerste fonds en het 

huidige fonds (Aigner et al., 2008) of als het logaritme van de rang van het fonds (Lossen, 2006). 

Hierna zien we de algemene ervaring van een venture capitalist als een variabele bepaald door het 

aantal bedrijven in portfolio en het aantal jaar sinds het fonds is opgericht. 

Lossen (2006) vond dat een stijging van het aantal bedrijven in porfolio een positief effect had op 

de IRR van de VC. Als we ervan uitgaan dat fondsgrootte niet wijzigt, dan zal bij een stijging van 

het aantal ondernemingen in portefeuille het gemiddelde investeringsbedrag lager zijn. Deze 

lagere prijs zal een hoger rendement impliceren als de VC uit de onderneming stapt (Aigner, 

2008). 

 

Phalippou & Gottschalg (2009) stelden vast dat onervaren VCs slechter presteerden. Daarnaast 

beschikken meer ervaren VCs over een uitgebreidere track record waaruit ze kunnen leren. Ze 

slagen erin om de due diligence sneller af te werken waardoor sneller beslist wordt of het 
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biotechbedrijf toegang krijgt tot additioneel kapitaal (Phalippou, 2011). Sorenson (2001) stelde 

vast dat naarmate een VC meer ervaring heeft met bedrijven in de early stage (d.i. meer bedrijven 

in portefeuille heeft die zich in de early stage bevinden), hij meer contracten afgesloten zal hebben 

en zal geleerd hebben hoe goede van zwakke investeringsopportuniteiten te onderscheiden. Ook 

slaagt hij er beter in om bij de onderhandelingen en het opstellen van het contract de agency 

problemen te minimaliseren. Phalippou (2010) stelt dat VCs de contractbesprekingen zullen 

benchmarken. Als de investeerder meerdere onderhandelingen lopen heeft of reeds meerdere 

contracten heeft opgesteld, dan zal deze benchmark sneller en beter te maken zijn. Naarmate het 

aantal biotechbedrijven in de portefeuille van de VC groter is, zal de benchmark van de 

contracten juister kunnen gebeuren aangezien de VC beter de complexiteit van de industrie kan 

inschatten. Ook zal het opstellen van deze contracten vlotter verlopen aangezien de VC meer 

ervaring heeft met deze sector. 

 

Sorenson (2001) beschreef hoe de leeftijd van een VC een benadering is voor een aantal  factoren 

die samenvallen met het verouderen. Het gaat dan specifiek om leereffecten of het uitbouwen 

van een netwerk. Oudere venture capitalists hebben al meer leereffecten ondergaan en een groter 

netwerk uitgebouwd en aldus verwachten we een positief effect tussen de leeftijd van de VC en 

de groei van de biotechonderneming.  

 

Verrassend stelde Aigner et al. (2008) vast dat ervaring een positieve relatie heeft met een IRR 

kleiner dan 0. Dit is te verklaren doordat ervaren VCs om deze hogere rendementen te behalen, 

ook grotere risico‘s moeten nemen op het niveau van de individuele onderneming. Hierdoor 

verhoogt het risico op slechte investeringen. 

2.5 Learning theorie 

De learning theorie gaat er vanuit dat de organisatie leert uit vorige handelingen (Dencker et al.., 

2009; Cohen & Levinthal, 1990). Dit is een leerproces van vallen en opstaan, trial and error, 

waaruit ze gedrag gaan herhalen als het leidt tot succes. Naarmate een bepaalde handeling meer 

herhaald wordt, zal de uitvoerder ervan, er beter in worden (Levinthal & March, 1993). Deze 

bijkomende competenties komen tot uiting door betere selectiemethodes, 

waarderingscompetenties (Yang et al., 2009) en via value-adding activities (Knockaert, 2006). Het 

leren uit vorige situaties is volgens Dencker, Gruber en Shah (2009) een kwestie van routines. 

Deze routines zijn padafhankelijk wat wil zeggen dat ze afhangen van wat de organisatie in het 

verleden gedaan heeft. Sommige auteurs beweren dat leren uit het verleden een belangrijke en een 
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unieke manier is om een competitief voordeel te halen (Cohen & Levinthal, 1990). Penrose 

(1959) voegt hieraan toe dat toegevoegde waarde kan gecreëerd worden door de interne 

ervaringopbouw. Dit uit zich in het herkennen en benutten van nieuwe opportuniteiten. 

 

Phalippou & Gottschalg (2009) toonden aan dat onervaren VCs slechtere resultaten boekten dan 

hun meer ervaren concurrenten. Ze zien hierin een toepassing van de learning theorie en gaan 

ervan uit dat de investeerders in deze fondsen verwachten dat het fonds, naarmate het ervaring 

verzamelt, positievere resultaten zal behalen.  

Ook de biotechondernemingen zelf leren bij uit het contact met investeerders (Vanacker, 2009). 

Door herhaaldelijke contacten leren ze hoe hun projecten beter te financieren of hoe ze beter 

kunnen onderhandelen met de potentiële investeerder. Vanacker (2009) toont dit aan met een 

quote van zowel een investeerder als een ondernemer: 

―During the seed stage, half of the entrepreneurs are unaware of our expectations and requirements. I 

clearly notice progress in the quality of the business plans between the first and second financing round. 

Later on entrepreneurs are better prepared, have informed themselves adequately and have thought about 

alternative financing sources…‖ (Senior investment manager, Investor D, Academic VCF) 

 

  ―The first financing round helped me to improve the way I present and negotiate with investors. I now 

feel it will be easier to locate new financing sources for the second financing round.‖ (CEO Myosic) 

 

Nog volgens Vanacker (2009) zullen ondernemers die hun onderneming presenteren bij 

gespecialiseerde investeerders, meer leren dan ondernemers die zich richten op gediversifieerde 

investeerders. De ondernemer kan de geabsorbeerde kennis en routines gebruiken bij het 

contacteren van en het onderhandelen met eventuele volgende gespecialiseerde investeerders.  
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DEEL III: Afleiden van de hypotheses 

In wat volgt zullen we, verderbouwend op de literatuurstudie, een aantal hypotheses formuleren 

die de rol van de VC in de groei van de ondernemingen moet verklaren. Onze onderzoeksvraag 

luidt: ―Wat is de invloed van specialisatie en ervaring van de VC op de prestaties van de 

biotechondernemingen?‖ 

 

Voor onze eerste hypothesen gaan we na of specialisatie van de VC een positieve invloed heeft 

op de performantie van hun portfolio bedrijven. VCs gespecialiseerd in early stage of in biotech 

zullen omwille van verschillende redenen beter presteren dan gediversifieerde VCs. Ten eerste, 

doordat gespecialiseerde VCs tijdens hun zoektocht naar investeringsopportuniteiten een beter 

waardeoordeel kunnen maken omdat ze de technologie en intrinsieke karakteristieken van de 

biotechbedrijven beter zullen begrijpen. Ze zullen beter inzien welke technologie op welke markt 

met welke mensen kan slagen (Gompers, 2008). Ten tweede, zullen gespecialiseerde VCs meer 

kennis hebben opgebouwd om specifieke waarde toevoegende activiteiten te kunnen verlenen 

(Hellmann & Puri, 2002). Ten derde zullen ze ook beter begrijpen hoe de complexe regulering in 

elkaar zit. Echter kan het zijn dat een VC zo gespecialiseerd wordt, dat er sprake is van learning 

myopia. Hierdoor kan de VC opportuniteiten missen en staat hij minder open voor nieuwe 

technologieën of managementcompetenties. We verwachten dat de marginale opbrengsten van 

specialisatie de marginale kosten ervan zullen overstijgen en verwachten dan ook een positief 

verband tussen de graad specialisatie en de groeivoeten van de biotechondernemingen. 

 

Hypothese 1a: Biotechbedrijven waarin geïnvesteerd is door een VC die meer 

gespecialiseerd is in de biotechsector, groeien meer. 

Hypothese 1b: Biotechbedrijven waarin geïnvesteerd is door een VC die meer 

gespecialiseerd is in de early stage, groeien meer. 

 

De tweede hypothese is opgebouwd rond ervaring. Meerbepaald rond de leeftijd van de VC en 

het aantal bedrijven in portefeuille. Sorenson (2001) beschreef hoe oudere VCs al meer 

leereffecten ondergaan hebben en een groter netwerk hebben uitgebouwd. Naarmate er meer 

bedrijven in de portefeuille van de VC zitten, zal de VC meer ervaring hebben  bij het beoordelen 

van de investeringsvoorstellen, bij het onderhandelen van de contracten en bij het opstellen van 

de due diligence. Phalippou (2010) stelt dat VCs de contractbesprekingen zullen benchmarken. Als 

de investeerder meerdere onderhandelingen lopen heeft of reeds meerdere contracten heeft 
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opgesteld, dan zal deze benchmark sneller en beter te maken zijn. Daar tegenover staat dat de 

betrokkenheid van de VC naar de individuele onderneming toe, afneemt naarmate hij meer 

ondernemingen in portefeuille heeft.  

Wanneer een VC meer ervaren wordt, neemt de kans op bepaalde cognitieve hinderpalen toe. Zo 

vergroot de kans op anchoring of overconfidence waardoor oudere VCs minder goed presteren 

(Zacharakis & Shepherd, 2001). Aigner (2008) voegt hieraan toe dat oudere VCs grotere risico‘s 

moeten nemen om dezelfde rendementen te kunnen blijven behalen. 

Wij vermoeden echter dat de voordelen de nadelen zullen overtreffen en verwachten dan ook een 

positieve relatie tussen de algemene ervaring van de VC en de groeivoeten van de 

biotechondernemingen. 

Hypothese 2a: Biotechbedrijven waarin geïnvesteerd is door een oudere VC groeien sneller  

Hypothese 2b: Biotechbedrijven waarin geïnvesteerd is door een VC met meer bedrijven in 

portfolio groeien sneller. 

Het is moeilijk om een onderscheid te maken tussen de invloed van enerzijds de learning theorie  

en anderzijds specialisatie, aangezien beide effecten een wederzijds versterkende impact hebben 

op de bekwaamheid van de VC. Zo zullen VCs gespecialiseerd in biotech er beter in slagen om 

bij de opvolging van de onderneming de specifieke eigenschappen van de biotechsector te 

begrijpen. Daarnaast zal een VC met meer algemene ervaring er beter in slagen om 

ondernemingen te begeleiden en op te volgen. Beide invloeden hebben een positief effect op de 

performantie van de biotechonderneming. Het resultaat van deze 2 effecten proberen we te  

vatten met behulp van 2 interactietermen samengesteld uit learning en specialisatie. 

 

Hypothese 3a: Biotechbedrijven waarin geïnvesteerd is door een VC die meer 

biotechbedrijven in portefeuille heeft, groeien sneller.  

Hypothese 3b: Biotechbedrijven waarin geïnvesteerd is door een VC die meer bedrijven in 

portefeuille heeft die zich in de early stage bevinden, groeien sneller. 
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DEEL IV: Dataverzameling 
In onderstaand deel beschrijven we hoe de steekproef samengesteld werd en eventuele 

vertekeningen en bespreken we zowel de veranderlijke als de verklarende variabelen alsook de 

controlevariabelen.  

4.1 Steekproef  

Om na te gaan of de karakteristieken van een venture capitalist een invloed hebben op de 

prestaties van biotechondernemingen, selecteerden we enkel de ondernemingen die VC-

financiering kregen. Hierbij maakten we geen onderscheid tussen early of later stage. Ook 

bedrijven die – naast venture capital – gefinancierd werden door private equity firms, fondsen van 

universiteiten, publieke autoriteiten of overheden werden in de steekproef opgenomen. 

Overheden beschikken over regionale financieringsmogelijkheden voor technologisch onderzoek 

zoals de Limburgse Reconversiemaatschappij of het Duitse High-Tech Gruenderfonds. 

Daarnaast zijn een aantal bedrijven spin-offs van universiteiten en ontvangen ze kapitaal uit de 

investeringsfondsen van hun alma mater. We selecteerden biotechondernemingen uit België, 

Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vooral VK en Duitsland zetten zeer zwaar in 

op biotech en mochten niet ontbreken in onze steekproef. 

 

Voor de gegevens over de biotechondernemingen gebruikten we de Bureau Van Dijck database 

Amadeus die heel wat boekhoudkundige gegevens verzamelt van Europese bedrijven en in de 

meeste gevallen ook de lead investor. Voor de gegevens van de investeerders daarentegen moesten 

we ons wenden tot de Reuters database Thomson One (VentureXpert). Amadeus gebruikten we 

om een lijst met biotechondernemingen in België, Nederland, Duitsland en VK aan te leggen,  

voor de bijhorende boekhoudkundige gegevens en om te weten te komen wie de lead investor is. 

 

De lead investor is meestal de investeerder die al van bij de start aanwezig is binnen het bedrijf. Het 

is vaak diegene die het meest actief is en uitgebreid helpt bij de professionalisering van het bedrijf 

en het oprichten van een VC-syndicatie (Nahata, 2008). Bovendien is het ook degene die het 

meest frequent de onderneming bezoekt (Gorman en Sahlman, 1989). Maar nu duikt de vraag op 

hoe we een biotechbedrijf gaan koppelen aan een venture capitalist want een bedrijf heeft immers 

steeds meerdere VCs.  
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Wij hebben de lead VC geselecteerd op basis van de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal. Ook 

hebben we de CVC (Corporate Venture Capital3) buiten beschouwing gelaten aangezien we enkel de 

karakteristieken van de venture capital fondsen wilden onderzoeken.  

 

Echter, door de onvolledigheid van Amadeus, is het onmogelijk om een kaderfout te vermijden. 

Om deze fout zo klein mogelijk te houden hebben we de lijst met biotechondernemingen verder 

aangevuld met de bedrijven gevonden in de database van Biotechgate. Dit is een database 

opgericht door Venture Valuation die streeft naar onafhankelijke waarderingsrapporten voor 

investeerders en bedrijven. Voor België werd deze steekproef verder aangevuld met gegevens uit 

de database Belfirst. Thomson One gebruikten we om de gegevens van de lead investors, gevonden 

in Amadeus, te vinden. Door de onvolledigheid van deze database, waren we soms genoodzaakt 

de tweede grootste investeerder te nemen. Voor België werd de steekproef  van Venture 

Capitalists verder aangevuld met de GOM-publicatie van het agentschap ondernemen. 

 

4.2 Mogelijke vertekeningen  

Door onze werkwijze zijn er een aantal vertekeningen in onze dataset geslopen die we niet 

konden vermijden. Ten eerste is er sprake van een steekproefkaderfout. Aangezien de lijsten in 

Amadeus, Thomson One, Belfirst, Biotechgate en de GOM-publicatie niet overeenkomen met de 

totale populatie, weerspiegelt onze steekproef niet de volledige werkelijkheid. Doordat er voor de 

Belgische bedrijven meer gegevens beschikbaar waren via o.a. BEL-FIRST en die GOM-

publicatie, zijn er relatief meer Belgische ondernemingen en financiers opgenomen in de 

steekproef dan deze van de buurlanden.  

Ten tweede is er door de onvolledigheid van Amadeus en Belfirst een grote kans op kaderfouten. 

Zo hebben we meermaals een bedrijf moeten toevoegen aan de dataset nadat het volgens 

Amadeus – ten onrechte – geen venture capital had bekomen. Ook omgekeerd hebben we nog 

bedrijven uit de dataset verwijderd aangezien het toch geen venture capitalist was die geïnvesteerd 

had.  

Ten derde zijn er toewijzingsfouten gemaakt tussen de bedrijven en de lead investors. Nahata 

(2008) argumenteert dat de lead VC moet geselecteerd worden door de inbreng in de eerste 

investeringsrondes mee in rekening te nemen. De lead VC selecteren door enkel te kijken naar de 

                                                           
3Dit is een speciale vorm van Venture Capital waarin niet-financiele bedrijven investeren in strategisch 
interessante start-ups en buy-outs. Hierdoor verschaffen ze toegang tot nieuw onderzoek of nieuwe 
technologieën die complementair zijn aan de huidige business (Maula, 2001). 



 
 

26 
 

totale hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal, zorgt voor een vertekening naar meer VCs die 

investeren in latere fases waar het investeringsbedrag groter is dan in de eerste fases. We hebben 

hiermee in de mate van het mogelijke rekening gehouden maar in veel gevallen was de inbreng 

over de verschillende rondes niet gegeven en waren we genoodzaakt om de VC te selecteren met 

de grootste totale inbreng. We verwachten hierdoor een vertekening naar minder VCs 

gespecialiseerd in de eerste fases. Deze selectiemethode leidde ertoe dat we verschillende 

bedrijven aan één en dezelfde VC koppelden. Daarom hebben we slechts 59 unieke gegevens van 

de VC. 

4.3 Selectie van afhankelijke variabele 

Delmar (2003) stelde vast dat groei niet kan gemeten worden door 1 variabele. Dit zou 

problemen veroorzaken met betrekking tot externe validiteit en met de juistheid van de gegevens. 

Hij stelt dan ook voor om het begrip ‗groei‘ te meten als een multidimensionaal begrip. Samen 

met Ardishvili (1998) worden 6 mogelijke groeimaatstaven naar voor geschoven nl. totaal activa; 

werkgelegenheid, marktaandeel, fysieke output, winst en verkopen. 

 

Hierna kiezen we voor 3 maatstaven om groei te meten nl. totaal activa, omzet en werknemers en 

meerbepaald de groeivoeten tussen 2006 en 2009. Deze variabelen zijn in de meeste gevallen vrij 

beschikbaar. De variabelen marktaandeel en fysieke output zijn voor biotech niet toepasbaar 

aangezien veel ondernemingen enkel onderzoekscentra zijn zonder noemenswaardig 

marktaandeel of fysieke output. Ook de variabele ‗winst‘ zou een slecht beeld geven over deze 

sector aangezien de meeste ondernemingen geen of zeer geringe winsten rapporteren. Helaas is er 

ook geen informatie beschikbaar over het bezit en de ontwikkeling van patenten want gelet op de 

specificiteit van de biotechsector zou dit een relevante variabele zijn om de output te meten van 

de middelen toegewezen aan het wetenschappelijk onderzoek (Griliches 1990).  

 

Voor het berekenen van de groeivoet hebben we de Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

methode gebruikt. We zijn zeker niet de eersten die dit in een venture capital context gebruiken, 

voorgaand onderzoek heeft al meermaals succesvol op deze methode gesteund (Jeng & Wels, 

2001, Achleitner & Klöckner, 2005, Desai, Foley, Hines, 2004). Na toepassing van deze methode, 

bekom je een getal dat de groeivoet van dat bedrijf zou omvatten mocht ze jaarlijks groeien tegen 

dezelfde constante groeivoet. Op die manier lijnt het de volatiliteit door economische cycli e.d. 

uit. Ondermeer Delmar (2003) gaf aan dat de studie van de onregelmatigheid over de tijd een 

studie op zich kan zijn en je op die manier relevante stijgingen of dalingen over het hoofd ziet. 
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Hieronder is een voorbeeld van de berekening gegeven voor de groeivoet van activa tussen 2006 

en 2009 als deze beschikbaar waren.  

CAGR = 
              

           

 

 
 -  1 

 

Verder waren ook 12 biotechondernemingen uit de steekproef nog niet opgericht in 2006. Bij 

deze bedrijven berekenden we de groeivoet noodgedwongen over de levensduur van de 

onderneming.  

De keuze tussen relatieve en absolutie groeivoeten is belangrijk omwille van de invloed van de 

grootte van de onderneming. Kleinere ondernemingen zullen sneller hogere relatieve groeivoeten 

laten optekenen in vergelijking met grotere ondernemingen, terwijl deze laatsten hogere absolute  

groeicijfers kunnen voorleggen (Delmar, 2003). We hebben daarom ook de absolute groeivoeten 

berekend maar mede door de grote volatiliteit samenhangend met de kleine steekproef kwam dit 

de sterkte van ons model niet ten goede.  

In voorgaand onderzoek werd er veel gebruik gemaakt van indirecte maatstaven om de prestaties 

van de portfoliobedrijven te meten. Zo gebruiken Hochberg, Ljungqvist en Lu (2007), Yang et al. 

(2009), Brander, Amit, en Antweiler (2002) telkens het aantal IPO‘s van bedrijven in portfolio als 

een maatstaf van succes aangezien IPO gezien wordt als meest aantrekkelijke exitstrategie. 

Knockaert & Wright (2010a) daarentegen gebruiken een directe maatstaf om de prestaties te 

meten nl. de gerealiseerde en de verwachte returns.  

4.3.1 Totaal Actief 

In lijn met vorig onderzoek, gebruiken we de variabele ‗totaal actief‘ als benadering voor de 

grootte van de onderneming. Penrose (1959) stelde dat totaal actief een goede maatstaf is om de 

grootte van een onderneming te meten. Delmar (1997) daarentegen vindt dat activa enkel 

geschikt zijn als variabele als het gaat om een kapitaalintensieve sector.  

Voor veel biotechondernemingen zal totaal actief echter een vertekend beeld geven aangezien 

onder IFRS onderzoekskosten niet opgenomen worden op de balans maar in de 

resultatenrekening terwijl activering onder immaterieel actief een juister beeld zou geven (Krishna 

G. Palepu, 2003). Daarentegen bevat ‗totaal actief‘ ook de kaspositie wat voor biotechbedrijven 

zeer belangrijk is. 
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De variabele ‗totale activa‘ heeft een verdeling die vertekend is naar rechts, dit komt ook tot 

uitdrukking in het grote verschil tussen mediaan en gemiddelde. Daarom hebben we deze 

variabele herschaald door hiervan de natuurlijke logaritme te nemen, dit is een gebruikelijke 

methode in de literatuur die ondermeer Griffin (2007) gebruikt. 35% van onze steekproef kende 

een gemiddeld negatieve groei tussen 2006 en 2009 en bijgevolg 65% een positieve groei. De 

biotechbedrijven beschikten in 2006 gemiddeld over 1 891 329 euro na herschaling terwijl de 

mediaan 2 227 077 was. De gemiddelde groeivoet bedroeg 3,66% in de beschouwde periode. 

(in duizendtallen) Obs. Gemiddelde Mediaan Min. Max. Standaarddeviatie 

Activa 2006 96 11 276,96 2 227,335 7,30 243 123 9,615E+8 

Activa 2007 103 13 872,83 2 473,68 16 207 878 1,010E+9 

Activa 2008 107 13 499,03 2 825 17 182 900 8,099E+8 

Activa 2009 111 13 873,41 2 837,44 70 150 431 8,257E+8 

Groeivoet activa 107 0,0366 0,0153 -0,12 0,45 0,007 

Tabel 1: descriptieve gegevens groeivoet activa 

4.3.2 Omzet 

Omzet is een indicator voor groei die zeker niet mocht ontbreken aangezien het als 1 van de 

beste indicatoren van groei gezien wordt (Davidsson, 2000; Ardishvili et al., 1998; Delmar, 2003; 

Delmar, 1997). Verder is omzet relatief gemakkelijk beschikbaar en is het gemakkelijker 

internationaal vergelijkbaar dan bijvoorbeeld winsten die afhankelijk zijn van het toegepaste 

taxatiesysteem (Delmar, 1997). Ook wordt omzet geprefereerd door de ondernemers zelf 

(Barkham et al., 1996). Specifiek voor biotechondernemingen is omzet minder toepasbaar. 

Omzet wordt in de meeste gevallen pas gegenereerd na een aantal jaren onderzoek en groei zal 

dan ook meestal te zien zijn in totaal actief of werknemers.  

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste descriptieve waarden voor de 

groeimaatstaf omzet. Allereerst valt op dat onze steekproef niet groot is en we maar een CAGR 

kunnen berekenen voor 56 biotechbedrijven. Weerom zullen we ook hier moeten herschalen 

d.m.v. de natuurlijke logaritme doordat mediaan en gemiddelde ver uit elkaar liggen. De 

gemiddelde omzet bedroeg in 2006, 2 057 340 euro na gebruik van herschaalde gegevens. 19 

observaties kenden een gemiddeld genomen negatieve groei van 2006 tot 2009. 

(in duizendtallen) Obs. Gemiddelde Mediaan Min. Max. Standaarddeviatie 

Omzet 2006 42 9290,5919 2413,4950 30 85274 17440,38 

Omzet 2007 47 7982,8091 3035,00 2,85 67481 15711,56 
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Omzet 2008 50 8810,2560 2555,50 10,30 77803 16464,03 

Omzet 2009 53 9673,5430 1998,42 1,12 106040 19298,27 

Groeivoet omzet 56 0,3287 0,05 -0.82 5,07 0,97 

Tabel 2: descriptieve gegevens omzet 

4.3.3 Werknemers 

De groei in aantal werknemers wordt door Delmar (1997 en 2003) naar voor gedragen als de 

belangrijkste indicator van groei. Ze is niet onderhevig aan inflatie of wisselkoersen zoals omzet 

en is ook minder volatiel. Ook is het vanuit beleidsoogpunt een belangrijke variabele aangezien ze 

de dynamiek van de tewerkstelling in rekening brengt. In tijden van crisis zal er een kleinere 

daling te zien zijn in het aantal werknemers dan in de omzet. Dit is deels te verklaren door onze 

rigide arbeidsmarkten, deels doordat ondernemers zeker willen zijn van de veranderingen in vraag 

vooraleer ze de tewerkstelling in hun bedrijf aanpassen. Het aantal werknemers kan dan ook 

dienen als groei op langere termijn. 

 

Onze voorkeur ging initieel uit naar de variabele ‗Full Time Equivalents’ om de tewerkstelling te 

meten maar aangezien dit in de Amadeus database voor slechts een klein aantal bedrijven 

beschikbaar was, gebruikten we het aantal werknemers. Ook de variabele ‗aantal werknemers‘ 

moesten we herschalen door middel van de natuurlijke logaritme. Dit werd onder andere 

duidelijk door het grote verschil tussen mediaan en gemiddelde en het verschil tussen minimum 

en maximum. 18% van de biotechbedrijven had een gemiddelde negatieve groeivoet in de 

periode 2006-2009. De gemiddelde groeivoet van werknemers bedraagt 17,89%.  

 

(in duizendtallen) Obs. Gemiddelde Mediaan Min. Max. Standaarddeviatie 

Werknemers 2006 42 68,31 29 1 599 115,004 

Werknemers 2007 49 60,65 28 1 543 100,421 

Werknemers 2008 52 55,85 24,50 1 463 88,347 

Werknemers 2009 60 54,68 24,50 1 515 94,677 

Groeivoet WN‘s 57 0,1789 0,1800 -0,76 1,27 0,41567 

Tabel 3: descriptieve gegevens werknemers 
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4.4 Selectie van verklarende variabele 

In het volgende deel gaan we dieper in op de gebruikte variabelen in de regressies en hoe we de 

variabelen bewerkt hebben. We bespreken achtereenvolgens sectorspecialisatie, 

investeringsfasespecialisatie, algemene specialisatie en gespecialiseerde ervaring. 

4.4.1 Sectorspecialisatie 

Ten eerste bespreken we de Herfindahl-Hirschman Index (HHI) voor industrieën. We gebruiken 

in navolging van Gompers (2008) deze variabele als maatstaf voor de specialisatie van de VC in 

de biotechsector. Deze variabele werd als volgt berekend: eerst verdeelden we de industrieën 

waarin de VCs investeerden over 7 categorieën volgens de EVCA‘s indeling (Life sciences; ICT; 

financial services; industrial & environment; consumer production, services and retail; business and industrial 

products and services; chemicals & materials en ten slotte agriculture). Deze percentages werden 

gekwadrateerd en  vervolgens gesommeerd. In de literatuur wordt meestal deze waarde 

afgetrokken van 1 maar wij deden dit in navolging van Gompers (2008) niet. De HHI_Sector is 1 

bij een VC die al zijn middelen in biotech investeert en daalt naarmate meer middelen 

toegewezen worden over meerdere sectoren. We berekenden de Herfindahl-Hirschmann index 

voor de huidige samenstelling van de portefeuille zonder rekening te houden met gedane 

investeringen die nu niet meer in portefeuille zitten. De samenstelling van het fonds is typisch iets 

wat op lange termijn niet zo onderhevig is aan verandering en dus geeft de huidige samenstelling 

op een betrouwbare manier blijk van de langetermijnstrategie van het fonds (Lossen, 2006). 

Hieronder is de formule weergegeven van de Herfindahl-Hirschman index, waarbij pi de 

proportie is van gemaakte investering in een specifieke industrie. 

                                          

We zijn ons bewust van de tekortkomingen van deze methode. Een VC die 50% in biotech 

investeert en 50% in ICT zal meer gespecialiseerd zijn in de hightech sectoren dan een VC die 

50% in biotech investeert en 50% in consumer production, services and retail. We hadden liever een 

maatstaf gebruikt waarbij we wegingscoëfficiënten konden geven aan sectoren die qua 

eigenschappen dichter bij biotech aansloten (IT-sector is ook hoogtechnologisch en zal op het 

vlak van management vaardigheden, financiering, ontwikkelingstijden nauwer aansluiten bij de 

biotechsector dan bijvoorbeeld consumer goods). Dit was helaas niet mogelijk. Maar aangezien elke 
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VC in onze steekproef gemiddeld 55% van zijn vermogen in biotech investeert en 25% in ICT, 

geeft het toch enigszins een beeld van de specialisatie van de investeerder in hightech industrieën.  

 

De gemiddelde HH index op het vlak van sectorspecialisatie bedroeg 0,5690. Dit kan aanzien 

worden als redelijk hoog, zo hadden Gompers et al. (2008) een steekproefspecialisatie over de 

sectoren van 0.4468. Maar er dient rekening mee gehouden te worden dat Gompers een veel 

grotere steekproef onderzocht en niet enkel focuste op biotechnologie. Onze steekproef kan dus 

over het algemeen als gespecialiseerd aanzien worden. Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat 

de specifieke kenmerken van de biotechsector besproken onder DEEL I ervoor zorgen dat het  

enkel economisch interessant wordt als men zich hierin voldoende verdiept en dus voldoende 

investeert.  

 

Als tweede parameter voor sectorspecialisatie nemen we de rechtstreekse variabele, namelijk het 

geïnvesteerd percentage in de life science categorie op. In wat volgt zullen we deze verder 

vermelden onder de naam %BIOTECH. Deze variabele is enger gedefinieerd in vergelijking met 

de HHI omdat deze de spreiding over de verschillende sectoren buiten beschouwing laat. 

Hiermee gaan we na welk effect de specialisatie specifiek in de biotechsector teweeg brengt in de 

groeivoet. Het gemiddelde hiervan was 0,5526; wat inhoudt dat alle bedrijven gemiddeld 

genomen 55,26% biotech in portefeuille bezitten.  

 

 Obs. Gemiddelde Mediaan Min. Max. Standaarddeviatie 

HHI_Sector 111 0,5690 0,4905 0,19 1,00 0,2629 

%BIOTECH 111 0,5526 0,495 0,096 1,00 0,3113 

Tabel 4: sectorspecialisatie 

 

4.4.2 Investeringsspecialisatie 

Om de invloed van specialisatie in een specifieke investeringsfase te meten, beroepen we ons 

andermaal op de Herfindahl-Hirschmann index. Ieder bedrijf in portefeuille is toegewezen aan 

een investeringsfase en vervolgens bepaalden we het relatieve aandeel van een specifieke 

investeringsfases in de portefeuille van een VC. De bekomen resultaten kwadrateren we eerst en 

sommeren deze daarna. We onderscheiden de volgende 5 categorieën in navolging van Lossen 

(2006): (1) zaaifinanciering en early stage (2) Expansie en later stage (3) buyouts (4) beursgenoteerde 
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securities en (5) andere. Aangezien de waarde voor beursgenoteerde securities verwaarloosbaar is, 

hebben we deze samengenomen met de categorie ―andere‖.  

De spreiding van het fonds over de verschillende investeringsfases bedraagt voor early stage en 

seed 34,25%; voor later stage en expansion 53,90%; buyout staat voor 13,48% en de categorie 

‗andere‘ bevat 19,49% van de resultaten. Het hoge percentage voor later stage en expansion  is te 

verklaren door onze selectiewijze van de lead VC. Doordat we in sommige gevallen niet konden 

uitmaken welke VC al van bij de opstart investeerde, moesten we de VC selecteren met de 

hoogste inbreng. Deze hogere bedragen worden meestal geïnvesteerd in de latere fases van de 

ondernemingslevenscyclus waardoor deze fase ook oververtegenwoordigd is in onze steekproef. 

 

De Herfindahl-Hirschmann Index heeft een waarde die varieert tussen 0 en 1 waarbij 0 staat voor 

volledig  gediversifieerd en 1 voor volledig gespecialiseerd. De HH index van de investeringsfases 

van onze steekproef heeft een gemiddelde waarde van 0,5834. Dit getal impliceert dat de 

investeerders eerder gespecialiseerd zijn dan gediversifieerd in een bepaalde investeringsfase. 

Cumming (2008) stelt dat investeerders die van zichzelf zeggen gespecialiseerd te zijn in een 

bepaalde fase, dit meestal zijn in de early stage. En gelet op de specifieke eigenschappen van hightech 

ondernemingen in de early stage nemen we analoog aan de variabele %BIOTECH, ook een 

variabele op die geen rekening houdt met de spreiding over de verschillende investeringsfases 

maar enkel en alleen met de categorie early stage. Deze variabele meet het percentage van de 

portefeuille geïnvesteerd in bedrijven die zich in de early stage bevinden en wordt voorgesteld met 

%EarlyStage. We zien dat deze variabele een gemiddelde heeft van 0,3425 wat impliceert dat de 

portefeuilles van de VCs gemiddeld 34,25% bedrijven bevat die in zich in early stage bevinden. 

 Obs. Gemiddelde Mediaan Min. Max. Standaarddeviatie 

HHI_Stage 111 0,5834 0,5392 0,32 1,00 0,1691 

%EarlyStage 111 0,3425 0,276 0,00 1,00 0,2566 

Tabel 5: investeringsfase specialisatie 

4.4.3 Algemene ervaring 

De algemene ervaring van een VC heeft, zoals aangetoond in de literatuurstudie, een impact op 

de prestaties van zijn portfoliobedrijven. Om dit effect te meten zijn er heel wat mogelijke 

variabelen (leeftijd VC (De Clercq, 2001), aantal bedrijven in portfolio (Sorenson, 2001), aantal 

voorgaande fondsen (Gottschalg & Kreuter, 2006) of het fondsvolgnummer (Lossen, 2006). In 

dit onderzoek kozen we voor de variabelen AGE_VC en #Bedrijven. 
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Hier is heel wat discussie over het gebruik van de leeftijd van de VC als variabele voor de 

ervaring. Toch bevestigt Sorenson (2001) onze keuze met 5 redenen die allen stoelen op de 

learning en social capital theorie: (1) als de VC ouder wordt, bouwen de investeringsmanagers hun 

netwerk zowel binnen als buiten de organisatie uit door met nieuwe mensen in contact te komen. 

(2) Als de VC ouder wordt, wordt het netwerk uitgebreid door geografische en sociale mobiliteit. 

(3) Door ouder te worden, verzamelen VCs ervaring in het evalueren van business voorstellen. 

Door deze ervaring slagen ze erin om dit sneller en beter te doen. Hierdoor krijgen ze meer 

zelfvertrouwen om investeringsopportuniteiten te evalueren en worden ze minder afhankelijk van 

ratingbureaus en financiële analisten. (4) Oudere VCs worden bekender en kunnen op die manier 

een reputatie opbouwen. (5) Als een VC langer bestaat, zullen er meer andere investeerders zijn 

waarmee hij ooit samen investeerde en op die manier heeft de VC soms toegang tot extra 

informatie of investeringsopportuniteiten. 

 

Wij rapporteren een gemiddelde leeftijd van VCs van 17,58 jaar. De oudste VC telde 65 jaar en de 

jongste 2. Sorenson (2001) vond een gemiddelde leeftijd van 12,64 jaar voor Amerikaanse VCs. 

 

Naast Leeftijd_VC kozen we in navolging van Sorenson (2001) ook voor het aantal bedrijven in 

de portefeuille van de VC. Zoals in de literatuurstudie besproken, kan het zijn dat een hoger 

aantal bedrijven in portefeuille bijdraagt tot betere prestaties. Dit is te verklaren doordat de VC 

meer ervaring heeft in het opstellen van contracten, het omgaan met informatieasymmetrie en 

agency risico‘s. Bij meer bedrijven in portfolio zal het ook gemakkelijker zijn om de 

investeringsvoorstellen en de contracten te benchmarken. 

In onze steekproef bestaan de verschillende VCs gemiddeld uit ongeveer 68 bedrijven met een 

minimum van 2 en een maximum van 215. Sorenson (2001) vond daarentegen een gemiddelde 

van ongeveer 162 bedrijven. 

 Obs. Gemiddelde Mediaan Min. Max. Standaarddeviatie 

Leeftijd_VC 111 17,58 13 2 65 12.97 

#Bedrijven 111 57,83 29 2 215 64.022 

Tabel 6: algemene ervaring 

 

4.4.4 Gespecialiseerde ervaring 

De variabele BiotechComp dient om de ervaring van de VC te meten in de biotechsector en werd 

berekend als het interactie-effect tussen het aantal bedrijven dat een VC in portefeuille heeft en 
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het percentage van zijn portfolio dat hij in biotech investeert. Met deze absolute maatstaf 

berekenen we dus het aantal biotechbedrijven in de portefeuille van een venture capitalist. 

Hiermee bieden we een oplossing voor de situatie waarin een VC 20% investeert in biotech maar 

slechts 10 bedrijven heeft (dus slechts 2 biotechbedrijven in portefeuille). Deze VC zal minder 

ervaring hebben in biotech dan bijvoorbeeld een VC die 10% in biotech investeert maar 150 

bedrijven heeft (15 biotechbedrijven). 

 

De variabele EarlyStageComp dient – analoog aan BiotechComp – om de ervaring van een VC te 

meten met bedrijven in de early stage. Deze variabele werd berekend als het interactie-effect tussen 

het aantal bedrijven dat een VC in portefeuille heeft en het percentage van zijn portfolio dat hij in 

bedrijven investeert die zich in de early stage bevinden. 

 

 Obs. Gemiddelde Mediaan Min. Max. Standaarddeviatie 

BiotechComp 111 33,80 16,48 0,77 224,19 49,46 

EarlyStageComp 111 21,20 8,38 0 123,84 30,93 

Tabel 7: gespecialiseerde ervaring: interactietermen 

4.5 Selectie van de controlevariabelen 

We voegen een controlevariabele toe voor de grootte van de onderneming in 2006. Dit is 

belangrijk om in rekening te nemen aangezien deze waarden een grote invloed hebben op de 

evolutie van de variabelen over de verschillende jaren. Delmar (2003) besluit uit de uitgebreide 

literatuur dat er echter geen richting aan dit verband kan gegeven worden maar dat het vaststaat 

dat er een verband is. Voor de regressies met als afhankelijke variabele activa, omzet of 

werknemers gebruikten we de natuurlijk logaritme van resp. activa 2006, omzet 2006 en 

werknemers 2006.  

 

Ook controleren we of er een verband is tussen de verklarende variabele en het land waar het 

bedrijf gevestigd is. We voegden dus een controledummy toe die 1 is voor VK en 0 voor België, 

Nederland en Duitsland. We maakten dit onderscheid op basis van het Venture Capital 

landschap. VK behoort tot de Angelsaksische strekking terwijl België, Nederland en Duitsland 

meer tot Continentaal Europa behoren.  

Daarnaast controleren we voor de grootte van de VC. Deze variabele past binnen de 

reputatietheorie (Gompers & Lerner, 2001), die zegt dat grotere VCs gaan investeren in de 

ondernemingen met grotere slaagkansen (Knockaert, 20005 ; Alemany & Marti (2006). VCs met 
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een betere reputatie treken gemakkelijker kapitaal aan en slagen er beter in om een netwerk uit te 

bouwen (Gompers & lerner, 1999). Aangezien deze theorie niet tot ons learning-perspectief 

behoort, gebruiken we deze variabele als een controlevariabele. 

 

Een volgende controlevariabele werd gebruikt om te controleren voor geografische 

investeringsfocus. Deze variabele was ‗1‘ voor venture capitalists die enkel in het eigen land 

investeerden, ‗2‘ voor VCs die naast het eigen land ook elders in de EU investeerden en ‗3‘ voor 

de VCs met een globale focus. 

Ten slotte namen we een controledummy op in onze regressie die het onderscheid maakt tussen 

een VC die door de overheid opgericht werd (universiteitsfondsen of regionale fondsen) dan wel 

in privé-handen is. Dit verschil in eigenaarstructuur is verantwoord aangezien Phalippou (2011) 

vond dat overheidsgerelateerde investeerders het meest actief zijn in adviesraad en dus dichter 

betrokken zullen zijn bij de opvolging van het bedrijf dan private investeerders. Ook gaan ze 

sneller benchmarken met andere bedrijven en investeerders. De dummy neemt waarde ‗1‘ aan 

voor overheidsgerelateerde investeerders en ‗0‘ voor privé investeerders. 

 

Figuur 4: Overzicht hypotheses en variabelen 
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DEEL V: Data analyse 
Om de relatie te onderzoeken van de verschillende onafhankelijke variabelen op de afhankelijke 

variabelen, gebruiken we de lineaire kleinste-kwadratenmethode. Om na te gaan of we dit model 

wel mogen gebruiken, gaan we eerst na of aan de specifieke voorwaarden voldaan is. Hierna 

schatten we de parameters van de regressie en bespreken we de resultaten. 

5.1 Voorwaarden voor regressieanalyse 

Omdat we een lineaire regressieanalyse gebruiken om de invloed van enkele karakteristieken van 

de VC te meten op de groei in totale activa, omzet en aantal werknemers, moeten we eerst nog de 

assumpties controleren om een lineaire regressie uit te voeren. Deze assumpties zijn een lineair 

verband, een voldoende aantal waarnemingen, de normale verdeling van de residuen, de 

aanwezigheid van homoscedasticiteit en het ontbreken van multicollineariteit.  

Vooreerst gaan we na of het model lineair is. Dit is geen probleem aangezien geen van de 

variabelen gekwadrateerd zijn. Hiervoor hebben we de (niet-bijgevoegde) grafieken van de 

verschillende variabelen bekeken zonder een kwadratisch verband vast te stellen. Een volgende 

voorwaarde gaat over het aantal waarnemingen. De vuistregel uit De Pelsmacker & Van Kenhove 

(2006) stelt dat het aantal waarnemingen minstens 5 maal het aantal variabelen moet zijn. Dit is in 

onze regressies van toepassing voor de groeivoet in totale activa maar niet voor de groeivoet in 

werknemers en groeivoet in omzet. Waar het aantal waarnemingen voor de regressies met 

werknemers als afhankelijke variabele net te laag is met 57 waarnemingen tegenover 14 

variabelen, vormt dit voor de regressie met de groeivoet in omzet  een groter probleem. Voor 

deze regressie beschikken we slechts over 37 observaties. Hierna laten we dus de regressie met de 

groeivoet in omzet als afhankelijke variabele vallen en gaan we verder met de 2 andere 

regressiemodellen. 

Verder  gaan we na of de residuen normaal verdeeld zijn via een Kolmogorov-Smirnov test. Voor 

al onze regressies konden we de nulhypothesen verwerpen en dus besluiten dat de variabelen 

voldoende normaal verdeeld zijn op 95% significantieniveau.  

Een vierde voorwaarde zien we in de vereiste van homoscedasticiteit. We onderzochten deze 

voorwaarde op de scatterplot waar de gestandaardiseerde geschatte waarden geplot zijn tegenover 

de gestandaardiseerde residuen. We kunnen geen onregelmatig patroon opsporen waardoor we 

besluiten dat we een constante variantie hebben.  
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Ten slotte controleren we of er voor onze regressies geen sprake is van multicollineariteit. Door 

onze kleine steekproef is er een verhoogde kans op problemen met multicollineariteit. Hoge 

collineariteit tussen afhankelijke variabelen verlaagt de precisie van de parameterschatting (Neter, 

Wasserman & Kutner 1990). Veel onderzoek gebruikt in navolging van Aiken en West (1991) 

daarom gecentreerde variabelen in de interactietermen om deze problemen zo veel mogelijk te 

vermijden. Wij opteerden echter om dit bewust niet te doen omdat de geschatte parameters,       

t-statistieken en bijhorende significanties toch geen invloed ondervinden van centratie. 

Gecentreerde variabelen zorgen er enkel voor dat de correlaties tussen de variabelen verminderen 

(Belsley, 1984, Judge, Griffiths, Hill, Lutkepohl, and Lee et al., 1985). 

Als we kijken naar de tabel van de bivariate correlatiecoëfficiënten (bijlage 2), kunnen we 

besluiten dat er mogelijk multicollineaire problemen (waarde hoger dan 0.6) zullen optreden 

tussen de directe effecten en de daarmee gevormde interactie-effecten.  

Om zeker te zijn dat er geen probleem met multicollineariteit optreedt, berekenen we de Variance 

Inflation Factor (VIF) voor de verschillende waarden binnen de regressie. Deze is in de regressies 

met enkel de directe effecten nooit hoger dan 6 wat een stuk lager is dan de VIF-waarde 10 

vooropgesteld door Gujarati en Porter (2009, p 340). Bekijken we echter de regressies waarin de 

interactietermen zijn opgenomen, dan zien we een hoge bivariate correlatiecoëfficiënt tussen de 

variabelen %BIOTECH, %EARLYSTAGE, #BEDRIJVEN, EarlyStageComp en BiotechComp.  

Besluitend kunnen we stellen dat aan de voorwaarden voor een OLS-regressiemodel voldaan zijn 

voor de regressies met groeivoet totaal activa als afhankelijke variabele. Voor de regressie met de 

groeivoet in werknemers behouden we de regressies aangezien er een klein aantal observaties te 

kort zijn, maar we benadrukken dat deze regressies minder voorspellende kracht hebben en dat 

we dit in het achterhoofd moeten houden bij de interpretatie van de resultaten. De regressie met 

groeivoet omzet als afhankelijke variabele heeft slechts 37 observaties waardoor een juist geschat 

regressiemodel quasi onmogelijk is. We laten deze afhankelijke variabele aldus achterwege. 

5.2 De regressie 

Met dit onderzoek willen we nagaan hoe prestaties van een biotechonderneming gedreven 

worden door de eigenschappen van zijn lead VC. We stellen hiervoor 2 regressiemodellen op met 

als afhankelijke variabele enerzijds de groeivoet in totale activa en anderzijds de groeivoet in 

werknemers, de 8 verklarende variabelen zoals hierboven beschreven en de 6 controlevariabelen. 
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Groeivoet = β0 + β1 HHI_Sector + β2 HHI_Fase + β3 Leeftijd_VC + β4 #bedrijven + 

β5%BIOTECH + β6 %EarlyStage + β7 BiotechComp + β8 EarlyStageComp + β9GFocus_VC 

+ β10Grootte_VC + β11O/P + β12Grootte_Bedrijf + β13Leeftijd_Bedrijf + β14Land +ε 

Bovenstaande regressie wordt gebruikt met de groeivoet activa en de groeivoet werknemers. 

Om de directe effecten na te gaan veronderstellen we β7 en β8 = 0 

In onderstaande tabel vatten we de verschillende onafhankelijke variabelen nog eens kort samen 

en voegen we er het verwachte teken aan toe. De verwachte tekens zijn gebaseerd op de 

literatuurstudie (§2.4) en op de ontwikkeling van de hypotheses opgesteld in Deel III. 

HHI_Sector Herfindahl-Hirschmann Index voor specialisatie in een 

bepaalde industrie 

+/- 

HHI_Fase Herfindahl-Hirschmann Index voor specialisatie in een 

bepaalde financieringsfase 

+/- 

Leeftijd_VC Maatstaf voor ervaring + 

#bedrijven Aantal bedrijven, maatstaf voor ervaring +/- 

%BIOTECH Aandeel biotechbedrijven in portfolio + 

%EarlyStage Aandeel early stage bedrijven in portfolio + 

BiotechComp Aantal biotechbedrijven in portfolio + 

EarlyStageComp Aantal bedrijven in early stage in portfolio + 

GFocus_VC Geografische focus van de VC +/- 

Grootte_VC Fondsgrootte van de VC, gemeten door ln (fondsgrootte) +/- 

O/P Overheidsinvesteerder of privé - 

Grootte_bedrijf  ln (activa 2006) of ln (aantal werknemers 2006) - 

Leeftijd_Bedrijf Leeftijd van het biotechbedrijf +/- 

Land Het land waarin het biotechbedrijf gevestigd is + 

Tabel 8: verwachte verbanden in de regressies 

In veel onderzoeken wordt een IPO variabele (1/0) gebruikt om te bepalen of een bedrijf 

succesvol was of niet aangezien IPO de meest lucratieve exit- strategie is voor een VC. (Gompers 

& Lerner (2000), Hochberg, Ljungqvist & Lu (2007) en Sorenson (2007), Nahata (2008)). In onze 

steekproef zijn er 17 bedrijven beursgenoteerd wat overeenkomt met ongeveer 15%, wat 

beduidend lager ligt dan het aantal IPO‘s binnen de steekproef van Gompers & Lerner (2000), 

Hochberg et al. (2007) en Nahata (resp. 30%, 26% en 25%). In dit onderzoek gaan we na of 
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biotechondernemingen groeien in activa en werknemers in plaats van na te gaan of de bedrijven 

een IPO realiseren.  

We hebben per afhankelijke variabele 3 regressies gedaan. De eerste regressie bevat enkel de 

controlevariabelen. In de tweede regressie voegden we de directe effecten toe terwijl de derde 

variant ook de interactie effecten vervat zitten. Dit leverde de volgende resultaten op: 

 
 

Coëfficiënten met een *** zijn significant op het 1% niveau, met ** zijn significant op het 5% 
niveau en met * zijn significant op het 10% niveau.  
 

Afhankelijke variabele : Groeivoet activa 
(107 observaties) 

  

(1) Controle-
variabelen 

 
(2) Directe 

effecten 
 

(3) Interactie 
effecten 

      

Constant 0.297***  0.329***  0.304*** 

HHI_Sector   -0.086  -0.069 

HHI_Fase   -0.063  -0.016 

      

Leeftijd_VC   -0.001  -0.002** 

# bedrijven   0.0000495  0.000019 

%BIOTECH   0.00070*  0.00038 

%EarlyStage   0.00058*  0.0005 

BiotechComp     0.0007* 

EarlyStageComp     -0.0001 

      

Gfocus_VC 0,004     

Grootte_VC -0.01     

O/P -0,018    -0.027 

Grootte_bedrijf -0,033***  -0.032***  -0.031*** 

Leeftijd_Bedrijf 0,001  0.01   

Land -0,037***  -0.027*   

      

F-Statistiek 17.989  12.795  13.077 

p-waarde F-statistiek 0,00  0.000  0.00 

R² 0,548  0.604  0.609 

R² Adjusted 0,518  0.557  0.562 

Tabel 9: regressies met groeivoet activa 
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Coëfficiënten met een *** zijn significant op het 1% niveau, met ** zijn significant op het 5% 
niveau en met * zijn significant op het 10% niveau.  
 

Al onze modellen zijn significant aangezien we de nulhypothese van de F-statistiek (alle β0, β1,β2, 

… zijn gelijk aan 0) kunnen verwerpen op het 95% significantie niveau. De p-waarde van de F-

statistieken zijn namelijk telkens kleiner dan 0,05. De R² heeft voor de regressie met groeivoet 

activa een waarde van 0,548 voor het basismodel en ongeveer 0,6 voor zowel het model met 

directe effecten als het model met interactietermen. Dit wil zeggen dat ongeveer 60% van de 

Afhankelijke variabele: groeivoet werknemers 
(57 observaties) 

  

(1) Controle-
variabelen 

 
(2) Directe 

effecten 
 

(3) Interactie 
effecten 

      

Constant 0.661***  1.111***  1.343*** 

HHI_Sector   -0.695**  -0.472 

HHI_Fase   0.193  0.116 

      

Leeftijd_VC   -0.008  -0.012 

# bedrijven   0.0004  0.0003 

%BIOTECH   0.00086  -0.003 

%EarlyStage   -0.00071  0.001 

BiotechComp     0.006 

EarlyStageComp     -0.010 

      

Gfocus_VC -0.048     

Grootte_VC   -0.059  -0.071 

O/P 0.209*  0.122  0.134 

Grootte_bedrijf -0.090**  -0.096**  -0.125** 

Leeftijd_Bedrijf -0.002     

Land 0.027  -0.052   

      

F-Statistiek 2.188  2.432  2.368 

p-waarde F-
statistiek 

0.068  0.028  0.030 

R² 0.273  0.440  0.465 

R² Adjusted 0.148  0.259  0.268 

Tabel 10: regressies met groeivoet werknemers 
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variatie van de groeivoet in activa bepaald wordt door ons model. De R² Adjusted is iets lager 

voor de verschillende regressies maar neemt toe naarmate er meer verklarende variabelen 

toegevoegd worden aan het model. 

Voor de regressie met de groeivoet werknemers als afhankelijke variabele ligt de R² lager. Deze 

bedraagt voor het basismodel 0,271 en ligt voor zowel het model met de directe effecten als het 

model met de interactietermen rond 0,45. Analoog aan de regressie met groeivoet activa zien we 

dat ook hier de R² adjusted lager is maar toeneemt naarmate er meerdere verklarende variabelen 

opgenomen worden in het model. 

5.3 De resultaten 

In dit onderdeel bespreken we de resultaten van de regressies. We geven uitleg bij de vastgestelde 

verbanden en gaan na of we bewijs vinden voor de vooropgestelde hypothesen. Voor al onze 

interpretaties van effecten beroepen we ons op de learning theorie en het specialisatieprincipe. 

Hypothese 1a gaat na of er een verband is tussen specialisatie van de VC in biotech en de 

performantie van de biotechbedrijven. Het testen van deze hypothese doen we aan de hand van 

de variabelen %BIOTECH en HHI_Sector. Eerst bespreken we de regressie met groeivoet totale 

activa. In deze regressie zien we een niet-significant negatief verband tussen de Herfindahl-

Hirschmann Index en de groeivoet, doch de p-waarde van HHI_Sector is 0.104 wat net niet 

marginaal significant is op 10%. De variabele %BIOTECH daarentegen is positief en significant 

op 10%. Wanneer het aandeel van biotechbedrijven in portefeuille van de VC stijgt met 10%, dan 

zal de groeivoet activa van deze biotechbedrijven ceteris paribus met 0,7% toenemen. Wanneer 

we naar de regressie met groeivoet werknemers kijken, krijgen we een ander beeld te zien. Hier is 

de HHI_Sector negatief gerelateerd aan de groeivoet werknemers en dit verband is significant op 

5%. De variabele %BIOTECH daarentegen is positief maar niet significant. 

Hypothese 1b onderzoekt het verband tussen de specialisatie in early stage en de groeivoet van de 

biotechondernemingen. Deze hypothese wordt – analoog aan hypothese 1a – getest met de 

HHI_Fase en de variabele %EarlyStage. Wanneer we naar de regressie kijken met groeivoet 

activa als afhankelijke variabele, zien we dat de HHI_Fase negatief gerelateerd is aan de 

groeivoet, doch niet significant. De variabele %EarlyStage daarentegen is significant op 10% en 

positief. Wanneer het aandeel van biotechbedrijven in de early stage in portefeuille van de VC stijgt 

met 10%, dan zal de groeivoet activa ceteris paribus met 0,58% toenemen. Kijken we naar de 

regressie met groeivoet werknemers als afhankelijke variabele, dan zien we een niet-significant 

verband voor de variabelen %EarlyStage en HHI_fase. 
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In beide regressies zien we een tegengestelde relatie tussen de Herfindahl-Hirschmann indices en 

de relatieve aandelen van biotech en early stage in de portfolio van de VC. De oorzaak hiervan is 

mogelijk terug te vinden in de berekeningswijze van de HHI. Deze variabele houdt rekening met 

de spreiding over alle sectoren of investeringsfases heen en niet – zoals %BIOTECH of 

%EarlyStage – specifiek met specialisatie in de biotechsector of early stage. De Herfindahl-

Hirschmann Indices worden ook gebruikt in Gompers (2008) en Lossen (2006). In deze 

onderzoeken is de steekproef echter samengesteld uit bedrijven actief in alle sectoren terwijl dit 

onderzoek zich toespitst op de biotechsector. Daarnaast focussen de meeste VCs uit onze 

steekproef zich op de latere fase (54%) in vergelijking met de early stage (34%). Al voorgaande 

argumenten in overweging nemend, besluiten we dat de HHI‘s minder goed de specialisatie in 

biotech en early stage observeert. 

We kunnen dus hypothese 1a en 1b gedeeltelijk aanvaarden voor  de regressies met groeivoet 

activa. Maar we vinden geen bewijs voor deze hypothesen in de regressies met groeivoet 

werknemers. Het gebrek aan bevestiging voor beide hypotheses met betrekking tot de groeivoet 

werknemers, heeft te maken met het lage aantal observaties bij deze regressies. We besluiten dat 

biotechbedrijven waarin geïnvesteerd is door een VC die meer gespecialiseerd is in de 

biotechsector of in early stage, meer groeien. 

Zoals in de literatuurstudie aangehaald, zijn er een aantal verklaringen voor de positieve 

gevonden verbanden. Eerst en vooral kunnen gespecialiseerde VCs beter omgaan met de 

informatieasymmetrie eigen aan de biotechsector of de early stage (Lossen, 2006). Verder 

specialiseren ze zich op het vlak van human capital en slagen ze er beter in om de complexiteit van 

de biotech te begrijpen. Ze kunnen bijgevolg ook de onderneming beter opvolgen (De Clercq et 

al., 2001). Daarnaast slagen gespecialiseerde VCs er in om de due diligence beter en sneller af te 

werken (Phalippou, 2011), de complexe regulering beter te doorgronden, de investerings-

voorstellen beter te screenen (Sorenson, 2001), een betere benchmark op te stellen voor 

onderhandelde contracten (Phalippou, 2010) en de agency risico‘s te minimaliseren (Sorenson, 

2001).  

Hypothese 2 wordt opgebouwd rond de algemene ervaring. Hiervoor gebruikten we de leeftijd 

van de VC en het aantal bedrijven in de portfolio. Dit werden dan ook resp. hypothese 2a en 

hypothese 2b. De variabele #bedrijven heeft een positief teken maar is niet significant. Wanneer 

we naar de variabele Leeftijd_VC kijken, zien we eveneens een niet-significante relatie tussen 

enerzijds de leeftijd van de VC en anderzijds groeivoet activa en werknemers. Hypothese 2a en 

2b worden aldus verworpen. 
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Om de derde hypothese over gespecialiseerde leereffecten na te gaan, voegen we de 

interactietermen toe in de verschillende regressies. Eerst bekijken we de regressie met groeivoet 

activa. Hier zien we dat de variabele BiotechComp een significant positief teken heeft. De 

variabele EarlyStageComp is daarentegen niet significant maar wel negatief gecorreleerd met de 

groeivoet activa. Ten tweede bekijken we de regressie met de groeivoet werknemers. In deze 

regressie komen dezelfde tekens naar voor als bij de regressie met groeivoet activa doch niet 

significant. 

 

We vinden bewijs voor Hypothese 3a die zegt dat biotechbedrijven hogere groeivoeten activa 

zullen behalen naarmate de VC meer biotechbedrijven in portefeuille heeft. Hypothese 3b kan 

daarentegen niet aanvaard worden. In geen van beide regressies is de variabele EarlyStageComp 

significant genoeg (p-waarde van 0,553 voor regressie met groeivoet activa en 0,814 voor de 

regressie met groeivoet werknemers) om er een besluit uit te trekken. 

 

Bij de interpretatie van de controlevariabelen valt enkel de significantie en de sterkte op van 

grootte_bedrijf. Deze variabele heeft in beide regressies een negatief teken wat logisch en zoals 

verwacht is. Zoals Delmar (2003) opmerkt zullen kleine ondernemingen hogere relatieve 

groeipercentages laten optekenen dan grotere ondernemingen. Deze laatste zullen daarentegen 

hogere absolute groeicijfers behalen dan kleinere ondernemingen. Dus, naarmate een 

onderneming groter was in 2006 (gemeten in zowel activa als werknemers) zal het relatieve 

groeipercentage verkleinen.  

Daarnaast zien we ook de negatieve relatie tussen de dummy variabele land en de groeivoet 

activa. Dit impliceert dat bedrijven in de landen België, Nederland en Duitsland sneller zullen 

groeien dan in de VK. Dit is te verklaren doordat in het VK veel van de VC investeringen gericht 

zijn op buy outs.  

Tot slot beschrijven we kort de robuustheid van de resultaten. Hiervoor hebben we verschillende 

werkwijzen gebruikt. Ten eerste hebben we de regressies opnieuw uitgevoerd nadat we de 

dubbele gegevens over VCs verwijderd hadden. Dit bracht ons tot een steekproef van 56 

bedrijven voor de regressie met groeivoet activa. In de resultaten vinden we weinig significante 

verbanden. Enkel de grootte_bedrijf 2006 is significant en heeft hetzelfde teken. De andere 

variabelen hebben wel hetzelfde teken als in de regressie met de volledige steekproef maar zijn 

niet significant. Om dezelfde robuustheidcontrole te doen voor werknemers, zijn er te weinig 

data voorhanden nl. 26. 
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Ten tweede wordt de robuustheid van de verschillende effecten getest doordat we telkens 2 

variabelen selecteerden. Voor het effect van ervaring gebruiken we zowel de leeftijd van het 

fonds als het aantal bedrijven in portefeuille. Voor de specialisatie gebruiken we zowel de 

Herfindahl-Hirschann index als de directe maatstaf (%BIOTECH of %EarlyStage). 

Ten derde hebben we naast de OLS-regressie ook een Logit-regressie uitgevoerd. De groeivoeten 

activa en werknemers werden herwerkt zodat positieve groeivoeten een waarde ‗1‘ kregen en 

negatieve groeivoeten een waarde ‗0‘. We gebruikten voor deze logit-regressie dezelfde 

verklarende en controlevariabelen als bij de OLS-regressie maar noch de resultaten noch het 

model was significant genoeg om er een besluit uit te trekken. We kunnen aldus besluiten dat de 

resultaten van dit onderzoek met enige voorzichtigheid moeten omzien worden. Dit is 

voornamelijk te wijten aan de kleine steekproef.  

Besluit     

6.1 Conclusie 

Ondanks de uitgebreide, reeds bestaande literatuur over de invloed van ervaring en specialisatie 

op de prestaties van de portfolio onderneming, onderscheidt dit onderzoek zich omdat er 

gefocust wordt op een specifieke sector, namelijk de biotechsector. Deze focus laat ons toe om 

na te gaan of de algemeen vastgestelde verbanden ook in de biotechsector gelden. Er zijn immers 

redenen om aan te nemen dat dit niet het geval zou zijn omwille van het risicoprofiel van de 

biotechsector. Biotech wordt algemeen als risicovoller beschouwd. Dit is het gevolg van o.a. de 

hoge mate van complexiteit van het onderzoek, complexe regulering, de grote behoefte naar 

financiering en het grote risico op informatieasymmetrie (Senker, 1990). Enerzijds is de 

biotechsector een boeiende sector om te onderzoeken door deze specifieke eigenschappen en 

door het potentieel van de sector voor het behoud en verhogen van onze levenskwaliteit. 

Anderzijds zijn VCs een interessant studieobject omdat deze als bijna enige mogelijke 

kapitaalverschaffers optreden, ze veel informatie rapporteren en ook zoveel meer zijn dan louter 

kapitaalinbrengers.  

Dit onderzoek werd gevoerd aan de hand van 111 biotechondernemingen uit België, Nederland, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gekoppeld aan hun lead VC.  

De specialisatie van de lead VC meten we enerzijds aan de hand van een directe maatstaf en 

anderzijds aan de hand van Herfindahl-Hirschmann Indices. De directe maatstaf staat voor 

biotech of early stage specifieke specialisatie. De Herfindahl-Hirschmann Indices meten de 
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specialisatie in een beperkt aantal sectoren of investeringsfases. Uit dit onderzoek blijkt dat 

naarmate een VC een hoger percentage van zijn portefeuille in biotech of early stage investeert, de 

biotechbedrijven hogere groeivoeten totaal activa zullen halen. Daartegenover staat een niet 

significant verband tussen de groeivoet werknemers en de specialisatie in biotech of early stage van 

de VC.  

 

VCs leren dus hoe om te gaan met de specifieke eigenschappen van de biotechsector of early stage 

door zich te specialiseren in respectievelijk de biotechsector of de early stage. Dit vertaalt zich in 

hogere groeivoeten activa. 

De algemene ervaring van de lead VC  meten we door zowel het aantal bedrijven in portfolio als 

door het aantal jaren sinds oprichting. Er wordt geen bewijs gevonden dat deze effecten een 

impact hebben op de groei van de onderneming. 

Tot slot gingen we het resultaat na van zowel de learning als de specialisatie theorie door middel 

van de interactietermen. We kunnen besluiten dat biotechbedrijven hogere groeivoeten behalen 

in activa naarmate de VC meer biotechbedrijven heeft in portfolio. Een analoog besluit kon niet 

getrokken worden voor het aantal bedrijven in de early stage fase in de portefeuille van de VC.  

VCs leren hoe ze beter biotechondernemingen moeten selecteren of begeleiden wanneer er meer 

biotechondernemingen in hun portefeuille zitten. Dit leidt tot hogere groeivoeten in totaal actief. 

De voordelen van specialisatie worden versterkt door de ervaring die de VC opbouwde in de 

biotechsector. 

6.2 Beperkingen 

Omdat we informatie uit twee databases (Thomson One en Amadeus) moesten combineren, was 

het noodzakelijk dat de informatie van zowel de bedrijven als van de VCs voor handen was. 

Indien er in één van beide databases gegevens ontbraken konden we niets met de observatie 

doen. Dit heeft dan ook zijn weerslag op onze steekproefgrootte.  

We stellen vast dat specialisatie in een bepaalde sector inderdaad bijdraagt tot een betere 

performantie bij de biotechbedrijven (o.b.v. activa), maar we hebben het raden naar welke factor 

in de specialisatie nu juist een rol speelt. Is het omdat gespecialiseerde, ervaren VCs toegang 

hebben tot een poel van betere biotechbedrijven? Of is het juist te danken aan het verlenen van 

goede en gepaste waarde toevoegende activiteiten? Met andere woorden, we kunnen geen 

onderscheid maken tussen de VC als scout en de VC als coach. Pas opgestarte biotechbedrijven 

missen vaak de kennis om een onderneming te beheren en op die manier zijn er meer 
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mogelijkheden tot verbetering in de early stage dan bij latere fases het geval is (Sorenson & Stuart, 

2000). Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke de onderliggende reden hiervoor is. 

In ons onderzoek houden we enkel rekening met de waarde toevoegende activiteiten van de lead 

VC. Als er daarnaast nog andere co-investeerders optreden die ook nauw betrokken waren bij de 

selectie en opvolging van de onderneming, vallen deze buiten onze studie. Verder onderzoek zou 

deze mee in overweging kunnen nemen en op die manier aan deze beperking beantwoorden. 

Ook kan men de vraag stellen in welke mate de performantie het resultaat is van enerzijds de 

intern verworven organisationele kennis van het biotechbedrijf zelf of door kennis verworven bij 

de inter-bedrijf relaties waarin de onderneming deelneemt (De Clercq en Dimov, 2008). Er kan 

aangenomen worden dat de externe relaties van een portfolio onderneming mogelijk waardevoller 

zijn bij een gespecialiseerde VC dan een gediversifieerde, wat ook deels een gevolg is van zijn 

verleden (learningtheorie). Verder onderzoek is aangewezen om deze effecten in kaart te brengen. 

Een volgende beperking zien we in de tijdspanne van ons onderzoek. De gegevens van de 

bedrijven zijn enkel beschikbaar voor de jaren 2006-2009. Beter was geweest wanneer we de groei 

van de ondernemingen konden bekijken vanaf de datum van oprichting. Dit is dan ook werk 

voor toekomstig onderzoek. Daarnaast zijn de gegevens van de VCs verzameld in maart 2011, 2 

jaar na de bedrijfsgegevens. Idealiter hadden we de gegevens van de VCs gevonden in 2009 maar 

dit was niet mogelijk in Thomson One.  

Een laatste beperking zien we in de onafhankelijkheid van onze gegevens. Doordat we 

verschillende bedrijven aan dezelfde VC moeten koppelen, zijn er minder unieke data 

voorhanden over de investeerders. De koppeling van bedrijven aan investeerders is terug te 

vinden in bijlage 1.  

6.3 Implicaties 

In dit laatste onderdeel geven we kort aan wat de verschillende implicaties van ons onderzoek 

zijn voor de oprichters van biotechondernemingen, de investeerders en voor de beleidsmakers. 

De ondernemers kunnen uit ons onderzoek opsteken dat wanneer ze VC-financiering nodig 

hebben, ze zich best richten tot een VC gespecialiseerd in de biotechsector. Wanneer ze een 

nieuwe onderneming opstarten, zoeken ze best contact met VCs gespecialiseerd in zowel biotech 

als in early stage. Echter ervaren jonge, opstartende ondernemingen heel wat beperkingen bij het 

zoeken naar financiering en hebben ze niet zomaar te kiezen.  
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Aan de investeerders raden we aan om zich te specialiseren in de biotechsector zonder te 

gespecialiseerd te worden. Hierdoor zou het risico op learning myopia te groot kunnen worden. In 

navolging van Vanacker (2009) raden we generalistische VCs die sporadisch investeren in 

biotechbedrijven aan dat ze hun investeringsstrategie aanpassen. Wanneer ze in de toekomst 

sporadisch investeren in biotech, zouden ze beter met een gespecialiseerde VC in een syndicaat 

stappen. 

De beleidsmakers kunnen uit ons onderzoek bijleren dat wanneer ze fondsen of 

investeringsmaatschappijen oprichten ter ondersteuning van biotechnologisch onderzoek; ze deze 

fondsen best laten focussen op biotechondernemingen. Een fonds dat investeert in meerdere 

sectoren zal, net als de ondernemingen, minder goed presteren volgens ons onderzoek.  



VI 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Steekproefobservaties 

Bedrijf Land Venture Capitalist 

   Pronota BE KBC Private Equity Biotech 
Ecophos BE Capricorn Venture Partners NV 
Ablynx BE GIMV 
VITO BE Participatiemaaschappij Vlaanderen 
Eurogentec BE Fortis Private Equity Arkimedes 
Crop Design BE BASF VC Gmbh 
Actogenix BE GIMV 
Apitope International BE LRM 
Complix BE Gemma Frisius - Fonds KUL 
Formac Pharmaceuticals BE Allegro Investment Fund 
Fugelia NV BE Gemma Frisius - Fonds KUL 
Galapagos BE Abingworth Management Holding 
Novopolymers BE Capricorn Cleantech Fund 
MDX Health S.A. BE Life Science Partners BV 
Okapi Science NV BE Gemma Frisius - Fonds KUL 
Pharma Diagnostics BE Capital-E Arkiv 
Pharmaneuroboost BE KBC Private Equity Biotech 
Promethera Biosciences BE Vesalius Biocapital Partners 
Seps Pharma BE LRM 
Silicos BE LRM 
SBAE BE Capricorn Venture Partners NV 
Thrombogenics BE KBC Private Equity Biotech 
Tigenix BE Schroders PLC 
Unibioscreen BE E-Capital Management 
Xenics BE Fortis Private Equity Arkimedes 
Nanocyl BE Start-IT 
Nascom BE LRM 

Biotesys Gmbh DE 
BM H Beteiligungs- Managementgesellschaft Hessen 
mbH 

Corimmun Gmbh DE High-Tech Gruenderfonds Management GmbH 
Hepa Wash Gmbh DE KfW  
Ganymed Pharmaceuticals AG DE Future Capital 
Keyneurotek Pharmaceuticals AG DE KfW  
Jado Technologies Gmbh DE KfW  
Kinaxo Biotechnologies Gmbh DE BioM Biotech Cluster Development GmbH 
Lophius Biosciences Gmbh DE High-Tech Gruenderfonds Management GmbH 
Magnamedics Gmbh DE DSM Venturing BV 
Medovent Gmbh DE High-Tech Gruenderfonds Management GmbH 
Protagen AG DE KfW  
Revotar Biopharmaceuticals AG DE BMP Life Sciences AG 
Noxxon Pharma Aktiengesellschaft DE TVM Capital 
Sepiatec Gmbh DE Berlin Capital Fund GmbH 
Scienion AG DE 3i Group PLC 
Vasopharm Gmbh DE 3i Group PLC 
Virologik Gmbh DE MIG Verwaltungs AG 
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Immatics Biotechnologies Gmbh DE MIG Verwaltungs AG 
Heliatek Gmbh DE BASF Venture Capital GmbH  
Sirion Biotech Gmbh DE KfW  
Hematris Wound Care Gmbh DE KfW  
Probiodrug AG DE TVM Capital 
Aurigon Discovery DE BioM Biotech Cluster Development GmbH 
4 SC AG DE BioM Biotech Cluster Development GmbH 
Paion AG DE Avlar Bioventures Ltd 
Evotec AG DE TVM Capital 
MTM Laboratories AG DE Heidelberg Innovation Fonds management GmbH 
Cenix Bioscience Gmbh DE BankInvest Group A/S 
Proteros Biostructures Gmbh DE BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH 
Chemagen Biopolymer-
Technologie AG DE Intelligent Venture Capital Management GmbH 
Pieris AG DE Caduceus Private Investments III, L.P. 
Nanogate AG DE EVP Capital Management AG 
Epigenomics AG DE Abingworth Management Holding 
Cerbomed Gmbh DE S-Refit AG 
Galantos Pharma Gmbh DE High-Tech Gruenderfonds Management GmbH 
Oxford Biotherapeutics, Ltd. VK Oxford Capital Partners 
Fusion Antibodies, Ltd. VK Innovatec, Ltd. 
Capsant Neurotechnologies, Ltd. VK IP Group plc 
Oxford Nanopore Technologies, 
Ltd. VK IP Group plc 
Atlas Genetics, Ltd. VK YFM Group, Ltd. 
Provexis PLC VK DSM Venturing BV 
Retroscreen Virology, Ltd VK IP Group plc 
CMED Group, Ltd. VK Scottish Equity Partners LLP 
Acambis Research, Ltd. VK Alta Berkeley Venture Partners 
Plethora Solutions Holdings PLC VK Excalibur Fund Managers, Ltd 
Peakdale Molecular, Ltd. VK Albion 
Intense, Ltd. VK 3i Group PLC 
Metalysis, Ltd. VK 3i Group PLC 
Nanotecture, Ltd. VK SPARK Ventures Plc 
Q Chip, Ltd. VK Curzon Park Capital, Ltd. 
Revolymer, Ltd. VK IP Group plc 
Cyclacel, Ltd. VK SPARK Ventures Plc 
Altacor, Ltd. VK Esperante BV 
Ashe Morris, Ltd. VK Imperial innovations 
Biopta, Ltd. VK Braveheart Ventures, Ltd. 
Biovex, Ltd. VK Forbion 
Reneuron Group PLC VK Excalibur Fund Managers, Ltd 
Cellnovo, Ltd. VK Healthcare Ventures LLC 
Centeo biosciences, Ltd. VK Scottish Enterprise 
Elonics, Ltd. VK Braveheart Ventures, Ltd. 
Coraltech, Ltd. VK Oxford Technology fund, Ltd. 
Gilde Pharmaceutical 
Technologies, Ltd. VK Oxford Capital Partners 
Green Biologics, Ltd. VK Capricorn Venture Partners NV 
Haemostatix, Ltd. VK SPARK Ventures Plc 
Immune Targeting Systems, Ltd. VK Company Guides, Ltd. 
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Kirkstall, Ltd. VK YFM Group, Ltd. 
Lab901, Ltd. VK Archangel Informal Investments, Ltd. 
Marine Current Turbines, Ltd. VK BankInvest Group A/S 
Nanobiodesign, Ltd. VK Imperial innovations 
Nitech solutions, Ltd. VK Braveheart Ventures, Ltd. 
Novacta Biosystems, Ltd. VK Celtic Pharma Management, LP 
Peratech, Ltd. VK YFM Group, Ltd. 
Perpetuum, Ltd. VK SPARK Ventures Plc 
Polytherics, Ltd. VK Imperial innovations 
Oxagen, Ltd. VK SPARK Ventures Plc 
Stratophase, Ltd. VK SPARK Ventures Plc 
Merus BV NL Life Science Partners BV 
Prosensa Holding BV NL Medsciences Capital 
AMT holding NV NL Forbion 
Octoplus NV NL Life Science Partners BV 
Knowhouse BV NL Life Science Partners BV 
Kiadis Pharma BV NL Life Science Partners BV 
IQ Therapeutics BV NL DSM Venturing BV 
IQ Corporation BV NL NOM NV 
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Bijlage 2: Correlatiematrix 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

1. Groeivoet o.b.v. activa 1                  

2. Groeivoet o.b.v. omzet 0.212 1                 

3. Groeivoet o.b.v. 
werknemers 

0.418** 0.426** 1                

4. HHI_Sector -0.134 -0.131 -0.443** 1               

5. HHI_Fase 0.108 0.248 0.258 0.058 1              

6. Aantal bedrijven -0.045 -0.072 -0.086 -
0.324** 

-0.116 1             

7. Gfocus_VC -
0.332** 

-
0.342** 

-0.278* 0.086 -0.259** 0.218 1            

8. %BIOTECH -0.032* -0.091 -0.314* 0.816** 0.229* -
0.312** 

0.151 1           

9. %Early Stage -0.032 0.327* 0.202 0.258** 0.5** -0.229* -
0.339** 

0.319** 1          

10. BiotechComp -0.043 -0.136 -0.206 -0.155 -0.191* 0.842** 0.352** -0.061 0.774** 1         

11. EarlyStageComp 0.188 -0.154 0.013 -
0.307** 

-0.046 0.695** 0.192 -0.123 0.207* -0.108 1        

12. Ln activa 2006 -
0.712** 

-
0.375** 

-0.441** 0.242* -0.158 0.080 -0.102 -0.060 0.192 0.039 0.682** 1       

13. Omzet 2006 -1.05 -0.47 -0.013 -0.121 -0.192 -0.015 0.165 -0.154 -0.077 0.191 0.098 0.553** 1      

14. Ln werknemers 2006 -0.0134 -0.113 -0.413** 0.056 -0.260 0.227 0.271 0.017 -0.147 0.425 0.363 0.730 0.679** 1     

15. Leeftijd_bedrijf -0.106 -0.177 -0.193 0.183 -0.079 0.009 0.121 0.110 -0.017 0.052 -0.020 0.209* 0.028 0.073 1    

16. O/P 0.133 -0.183 0.188 -
0.271** 

0.050 -0.087 0.017 -0.155 0.167 -0.103 0.178 -
0.299** 

0.023 -
0.152 

-
0.059 

1   

17. Leeftijd_VC -0.196* -0.216 -0.149 -
0.332** 

-0.243* 0.778** 0.374** -
0.272** 

-
0.398** 

0.759** 0.495** 0.178 0.015 0.082 0.049 -0.045 1  

18. Ln fondsgrootte -0.122 0.173 -0.021 -0.180 -0.182 0.470** 0.236* -0.092 -0.218* 0.544** 0.438** 0.202* -0.002 0.217 0.049 -0.156 0.499** 1 

** correlatie is significant op 0.01 niveau (tweezijdig) 

*correlatie is significant op 0.05 niveau (tweezijdig) 
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