Verslag missie India November 2012
Introductie
Van 18-24 november 2012 vond er een vervolg plaats op de oriënterende missie naar India van
september 2010. Doelstellingen van deze tweede missie onder leiding van gedeputeerde Van
Lunteren waren: opvolging en verdieping van de contacten die tijdens de oriënterende missie zijn
gelegd tussen de Utrechtse partijen en hun partners in India en acquisitie van Indiase bedrijven.
Focus van de provinciale missie was de prioritaire sector life sciences, die als kansrijk voor de
samenwerking met India geïdentificeerd is.
De provincie werd vergezeld door de gemeente De Bilt, de Universiteit Utrecht, de
Hogeschool Utrecht en de Utrechtse locatie van het Indiase instituut TERI (The Energy and Resource
Institute). Tijdens het bezoek aan het Serum Institute of India waren ook vertegenwoordigers van het
Ministerie van VWS en Bilthoven Biologicals aanwezig.
De provinciale delegatie bestond uit missieleider gedeputeerde Van Lunteren,
acquisitiemedewerker life sciences de heer Zuidema en projectleider internationale zaken mevrouw
Groeneveld. Burgemeester Gerritsen van De Bilt en managing director van Utrecht Life Sciences de
heer Van Muiswinkel sloten aan bij het acquisitieprogramma van de provincie. Gedeputeerde Van
Lunteren en burgemeester Gerritsen namen deel aan het bestuurlijke gedeelte van de missie van 18
tot 21 november.
Resultaten acquisitieprogramma1 provincie Utrecht
De missie ging in Delhi van start met een ontvangst van de gehele delegatie in de residentie van de
Nederlandse ambassadeur te India, de heer Stoelinga. Het acquisitieprogramma van de provincie
bestond vervolgens uit een drietal bestuurlijke bezoeken aan life sciences bedrijven in Delhi, Pune en
Mumbai. Het bestuurlijke gedeelte sloten we af met een ontvangst in de residentie van de
Nederlandse consul-generaal mevrouw Van Drunen Littel. Naast de bestuurlijke bezoeken werden
nog vier ambtelijke bezoeken afgelegd, één in Mumbai en drie in Bangalore. Tenslotte bezocht de
ambtelijke delegatie, samen met de executive director van het Netherlands Foreign Investment
Agency in India mevrouw Van Diggelen, het evenement CPhI, een grote beurs gericht op de
farmaceutische industrie.
De gesprekken met life sciences bedrijven hebben de volgende resultaten opgeleverd:
 Een bedrijf dat zich in Groot-Brittannië wilde vestigen, heeft nu Utrecht in beeld als
vestigingslocatie.
 4 bedrijven hebben belangstelling om samen te werken met Utrechtse kennisinstituten, met
name op het gebied van Regenerative Medicine: samen met de kennisinstituten nodigen we
deze bedrijven uit en stellen voor ieder bedrijf een passend bezoekprogramma samen.
 Het bezoek aan het Serum Institute of India, dat in 2012 investeerde in de provincie Utrecht door
overname van Bilthoven Biologicals, heeft nieuwe inzichten opgeleverd voor de ontwikkeling van
Utrecht Science Park Bilthoven. Tijdens het bezoek is ook de OMU geïntroduceerd.
 Een aantal bedrijven zoekt expertise om zaken te kunnen doen in Europa, o.a. op het gebied van
de EU regels voor toelating van medicijnen in de EU en contact met experts die kunnen helpen
om marketing te doen. Wij onderhouden contacten met deze bedrijven en dragen suggesties aan
om de vragen van de Indiase bedrijven op te lossen en de binding met de regio te vergroten.
 We hebben een Memorandum of Understanding afgesloten met de branchevereniging
Association of Biotechnology Led Enterprises waarin wij afspraken hebben gemaakt over het met
elkaar in contact brengen van Indiase en Nederlandse life sciences bedrijven.
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Vanwege de strikt vertrouwelijke aard van de acquisitie gesprekken met de bedrijven in India kunnen de
bedrijven in dit openbare verslag niet bij naam genoemd worden. De inhoud van de gesprekken wordt om
diezelfde reden summier gehouden.





De gesprekken hebben ons ook een verbeterd inzicht opgeleverd in de behoeften van Indiase life
sciences bedrijven. We zijn nu bezig onze life sciences propositie hier op aan te passen.
Voorbeeld: Indiase bedrijven volgen de omzet, dus contacten met bedrijven en personen die
Indiase bedrijven kunnen helpen met het vinden van klanten en marketing zijn belangrijk voor
een eerste oriëntatie.
Ten slotte hebben we de provincie Utrecht neer kunnen zetten als uitermate geschikte
investeringsregio bij grote Indiase life sciences bedrijven.

Resultaten Universiteit Utrecht: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en TERI werkten in Delhi samen in een tweedaagse
workshop om gezamenlijke projecten te definiëren op het gebied van Duurzame Stedelijke
Ontwikkeling. De workshop heeft vier gezamenlijke projecten opgeleverd, gericht op
afvalmanagement, drinkwater, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ontwikkeling van
een gezamenlijke universitaire cursus. Momenteel worden de onderzoeksvoorstellen nader
uitgewerkt. Voor de eerste drie projectvoorstellen wordt ook externe financiering bij de EU gezocht.
Daarnaast neemt de UU deel aan de Delhi Sustainable Development Summit, het jaarlijkse
evenement van TERI van 31 januari tot 1 februari, waarbij er ook aandacht aan de projectvoorstellen
zal worden gegeven. Tenslotte is er contact gelegd tussen TERI en het IRAS instituut van de UU
aangaande mogelijke samenwerking op het onderwerp prioritering binnen de aanpak van vervuiling
in Indiase rivieren.
Resultaten Hogeschool Utrecht: Onderwijs en ICT
Ook de Hogeschool Utrecht kijkt terug op geslaagde bezoeken aan Indiase kennisinstellingen. Op het
gebied van Extended Enterprise Studies zijn met verschillende instellingen afspraken gemaakt. Met
Amrita University (Bangalore Campus) worden de mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek
op het gebied van ERP/bedrijfsvoeringssoftware en embedded software geïnventariseerd. Utrechtse
studenten krijgen bovendien de mogelijkheid om via Amrita University af te studeren bij een Indiaas
bedrijf. Daarnaast zetten de HU en Amrita University in 2013 een gemeenschappelijke Summerschool
Course op onder de vlag van www.utrechtsummerschool.nl. Omdat Indiase studenten niet altijd over
voldoende middelen beschikken voor zo’n buitenlandse cursus, wordt sponsoring, eventueel met
deelname van Utrechtse bedrijven onderzocht.
Met ICT-bedrijf Cordys wordt de reeds bestaande samenwerking in onderwijs versterkt. In
het curriculum van de HU zal Cordys software worden gebruikt en studenten kunnen afstuderen of
stage lopen bij de vestigingen van Cordys in Putten en Hyderabad. Ook met de University of
Hyderabad wordt een gemeenschappelijk Summerschoolprogramma opgezet in het kader van de
Utrecht Summerschool. Voor hun studenten wordt eveneens naar sponsoring van reis- en
verblijfskosten gezocht. Met het bedrijf Newgen uit New Delhi is afgesproken dat wordt bezien of
Newgens software gebruikt kan worden in het curriculum van ICT-studenten aan de HU.
Resultaten Hogeschool Utrecht: Zorg en Technologie
Ook op gebied van Zorg en Technologie kwam de HU niet met lege handen thuis. In een eerste
oriënterend gesprek met Fortis Healthcare (New Delhi) werd besloten om mogelijkheden in
samenwerking op gebied van ‘het ziekenhuis van de toekomst’ verder te onderzoeken. Met
onderzoeksinstituut TERI is eveneens afgesproken om samen op te trekken in onderzoek, in dit geval
in de ontwikkeling van producten en diensten in de gezondheidszorg, die passend zijn voor de Indiase
situatie, liefst in samenwerking met het MKB. In het bekende Narayana Hrudayalaya Hospital in
Bangalore heeft de Universiteit Maastricht een Phd-programma opgezet voor de medewerkers en
studenten. Er blijken veel raakvlakken te zijn met het onderzoek dat de HU op gebied van
gezondheidszorg en business process management doet en bij een eerstvolgend bezoek aan
Nederland zal directeur Shyam Rao ook bij de HU langs komen om samenwerkingsmogelijkheden
verder te bespreken.

Ook over zorg en technologie is gesproken met Amrita University, maar dan op de
campussen in Cochi en Amritapuri. De HU biedt verschillende summercourses in de gezondheidszorg.
In 2012 volgde reeds een kleine groep Amrita –studenten een cursus aan de Utrecht Summerschool,
dit jaar hoopt de HU er meer te verwelkomen. Voor wat betreft onderzoek worden de banden
aangehaald op gebied van biotechnologie en gerontechnology.
Conclusies & vervolg
Om de resultaten te verzilveren is het essentieel dat er in de opgedane contacten geïnvesteerd zal
blijven worden, zowel door bedrijven uit te nodigen in Utrecht als ook door de Indiase contacten
regelmatig te bezoeken. Momenteel wordt ambtelijk hard gewerkt aan de opvolging van de
resultaten van de missie, onder andere samen met de Netherlands Foreign Investment Agency in
India en in Nederland. We nodigen een aantal Indiase bedrijven uit voor een tegenbezoek aan
Utrecht en in maart 2013 volgt een ambtelijk vervolgbezoek.
Voor de meereizende regionale partners is de missie ook succesvol verlopen. Hoewel de
programma’s voor het grootste gedeelte gescheiden verliepen, was het essentieel om ons als
gezamenlijke missie te presenteren aan de Indiase en Nederlandse partners. Wel zal voor volgende
missies naar India het acquisitie programma van de provincie leidend zijn. Uiteraard zal hierin
aansluiting worden gezocht bij de nationale Strategische Reisagenda, waarin zowel missies van het
Rijk als ook van andere provincies en gemeenten zijn opgenomen. Daar waar mogelijk zal de
provincie samen optrekken met haar regionale partners om haar doelstellingen in India te behalen.

