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Op 28 maart vond in Gent (B) de finale plaats van StartAcademy, een wedstrijd waarin studenten 
de kans krijgen hun eigen ondernemingsplan uit te voeren. Bij de zes finalisten zijn twee teams van 
de KULeuven, en één van de deelenmers is Daan Bergers, lid van de Kring. 

Samen met een collega Georges De Feu, maakt hij deel uit van Qua/enica. Beide zitten ze in hun 
laatste jaar farmaceutische wetenschappen in Leuven en ze studeren verder deeltijds rechten (De 
Feu) en economie (Bergers). 

Met Qualenica bieden ze een business-to-business-dienst voor apothekers. In het kader van het 
interfacultair keuzevak 'initiatie tot ondernemen' werken ze hun businessplan uit, met de hulp van 
professor Bodewes en doctoraatsstudenten van de faculteit economie & bedrijfswetenschappen. 

"Apothekers zien hun marges steeds kleiner worden omdat de geneesmiddelen tegen een vaste 
prijs worden verkocht. Wij bieden ondersteuning bij het maken van een huisgemaakte versie van 
verschillende geneesmiddelen. Elke apotheker maakt in een handomdraai een hoestsiroop, maar 
bijvoorbeeld pijnstillers maken in tabletvorm is nog een ander paar mouwen. Qualenica biedt 
knowhow en advies, bijvoorbeeld over welke machines je nodig hebt. Wij komen bij de apotheek 
langs voor hulp op maat. Op die manier kan de apotheker huisbereide geneesmiddelen aanbieden, 
op maat van de patiënt en de lokale markt, die godekoper zijn voor de klant en waar hijzelf een 
hogere marge op heeft. Het is een tot nog toe uniek concept", aldus onze initiatiefnemers. 

Bovendien slecteerde en jury van privé investeerders (BAN Vlaanderen) Qualenica als tweede 
meest beloftevolle business model in Vlaanderen in BIZIDEE, de ondernemingswedstrijd van de 
Vlaamse Overheid. 

Met de tweede prijs UNIZO ondernemingszin en ING StartAcademy, finaleplaats en hoogste IPO in 
Battle of Talents, noteerde Qualenica als enige consequent topfavoriet in alle grote Vlaamse 
ondernemingswedstrijden. 

Of hoe vandaag de geschiedenis van morgen geschreven wordt ..... 
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Persmededeling 

Studentenonderneming Qualenica 

wint prestigieuze ondernemerswedstrijd 
GENT, 28 maart 2013. - Qualenica, een onderneming van studenten van de KU Leuven, heeft de finale 
van de wedstrijd I NG Start Academy tweede prijs nationaal gewonnen. Uit meer dan honderd teams 
werden de zes beste geselecteerd voor de finale. De jury onder leiding van Marc Coucke (Omega 
Pharma) riep Qualenica uit tot meest beloftevolle onderneming in de gezondheidssector in 
Vlaanderen. 

Qualenica is een innovatieve farmaceutische onderneming. Ze maakt huismerkproducten voor apothekers als 
goedkoop en winstgevend alternatief voor de traditionele generieke en merkproducten. Door de unieke aanpak is 
Qualenica op dit ogenblik de enige onderneming die zo'n totaalpakket voor huisberelde geneesmiddelen zal 
aanbieden. 

Qualenica ontwikkelde dit nieuw business model voor de Belgische markt waar veel apothekers op zoek zijn naar 
een eenvoudige oplossing voor hun huismerkproduclen. Qualenica biedt de apotheker de mogelijkheid om eigen 
producten voordelig te produceren en aan te bieden. Tevens krijgt de patiënt hierdoor een goedkoop alternatief in 
de huidige dure apothekersmarkt 

"Qualenica opbouwen was niet vanzelfsprekend", aldus Daan Bergers. CEO en student aan de KU Leuven en 
Vlerick. Toch raadt hij zijn collega-studenten aan om reeds tijdens hun opleiding actief te ondernemen. "Dat brengt 
talrijke voordelen met zich. Ondernemen geeft studenten hel zelfvertrouwen dat nodig is om een bedrijf op te 
richten en uit te bouwen. Bovendien bouwen studenten zo een netwerk op. Als student word je met open armen 
ontvangen: zonder veel kosten kunnen zij waardevolle informatie verzamelen aan de universiteit." Zo verwierf 
medeoprichter en a.o Georges De Feu (KU Leuven) enthousiaste hulp van zijn rechtsfaculteit voor het opzetten 
van de vennootschap. Nina De Moor (TEW), economist bij Qualenica. kan als student van de U<?ent genieten van 
het ondememerschapsstatuut 

Studenten zijn vandaag minder ondernemend ingesteld. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid bij de 
onderwijsinstellingen. Zij kunnen ondernemerschap bij de gemiddelde student bevorderen door start-upverhalen te 
stimuleren. Ook het creëren van een community rond ondernemerschap zou een troef zijn. "Onderwijsinstellingen 
kunnen beloftevolle studenten verder ondersteunen in hun ondernemingstraject door een gunstiger 
onderwijsstatuut voor studentenondernemers. het faciliteren van het contact tussen studenten en onderzoekers en 
het meer betrekken van investeerders bij de onderwijscampus," aldus Georges De Feu 

Onderzoek toont aan dat ondernemingen die zijn opgericht door studenten met een diploma hoger onderwijs 
sneller groeien dan ondernemingen opgericht door andere ondernemers. Qualenica wil graag aan dergelijke 
initiatieven meewerken. Hel jonge bedriJf heeft een interessant netwerk dat klaar is voor een inhoudelijke dialoog. 
Qualenica neemt hierin het voortouw en lanceerde deze week op haar website een receptuur helpdesk; de opvolger 
van de KU Leuven vraagbox voor problemen bij bereidingen. 
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