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FRANÇOIS CORNÉLIS MAAKT DE BALANS OP VAN DRIE JAAR INNOVATION FUND

‘We beleven een
wetenschappelijke en
intellectuele renaissance’
François Cornélis, voormalig topman van PetroFina en Total, lanceerde drie jaar geleden een
fonds voor start-ups in de chemie. Nu is dat Innovation Fund klaar om de buurlanden in te
duiken. Maar de Franstalige universiteiten in ons land dreigen de boot te missen. Bert Lauwers

F

rançois Cornélis was decennialang een topper in de olie
en de petrochemie, als CEO
van PetroFina en vicevoorzitter van het uitvoerend comité van Total. In de herfst van zijn carrière heeft hij zich omgeschoold tot
mentor van jonge chemiebedrijven. De
68-jarige Brusselaar en baron lanceerde
eerst de Innovation Circle, een collectief van ex-topmensen uit de chemie-,
de kunststoffen- en de farmasector die
het peterschap van jonge ondernemers
en bedrijven in de chemie op zich nemen. Intussen heeft de kring al ruim
vijftig projecten gecoacht. Nadien
richtte Cornélis het Innovation Fund
op, dat sinds de lancering drie jaar geleden 30 miljoen euro heeft opgehaald en
heeft geïnvesteerd in zestien start-ups.
Wel is de structuur gewijzigd van een
gesloten fonds tot een evergreen, dus
zonder einddatum. “De les die we hebben geleerd, is dat de groeiscenario’s
van onze start-ups allemaal langzamer

verlopen dan verwacht, en meer met
horten en stoten. We moeten ze dus
langer kunnen bijstaan.”
Het leven van een start-up in chemie
is dus moeilijker dan verwacht?
FRANCOIS CORNÉLIS. “Ja, maar dit fonds
heeft ook niet de ambitie quick wins te
realiseren. We zijn geobsedeerd door
waardecreatie en willen innovatie bevorderen in België en in nabijgelegen
regio’s. De grootste verrassing was
trouwens de omvang en het niveau van
innovatie in België. We beleven een
echte wetenschappelijke en intellectuele renaissance.”
Maakt het Investment Fund wel het
verschil ?
CORNÉLIS. “Natuurlijk. Het unieke eraan
is de enorme expertise. Ik heb de beste
industriëlen in de chemiesector rond
de tafel (onder wie ex-Solvay-CEO
Christian Jourquin en Carl Van Camp,
de vroegere topman voor polymeren bij

Total, nvdr). We zijn geen ﬁnancieel
fonds, maar een fonds van industriëlen.
Vaak komen start-ups bij ons aankloppen omdat ze die industriëlen willen leren kennen, niet voor geld. Wij zijn ook
bereid veel risico’s te nemen. We zitten
net stroomafwaarts van de universiteiten en investeren meestal in bedrijven
die geen bedrijfskasstroom en inkomsten hebben.”
Het fonds heeft 30 miljoen euro
opgehaald. Bent u tevreden of zorgt
dat voor enige frustratie?
CORNÉLIS. “Ik heb geen last van frustratie. Maar het zal belangrijk worden grotere participaties te nemen. Met 30 miljoen heb je inderdaad een limiet van 2
tot 3 miljoen euro per investering. We
zouden dat wat kunnen pushen. Maar
het fonds zal nog verder evolueren,
door de successen die we zullen boeken. We realiseren waarschijnlijk volgende week onze eerste verkoop. Al zal
niet alles lukken. Zo zal het Henegouw-

“Ik geloof niet dat er een gebrek aan geld is voor innovatie in België, en ik geloof dus ook
niet dat het de rol van de regering of banken is zich daarin te lanceren”
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